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I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvek 
 

1. Preambulum 
 
1.1. Intézmény neve: Debreceni József Attila Általános Iskola 

Székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 
Hatályba lépés: 2017. szeptember 1. 
A Debreceni József Attila Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az 
intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével 
kapcsolatos rendelkezéseket.  
 Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára, 
és dolgozójára kötelező. 
Ahol a József Attila Általános Iskola szerepel a dokumentumban, az a névváltozást 
követően Debreceni József Attila Általános Iskolára módosul. A dokumentum egyéb pontjai 
nem változtak. 
 

1.2. A házirend szabályainak alapjai 
 

A házirend jogi háttere: 
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  
- 1991. évi LXIV. Törvénnyel Kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre 
vonatkozó szabályai 

 
A házirend egyéb forrásai  

  - az intézmény korábbi házirendje 
 - az intézmény SZMSZ szabályzata 
 - az intézmény pedagógiai programja 
 - a nevelőtestület oktató-nevelő célkitűzései 
 - az intézmény védő, óvó előírásai 
 
1.3. A házirend célja 

 
Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, 
érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő-oktató 
munka végzését és a Kiegyensúlyozott Közösségi életet biztosítják. 
 

1.4. A házirend feladata 
 

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek 
biztosítják az intézmény 
- törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 
- közösségi élet szervezését, 
- a pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósítását, 
- az oktató-nevelő munkájának maradéktalan, ellátását,  
- szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való 
kapcsolatát, 
- kialakítják azokat a belső rendszabályokat amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és 
kollektív jogok érvényesülését (de nem az iskola munkájának rovására). 

 
1.5. Általános elvárások 
 

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja 
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- hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját, s ápolja annak 
hagyományait. 

- Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat. 
- Tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó 

hírnevét, s tartsák be a kulturált viselkedés szabályait,  
- Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, 

tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára, károkozás esetén a jogszabályoknak 
megfelelően térítse meg az okozott kárt. 

- Rongálás esetén a tanuló az általa okozott kárt köteles megtéríteni. 
 

1.6. A házirend szabálya 
 

Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, a tanulók szüleire, 
pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra). 
 A házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó 
területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és a tanulók 
iskolai tevékenységére vonatkoznak.  
 A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az 
intézményünkbe járó gyerekek, tanulók felügyeletét. 
 
1.7. A házirend elfogadásának szabályai 
 
A házirend tervezetét a nevelők, diákok, szülők, iskolaszék javaslatainak figyelembevételével 
az iskola igazgatója, osztályfőnöki munkaközösség-vezetője, a DÖK-ot segítő vezető készíti 
elő. 
 A házirend tervezetét megvitatják 

 - a nevelőtestület 
 - az iskolai tanulóközösségek (osztályok, szakkörök), illetve azok képviselői 
 - az iskolaszék képviselői 
 - a szülői munkaközösség 
 - a diáktanács 

Véleményüket, javaslatukat küldöttek útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki vélemények 
figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.   
Ezt a tervezetet véleményezi az iskolaszék, szülői munkaközösség, a diákönkormányzat 
vezetősége, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. 
 Ha az egyetértési jog gyakorlói (iskolaszék, szülői munkaközösség, diákönkormányzat) 
közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt 
írásban meg kell indokolni. A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül 
újból kell tárgyalnia, s vagy módosítja álláspontját, vagy fenntartja azt. Vitás esetekben 4 fős 
bizottságot kell létrehozni a kérdések rendezésére melynek tagjai 1-1 fő szülők, pedagógusok 
és DÖK, iskolaszék képviseletében. Ha a vitás kérdésegyeztetéssel nem oldható meg, a 
nevelési-oktatási intézményben kilenc tagból álló bizottságot kell létrehozni. A bizottságban 
három-három tagot delegál a nevelőtestület és az egyetértési jog gyakorlója. Három tagot 
pedig a nevelési-oktatási intézmény fenntartója kér fel (a nevelési-oktatási intézmény 
költségvetése terhére) az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők közül. A 
bizottság maga határozza meg működésének rendjét azzal a megkötéssel, hogy döntését 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntés az egyetértést pótolja. 
 A házirend aláírása hitelesíti mind az egyetértési jog gyakorlását, mind az elfogadást. 
( A házirendet az intézmény nevelőtestülete részéről az igazgató, az egyetértési jogot 
gyakorlók részéről pedig az iskolaszék elnöke, SZM elnöke, diákönkormányzat képviselője írja 
alá.) 
 Az aláírásokkal hitelesített házirend a fenntartó jóváhagyása után léphet hatályba. 
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II. Tanulói jogok gyakorlása 
 
Az iskola 1-8 évfolyamos tanulói csak szülői, vagy gondviselői hozzájárulással 
kezdeményezhetnek jognyilatkozatot: 

- ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul 
- ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, 
- a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés esetén 
- ha tanulmányi idő megrövidül 

 

II.1. A tanuló(k) jogai 
 

1.1.Az első tanév megkezdésétől a tanuló(k) joga, hogy: 

       szülői kérelemre tanulmányait magántanulóként teljesítse 

 adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, 
és védelmet biztosítsanak számára, 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló megkapja az őt megillető fejlesztést, oktatást. 

 kultúrált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi 
munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, 

 kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon, 

 kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró, háromnál több dolgozat írására ne 
kerüljön sor. Probléma esetén kérje osztályfőnöke segítségét. /Témazárónak minősül egy 
fejezet anyaga. Dolgozatnak minősül minimum 3 óra anyagából íratott anyag. Az írásbeli 
felelet minimum 3 kérdésből áll, megoldása maximum 15 perc alatt történhet. Írásbeli felelet 
szabályozás nélkül íratható./ A SNI és BTM tanulók a szakvéleményükben foglaltak szerint 
adnak számot tudásukról. 

 dolgozatát 10 munkanapon belül kiértékelve visszakapja, (a dolgozat kiadásáig új témazáró 
nem íratható az adott tantárgyból, a szaktanár tartós távolléte esetén az illetékes 
munkaközösség-vezetővel és a DÖK-vezetőjével kell egyeztetni és dönteni),  

 véleményt mondjon az iskola működésével, életével kapcsolatos kérdésekben, de oly 
módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát. 

 javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben, 

 részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett 
programokon, rendezvényeken, versenyeken, 

 napközi otthonos, iskolaotthonos vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, 

 1. osztálytól kezdődően – a Pedagógiai Programban meghatározott keretek között válasszon 
a választható tantárgyakból, 

 vallásának gyakorlásához, de oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató 
nevelői munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát, 

 kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, 

 választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőinek, valamint minden 
egyéb tanulóközösségi tisztségre, 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

 saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális támogatást /tkv., napközi/ 
kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi, 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola 
igazgatóságától, valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjon. 

 
1.2. A beíratás napjától (tanulói jogviszony megkezdésekor) a tanuló(k) joga, hogy: (ha a 

beíratás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el) 
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 információk, kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával 
összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, 

 megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanév követelményeit,  

 részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, 

 előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye alapján) társaival, vagy 
egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, 
könyvtár) 

 egyéni ügyeivel először tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vitás esetekben az igazgatóságához 
forduljon. 

 
 

II.2. Tanulói jogok érvényesítése az iskolában 
 
2.1. Egyéni érdekvédelem jogorvoslata 
 a) osztályfőnöki óra 

b) fogadóóra – DÖK – segítő tanár részéről negyedévenként (ált. szülői értekezletekhez 
igazodva) 
c) gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  
d) legfelsőbb fórum az iskolaszék 
 

A panasz érdemi elbírálására az eset megbeszélését követő 30 napon belül az igazgató köteles 
intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézmény-vezető) s arról írásban kell értesítenie a 
tanulót. (pl. fogadóórát követő 30 nap vagy iskolaszéki ülést követő 30 nap) 
2.2. Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet     
adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. 
2.3. A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdekvédelmi ügyben az iskolai 
diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diákönkormányzati SZMSZ 
tartalmazza, 
2.4. A tanuló sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén az igazgató köteles feljelentést 
tenni, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan. 
2.5. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák 
közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 
 
 

II.3. A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog 
gyakorlása szempontjából 
 
3.1. Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: 

- diákönkormányzat 
- osztály, -és napközis csoport, 
- szakkör, 
- sportkör 

3.2. Diákönkormányzatot, diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatják.  Létrehozásáról, az iskola 
igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell. 
3.3. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének meghatározásakor a felvetődött probléma 
érintettségi köre a mértékadó, mely alapján: 
 - évfolyamot érintő (pl. 8. évfolyam) probléma esetén 1 osztály diáksága 
 - tagozatot érintő kérdésekben (pl. felső tagozat)2-3 osztály diáksága 

 iskolánk valamennyi tanulóját illetve egyéb fel nem sorolt közösségek problémái   
esetén a tanulók 25%-a tekinthető nagyobb közösségnek 

 
 

III. A tanulók kötelessége   hogy:  
 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait 
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    úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, 
valamint ne akadályozza jogainak gyakorlásában, tanúsítson türelmet, toleranciát társaival 
szemben. 

 tanuljon szorgalmasan, képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. 

 fegyelmezetten, a tanítási órát nem zavarva, tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon és a 
tanórán kívüli foglalkozásokon, iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, stb.) 

 a tantermekben a tanítási órák alatt köteles a tanuló a mobiltelefont kikapcsolt állapotban, a 
táskájában tartani 

 a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést és ellenőrző könyvét mindig hozza 
magával 

 a tanulói jogviszony teljesítéshez nem szükséges dolgokat (magnó, discman, walkman, 
játékok stb.) ne hozzon az iskolába – kivétel: napközis, szabadidős tevékenység, ha az 
érintett pedagógus engedélyezi 

 értéktárgyait a bejelentést követően a portai értékmegőrzőben helyezze el, és megőrzéséről 
az intézményből való távozásáig a portai ügyelet gondoskodik. Értéktárgyait a portán lévő 
értékmegőrző szekrénybe helyezze el, különben ezek elvesztéséért, károsodásáért az iskola 
felelősséget nem vállal. 

 az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kultúráltan, magatartásával mutasson 
példát, ne okozzon közbotrányt (pl. káromkodás, verekedés, zaklatás) 

 az iskolában megjelenése, öltözködése életkorának, a helyszínnek, az alkalomnak 
megfelelő, ápolt, tiszta legyen 

 az iskolaidőben megrendezendő ünnepségeken a tanulók köteles részt venni 

 iskolai ünnepségek méltó megünnepléséhez fehér blúzt vagy inget, sötét szoknyát vagy 
nadrágot viseljen 

 vigyázzon az iskola felszereléseire, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa 
okozott kárt térítse meg 

 óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa be a közlekedési a balesetvédelmi 
és tűzrendészeti szabályokat 

 észleléskor azonnal jelentse a másokat, veszélyeztető állapotot, baleseteket 

 ismerje meg és minden iskola által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait  

 ha a tanuló magántanulóként folytatja tanulmányait, osztályozó vizsgát kell tennie, melynek 
követelményeit az iskolai SZMSZ tartalmazza 

 
 

IV/A. Az iskola munkarendje 
 
4.1.  Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig, 6-20 óráig tart nyitva. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon – az iskola igazgatója által 
engedélyezett rendezvények kivételével – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendről 
való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján. 

4.2.  A reggeli ügyelet 630-tól-730-ig tart. Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az ebédlőben a 
pedagógiai asszisztens felügyel a tanulókra. 
A tanulóknak tanítás előtt 15 perccel a tanítás helyére kell megérkezni. 
A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskolaudvar, rossz idő esetén az aula A tantermekbe 
bevonulás után, 745-800 között a büfé nem látogatható. 

4.3. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők 
tartózkodhatnak illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  
Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek beléptetését a porta látja el. 
A szülők a tanítás védelme érdekében az épület előtt, rossz idő esetén a portánál 
várakozhatnak. 
A mozgás- és érzékszervi sérült tanuló gondviselője a beszoktatás ideje alatt az 
intézményvezető engedélyével bent tartózkodhat a tanítás ideje alatt az épületben, 
osztályteremben. 
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Hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 800-1530 között történik. 
4.4.  Az iskola a tanítási szünetekben – az igazgató által meghatározott- ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. 
4.5.  A tanítási órák ideje 45 perc. 
 0. óra csak a Pedagógiai Programban meghatározott választható tantárgyak, foglalkozások 

esetében alkalmazható. Így a tanítás megkezdésének legkorábbi időpontja 7 óra, a szülői 
közösség egyetértésével. 

4.6.  Csengetési rend: 
          délelőtt: 0. óra: 700-745     délután:  7. óra: 13.35 – 14.20 

  1. óra: 800-845      8. óra: 14.25 – 15.10 

  2. óra: 8.55-940      9. óra: 15.15 – 16.00 

  3. óra: 1000-1045 

  4. óra: 1055-1140 

  5. óra: 1150-1235 

  6. óra: 1245-1330 

4.7. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük, és ott fegyelmezetten 
kell várniuk a tanárt. 

4.8. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár az osztálynaplóba köteles bejegyezni. 
A késett percek összeadódva növelik az igazolatlan hiányzások számát. 

4.9.  Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik. A tanítási óra kezdetén és 
végén a tanulók a tanár vagy az órát látogató személyt néma felállással köszönti. 

4.10. A tanítási órákon a tanuló köteles: 
 - tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni 
 - tanórán figyelni, az órát nem zavarni 
 - képességeinek megfelelően, aktívan részt venni a tanórai munkában 
 - ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni 

- felszólításra állva felelni, ha az óra jellege, a kialakított szokások mást nem kívánnak. 
4.11. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet a 

tanuló köteles naponta magával hozni és felszólításra a nevelőnek átadni. A tanuló köteles a 
nevelőivel hitelesített jegyet, és egyéb közléseket két napon belül otthon szüleivel aláíratni. 

4.12. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, az 
osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola 
épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását, csak az iskola 
igazgatója vagy helyettesei engedélyezhetik. 

4.13. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
   hetesek 
   tanulói ügyeletesek (csengetős) 
   osztálytitkár 
   kultúrfelelős 
4.14. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján. 
 A hetesek a feladataikat a tanítási idő előtt 15 perccel kezdik meg.  
A hetesek feladatai az alábbiak: 
 - gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla törlés, kréta stb.) 
 - szünetben a termet kiszellőztetik 
 - szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik 

- az óra kezdetén, a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik. 
- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az 
igazgatóságnak 
- az óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják 
az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet) 

4.15. Tanulói ügyelet:  
 Az ügyelet beosztását az ügyeletet szervező tanár és az osztályfőnök végzi. 
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Az A. épület bejárati ajtajánál ügyeletet teljesítő tanulók az 5-8. évfolyamból kerülnek ki. 
Munkájuk a pontos ki-és becsengetés, a folyosó rendjének figyelemmel kísérése. Rendkívüli 
eseményt jelentsen az igazgatónak vagy ügyeletes tanárnak. 
Munkája 730-tól 1330-ig tart. 

4.16. Tanári ügyelet: Beosztását az osztályfőnöki mk. vezető a szaktanárokkal egyeztetve végzi. 
Az iskola udvarán és a folyosókon a tanórai szünetekben a tanárok az ügyeleti rendben 
meghatározottak szerint felügyelnek a rendre, lásd Melléklet: Ügyeleti rend. Munkájuk 730-tól 
6. óra előtti szünet végéig (1245-ig ) tart. 

 
4.17. Az úszásra járó 5. osztályos tanulók – induláskor –illetve érkezéskor- a testnevelő tanár által 

meghatározott helyen gyülekeznek. 
4.18. Testnevelés, informatika, technika, rajz óráról érkező tanulók becsengetéskor, sorakozás 

után mehetnek fel az osztályterembe. Hidegebb időben gondoskodjanak pulóver, kabát 
felvételéről. 

4.19. Egy tanítási napon az osztályközösségek két témazárót, 3 dolgozatot írhatnak, melynek 
időpontját a tanár köteles az összefoglaló órán illetve előző órán bejelenteni a tanulóknak. 

4.20. A tanulóknak a tanóráról és a tanórán kívüli foglakozásról történő hiányzást szülői, vagy 
orvosi igazolással kell igazolni az ellenőrzőbe. 
A szülő egy tanévben legfeljebb négy tanítási napot igazolhat, de egy alkalommal maximum 
két napot félévente.  
Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola 
igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe 
kell beírni. 
A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás, első napján 
értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. 
A tanulónak a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, 
legkésőbb 3 tanítási (munka) napon belül. 
Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) 
által meghatározott határidőn belül. 
Igazolatlan hiányzás esetén:  

1 óra esetén az iskola értesíti a szülőt a mulasztásról.  
10 óra esetén a Gyermekjóléti Szolgálatot és Kormányhivatalt értesítik 
30 óra esetén Szabálysértési Hatóság, Gyermekjóléti Szolgálat és a szülő is értesül 
50 óra esetén a jegyzőt és a területileg illetékes  Kormányhivatalt kell értesíteni. 

 
 
IV/B. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 

 
1. Az iskola a tanórai foglalkozások mellett – igény szerint – tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. 
2. A tanórán kívüli foglakozások formái a következők: napközi, szakkör, énekkar, sportkör, 

tanfolyam, korrepetálás, könyvtár - hittanóra, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, 
mozi látogatás, iskolai rendezvények. 

3. Minden, a 2. pontban meghatározott iskolai rendezvény, foglalkozás pedagógusi, 
szabadidő-szervezői, hittantanári részvétellel szervezhető és bonyolítható le. 

4. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. 
5. Ha a tanulót a kérelem alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel 

a tanítási év végéig kötelező. 
6. A tanórán kívüli foglakozások délután kerülnek megszervezésre. 
7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan 

távollétre, a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
8. Tanítási idő után a tanulók pedagógus, pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező illetve 

programszervező felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. 
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Tanítási idő után – a fenti programokon részt nem vevő tanulók – maximum 30 
percig, tartózkodhatnak az iskola területén, ezen túl kötelesek az épületet elhagyni. 

Tanítási idő után a testvérüket váró tanulók a szabadidő-szervező felügyeletével a 
könyvtár olvasótermében kötelesek várakozni. 

 
 
 

V. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata 
 

1. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, 
létesítményét rendeltetésszerűen használja. 
A DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 22/2011. (VI.30) Önkormányzati rendelet 51.§-
ban foglaltak alapján a Közgyűlés tagjai, képviselői munkájukkal összefüggésben – az 
Önkormányzattól kapott megbízás alapján – képviselői igazolványuk felmutatásával az 
önkormányzati intézmények helyiségeibe – az intézmény vezetője vagy távolléte esetén az 
igazgatóhelyettessel/igazgatóhelyettessel történő előzetes egyeztetés után – beléphet. 

2. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges: 
Tornaterem, műfüves pálya 
Interaktiv tanterem  
Számítástechnikai terem, technika terem, rajz terem 
Szertárak 
Könyvtár 
A szaktantermek óvó-védő rendszabályai rendelkeznek a balesetmentes használatról.(lásd 
Melléklet) 

      3.  Az iskolatanulói az intézménylétesítményeit csak pedagógusi felügyelettel     
 használhatják. 

      4.  Az iskola területére kerékpárral, motorkerékpárral, gépjárművel az iskola dolgozói, 
gépkocsival a tanulók szülei jogosultak behajtani, illetve az étel és áruszállítást végző 
cégek gépjárművei jöhetnek be. Külön engedéllyel lovas szekér is behajthat (pl. 
ételmaradék-szállítás). Valamennyi fenti járművel közlekedőnek fokozott figyelmet kell 
fordítani a balesetvédelemre és a károkozás elkerülésére. 

5. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen,  
balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. 

      6.   Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit a lehetőségek figyelembe  
 vételével az utolsó óra foglalkozás után kulccsal be kell zárni. 

7.   A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni. 
8.   A bezárt termek kulcsát a portára kell leadni. 
9.  Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adható.    

A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. 
Az iskolai létesítmények hasznosításából származó bevételeket vonatkozó rendeletek 
alapján lehet felhasználni. 

10. Az iskola sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja az iskola 
sportkör működését. E létesítmény bérbeadásához DÖK előzetes hozzájárulása illetve 
egyetértése szükséges. 

 

VI. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, ill. 
gyakorlásának rendje   
 
Az iskolában diákok közösségét a Diákönkormányzat képviseli, az oktatási törvényben jogokat e 
szervezet gyakorolja.  
 
Döntési jogkör:   
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 
 a) saját működéséről 
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 b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
 c) hatáskörei gyakorlásáról  
 d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról.  
 
Egyetértési jogkör:  

 a házirend összeállításában 

 a tanulók jutalmazásában 

 hasznos munkák elvégzésében  

 iskolai versenyek, vetélkedők meghirdetésében. 
 
Véleményezési jogkör:  
1.   az iskolai munkaterv elkészítésében 
2. alkalmi versenyek, rendezvények meghirdetésében 
3. az iskola működési szabályzata diákokat érintő kérdéseiben 
4. a tanév rendjében 
5. a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 
6. a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésében 
7. a könyvtár, sportlétesítmények nyitva tartásában 
8. az egyéb foglalkozás formáiban meghatározásában  

 
Javaslattevő jogkör: 

 Az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekben. 

 A diákközgyűlés évente egyszer hirdeti meg a DÖK vezető tanár, melynek napirendi 
pontjait 15 nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra hozza. A diákközgyűlésen az 
osztályok 3 fővel képviselhetik az osztályközösségüket. Ez az a fórum, ahol a diákok 
képviselői elmondhatják az iskola életével kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket.  

 
 
Érdeksérelmi ügyben a tanuló fordulhat: 

 osztályfőnökhöz 

 a DÖK – vezető tanárhoz 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökhöz 
 

 
 

VII. A tanulók jutalmazása és büntetése 
 

1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten 
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében 
közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz 
részt, vagy bármely módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 
növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. 
3. Az iskolai jutalmazás formái: 

- tanítói, tanári dicséret 
- szaktanári dicséret 
- osztályfőnöki dicséret 
- igazgatói dicséret 
- nevelőtestületi dicséret 

4. A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az 
iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói és nevelőtestületi dicséret 
mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri el az intézmény. 
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5. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit, folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 
előírásait megszegi, vagy háromszor késett, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely 
módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 

6. Az iskolai büntetések fokozatai: 
- tanári figyelmeztetés szóban 
- tanári figyelmeztetés írásban 
- osztályfőnöki/napközis csoportvezetői figyelmeztetés 
- osztályfőnöki/napközis csoportvezetői intés 
- osztályfőnöki/napközis csoportvezetői megrovás 
- napköziből való kizárás 
- igazgatói figyelmeztetés 
- igazgatói intés 
- igazgatói rovó 
- nevelőtestületi figyelmeztetés 
- nevelőtestületi intés 
- nevelőtestületi megrovás 
Az osztályfőnök hatásköre a rendezvényektől való eltiltás 

7. Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A 
fegyelmi eljárást és felelősségre vonást az érvényben lévő jogszabályok szerint kell 
lebonyolítani. A kiszabható fegyelmi büntetések fokozatai: 
- megrovás 
- szigorú megrovás 
- kedvezmények juttatások csökkentése, illetve megvonása 
- áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába 

8. Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fenti fokozatosság elvétől, és a 
büntetésről a tantestület dönt. A DÖK véleményét a fegyelmi lejárás során be kell szerezni. 
A fegyelmi eljárást egyeztető tárgyalásoknak kell megelőznie, iskolánk esetében ez két 
alkalom, melyen a tanuló, a sértett és azok törvényes képviselői, szülei is jelen vannak. 
Ezek az esetek a következők lehetnek: 
- súlyos agresszivitás mással szemben (társa, tanár) 
- alkohol, drogfogyasztás 
- társadalomellenes, közösségellenes cselekedetek 
- szándékos vagy kárt okozó rongálás 
- A fegyelmi büntetést az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal és az iskolaszékkel és 

diákönkormányzattal. 
A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet melynek során 
írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdekvédelemre illetve 
törvényességi kifogásokra alapozva. (Felülvizsgálati kérelem, Törvényességi kérelem). 
 

9. A tanuló iskolai tanulmányai folyatása során okozott- gondatlan, vagy szándékos-
károkozása esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét a 
károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola igazgatója határozza meg. 
A Házirend sorozatos megszegéséért az osztályfőnök, napközis csoportvezető fegyelmi 
eljárást kezdeményezhet. 
 
 

VIII. Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 
 

 A szociális támogatásra jogosultság megállapításához nélkülözhetetlen a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök, napközis nevelő és a tanuló által érintett többi pedagógus 
közreműködése, tényeken alapuló véleménye. 
 Elsőrendű feladat a döntéshez szükséges megfelelő mennyiségű, körültekintő információ. 
Az információgyűjtését a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja, összegzi, rangsorolja, és 
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javaslatot tesz az igazgatóhelyettesnek. Döntést az igazgató, igazgatóhelyettes és a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős hoz, figyelembe kell venni: 

- a tanuló családjának anyagi hátterét – szükséges igazolások /kereseti, munkanélküli 
stb./ alapján, melyek egy hónapnál nem lehetnek régebbiek. 

- a családban eltartott gyermekek száma /egy főre jutó kereset/ 
- családlátogatási tapasztalatai 
- írásbeli szülői /gondviselői/ kérelmet 
- egyéb forrásból származó támogatás mértékét, időtartamát, indokát 

A támogatásról és mértékéről tájékoztatni kell a szülőt – szükség szerint írásban, az 
osztályfőnököt illetve a napközis nevelőt. 

 -    A téritési dij befizetésére vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ szabályozza. 
 

IX. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 Az iskola tanulói tanévenként két alkalommal szervezett fogorvosi prevenciós szűrésen  
vesznek részt  szakorvosi rendelőintézetben – előzetes szakorvosi megkeresés alapján. 
Tanévenként meghatározott időpontban, iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. A 
tapasztalatokról tanévenként tájékoztatják az iskolavezetést. Az egészséges környezet biztosítása 
érdekében tett javaslataikat az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. 

 

X. A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának, a tanulók rendszeres 
tájékoztatásának rendje, formája 

 
10.1. A tanulók szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a 
diákközgyűlés 
Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az igazgató és 
a diákképviselő közösen állapítja meg. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban illetve 
a diákönkormányzati faliújságon való kifüggesztéssel történik. 
 
10.2. A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület tagjai  
A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az igazgató 
ad tájékoztatást. 
 
10.3. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár 
közreműködésével a közgyűlést megelőző írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. 

Az írásban illetőleg szóban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. 
10.4. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend 

megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. 
Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés 
összehívásáról a napirend közzétételével. 
Ha az igazgató rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a 
kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendelkezéséről. 

 

 
XI. A házirenddel kapcsolatos szabályok 

 
XI/A.  A házirend felülvizsgálata, módosítása 
 

1. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha  
- jogszabályi változások következnek be, 
- az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat vagy iskolaszék igényt tart erre 

 
Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanévben legfeljebb egyszer 
kérheti nem törvényi, vagy szervezeti változás miatt: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az 
iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 
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2. A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be 

az intézmény vezetőjének, igazgatóhelyettesnek, a DÖK vezetőjének.  
 

3. A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, 
elfogadás)s annak eredményét a módosított házrendben rögzíteni kell. 

 
 
XI/B. A házirend nyilvánosságra hozatala 
 

1. A házirendet az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az 
intézmény igazgatója köteles intézkedni. 

2. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: 
- igazgatói titkárság 
- tanári szobák 
- könyvtár 

      3. Az intézmény honlapján. 
 
      4. A házirendből 1-1 példányt kapnak: - diákönkormányzat vezetője 
      - a diákönkormányzatot segítő felnőtt személy 
      - iskolaszék 
      - szülői munkaközösség 
      - osztályfőnökök 
      5. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: 
 - osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 
 - illetve szülői értekezleten a szülőkkel 
 - az első osztályos tanulók szülőivel 
 

 
Tiltott tanulói magatartások 

 
Érvényes az iskola területére illetve az iskola által szervezett rendezvényekre.(Tanítási időben és 
tanítási időn túl szervezett rendezvényekre, programokra) 
 

1. Tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás és más egészségre káros anyagok (pl. drogok 
stb.) behozatala, fogyasztása és értékesítése. 

2. Tilos a tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges, önmaga és környezete számára 
veszélyes tárgyak birtoklása, behozatala, értékesítése (pl. szúró- és vágóeszközök, 
gázspray, boxer, petárda, fegyver, fegyverutánzat stb.) 

3. Tilos a tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitele az iskolába -
kivéve ha a pedagógus másként nem rendelkezik. (pl. magnó, walkman, discman, játékok 
stb.) 

4. Tilos az iskola területén a napraforgózás és a rágógumizás. 
5. Tilos festékspray, alkoholos filctoll, horror- és pornótermékek behozatala az iskola 

területére. 
6. Tilos a tanórát és rendezvényeket engedély nélkül elhagyni. 
7. Felelősségre vonás terheli a tanulót trágár beszéd, erőszakos megnyilvánulások (pl. 

verekedés stb.) esetén. 
8. A fentiek be nem tartása esetén felelősségre vonást kell kezdeményezni és a körülmények 

mérlegelésével a tanulót elmarasztalásban, kell részesíteni, melyről a tanulót, a szülőt 
értesíteni kell. 
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ÜGYELETI REND 
 

Ügyeleti helyek megoszlása: 
  
A ciklusos beosztás és ügyeleti helyek száma alapján 9 ügyeleti hely van minden nap. Ezek a 
következők: udvar 3 fő, aula 1 fő, büfé 1 fő, A és B épületek I-II. emeletein 1-1 fő. 
Ciklusonként annyi ügyeletet kell ellátnia minden pedagógusnak, hogy üres ügyeleti helyek nem 
lehetnek. 
Az ügyelet megszervezésénél a pedagógusnak órarendje figyelembe vehető. 
Az ügyeleti feladatok ellátásában a pszichológus dolgozó kivételével minden pedagógus részt 
vesz, valamint a pedagógiai asszisztens munkakörű dolgozók is. 
 

Az ügyeletes tanár feladatai: 
 

1. Az ügyeletes tanár 730-ra érkezik és elfoglalja ügyeleti helyét. 
2. Ügyeleti idő: A tanítás megkezdésétől a 6. óra előtti szünet végéig (1245-ig) – 

Kicsengetéstől – becsengetésig tart. 
Köteles a rendet fenntartani, betartatni a házirend szabályait. Balesetet, rongálást a tanítás 
rendjét akadályozó vagy zavaró tényezőt köteles jelenteni. 
 

3. Eső vagy rossz idő esetén gyülekező  a tanulóknak az aulában és 7.45 órakor engedjük be 
a tanulókat a tantermekbe. 

 
4. Nagyszünetben az ügyeletes tanár ügyel a termek és a folyosók, mosdók rendjére. 

Az alsó tagozatos tanár lekíséri osztályát az ebédlőbe, majd elfoglalja ügyeleti helyét és 
felügyel a folyosók, mosdók rendjére. 
 

5. A rajz, technika, informatika, könyvtárórára érkező felsős tanulók nem engedhetők be a 
becsengetésig – teljes felszereléssel az udvaron várakoznak, majd sorakoznak. Csak 
szaktanár kíséretével léphetnek az épületbe, illetve a szaktanterembe. 

 
6. A büfénél ügyeletet teljesítő pedagógus ügyel a rend fenntartására, a vásárlás 

lebonyolításánál a rendre, csengetéskor a tanterembe, illetve a „sorakozóhoz” irányítja a 
tanulókat. 
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Ügyeleti helyek 
 
 

Udvari ügyelet: 1 alsó tagozatos az új épület előtt 
     1 felsős a régi épület előtt   
     1 felsős az udvart bejárja 
Feladatuk: Felügyel az udvar rendjére, sorakoztat. 
  Eső, rossz idő esetén besegít az épület többi ügyeleti helyén. 
  Az új épület udvari ügyeletese reggel felveszi a portáról a középső ajtó  

kulcsát – nyitja, majd zárja az ajtót. 
           Szünetekben csak a büfé felőli ajtón közlekedhetnek a tanulók! 

 
Földszint: - régi épület: 1 fő, aki az udvaron is ügyeletet lát el. 
 Feladata: A tantermekből az udvarra küldi a tanulókat, ellenőrzi a folyosók,  

mosdók rendjét és állapotát – majd ellenőrzi a felsős tanári felőli folyosó rendjét. 
 

Földszint-aula – új épület: 1 fő 
 Feladata: Ügyel a folyosó rendjére,  folyosók, mosdók állapotára.  
                           Az emeletre becsengetésig nem engedi fel a tanulókat.  

   Becsengetéskor felügyel a bevonulás rendjére. 
 
Büfé: 1 fő – A büfé 745-800 óra között nem látogatható! 
 
Emeletek: szintenként 1 – 1 fő 

Feladata: Folyamatosan figyelemmel kíséri a tantermek és a folyosókhoz tartozó 
mellékhelyiségek állapotát – felügyel a rendre. 

  Nagyszünetben a helyét nem hagyhatja el. 
 
Rossz idő esetén a tanulók a saját szintjükön maradnak. 
Az ügyeleti rend ellenőrzését folyamatosan illetve szúrópróbaszerűen végzik: igazgató és 
igazgatóhelyettes. 
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Az iskolai könyvtár működési rendje 
 
 

 Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók, és a pedagógusok igényeinek 
figyelembevételével kell fejleszteni. 

 Az iskola számára vásárolt dokumentumokat /könyvek, brosúrák stb./ könyvtári 
nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumról lelőhely –
nyilvántartást kell vezetni. 

 A könyvtárat díjmentesen veheti igénybe az a tanuló, akinek tanulói jogviszonya van az 
iskolával, valamint az iskolával közalkalmazotti jogviszonyban lévő valamennyi 
munkavállaló. 

 A beiratkozást a könyvtár nyilvántartási idejében a könyvtáros tanárnál lehet megtenni. Az 
időközben adatváltozásokat az érintett tanuló /felnőtt/ köteles két héten belül jelezni a 
könyvtárosnak. 

 Az a személy, akinek a könyvtárral szemben egy hónapot meghaladó tartozása van, a 
tartozás kiegyenlítéséig nem veheti igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 

 A könyvtár nyitva tartását a váltott tanítási rendhez kell igazítani, melyet a könyvtáros alakít 
ki. 

 A könyvtár használóinak köre: 
- az iskola valamennyi diákja, illetve az intézménnyel munkáltatói jogviszonyban álló 

személye. 
 
A beiratkozás módja: 
A beiratkozás a tanulók ellenőrzőjébe bejegyzett szülői engedély alapján lehetséges. Ez által a 
szülő anyagi felelősséget vállal a gyermek által kölcsönzött könyvtári dokumentumért. Az 
adatokban bekövetkezett változások bejelentése írásban, az ellenőrzőben történik, szóban az 
osztályfőnök, illetve a szülő jelzése alapján. 
 
A szolgáltatások igénybevételének feltételei: 
A könyvtár használata, a dokumentumok kölcsönzése mindenki számára ingyenes. 
A tanulók csak az ellenőrzőben bejegyzett szülői engedély alapján iratkozhatnak be. 
A diákok számára nem kölcsönözhetőek: 

- a tanári segédkönyvek 
- audiovizuális dokumentumok 
- a 3 000,- Ft-nál értékesebb illetve 1 példányos dokumentumok 

 
A könyvtárhasználat szabályai: 

 A kölcsönzés módja: 
A kölcsönzött dokumentumokat az „Olvasói nyilvántartásba” vezetjük be az olvasó neve 
mellé, ahol fel kell tüntetni a kölcsönzött dokumentum leltári számát, címét, a kölcsönzés 
időpontját, és az olvasó aláírását. 

 A kölcsönzés időtartama: A diákok és felnőttek számára három hét, a pedagógusok 
számára igény szerint többet is. 

 A könyvtárba táskát, kabátot, sapkát és ételt bevinni tilos. 
 Minden tanév végén minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni a könyvtár 

számára /tanuló; pedagógus/. 
 
A könyvtárban tartózkodóknak csendben kell tevékenységüket folytatni, úgy, hogy mások munkáját 
ne zavarják. 
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A játszóudvar igénybevételének szabályzata 
 

Tanulók csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a területen. 
A játszóudvart csak tanórán kívüli foglalkozásokon használhatják a gyerekek munkanapokon. 
Az udvart és eszközeit rendeltetésének megfelelően lehet használni. Nem szabad a védőrácsra 
felmászni, a kapukon függeszkedni, egymás testi épségét veszélyeztető játékot játszani. 
A játékokat, sporteszközöket úgy kell használni, hogy használatukkal a másik testi épségét ne 
veszélyeztessük, és az eszközökben károkozás ne történjen. 
Tilos a játszóudvart a felügyeletet ellátó felnőtt tudta nélkül elhagyni (a műfüvespálya mögötti 
terület, parkoló, tornaterem mögötti terület, stb.) 
A játszóudvaron történő rendbontás, baleset esetén a felügyeletet ellátó pedagógushoz kell 
fordulni, haladéktalanul, aki a szükséges intézkedést megteszi. 
Amennyiben a szomszéd telkek valamelyikére labda, egyéb sporteszköz kerül át, az csak a 
tulajdonos engedélyével hozható vissza, tilos a kerítésen való átmászás. A sporteszközöket úgy 
kell használni, hogy azok a parkolóban lévő autókban kárt ne tegyenek, 
Hétvégén, az iskola területén, így a sportudvaron is engedély nélkül tartózkodni TILOS. 
 
 

A tornaterem és az öltöző használatának szabályzata 
 

 
Testnevelés óra előtt, után az év elején kijelölt öltözőben, az öltözői beosztás szerint kell 
öltözködni! 
 
Értéktárgyakat a portán található értékmegőrzőben kell elhelyezni. 
Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. Ékszert (gyűrűt, órát, 
karkötőt) testnevelés órán viselni nem szabad. 
A tornateremben csak tornacipőben (váltócipőben) lehet tartózkodni. 
Az öltözőt az osztályból választott kulcsfelelős zárja be/nyitja ki és a kulcsot a kijelölt helyre teszi. 
A tornateremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni TILOS. 
A szertárból tanári engedély nélkül tornaszereket kivinni nem szabad. 
A tornatermi szárnyban azok a tanulók tartózkodhatnak, akiknek testnevelés órájuk volt/lesz, vagy 
orvosi rendelésre várnak. 
 
A gyerekek a tornatermi szárnyban történő rendbontás, baleset esetén a tanári szobában 
tartózkodó, illetve az aulában lévő ügyeletes tanárhoz forduljanak. 
Testnevelés órán a tanári utasításnak megfelelő mozgást kell végezni. Önkényes mozgással saját 
és mások testi épségét veszélyeztetni nem szabad /lökdösődés, gáncsolás/. 
A tornaszereket /labda, bordásfal, stb./ a sportági előírásnak és a tanári utasításnak megfelelően 
kell használni. /Órák előtti figyelemfelhívás, balesetvédelemre!! Rézsútpad, kézi súlyzó, medicin!!/ 
 
Testnevelés órán a tanulók felszerelése olyan legyen, hogy balesetet ne idézzen elő /túl hosszú 
melegítő, kopott, csúszós, és fekete talpú tornacipő/. Higiéniai és balesetvédelmi okokból a hosszú 
hajú lányoknak össze kell kötni a hajukat. 
Testnevelés órán mindenféle ékszer viselete tilos. 
 
Az öltözőben a padokról leugrálni, a fogasokon függeszkedni balesetveszélyes, ezért tilos. 
 
A kinti sportpályáról az utcára kiguruló labdát csak tanári engedéllyel szabad behozni. 
A tornatermi szárnyban a figyelmetlen közlekedés miatt sokféle baleseti forrás lehetséges, ezért az 

alsós tanulók az uj épület felé, a felsős tanulók a régi épület felé hagyják el az 
öltözőket. 
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Műfüves labdarúgó pálya használatának szabályzata 
 
 

1. Műfüves pálya használata az intézmény tanulói számára tanítási időben és iskolai 
rendezvényen ingyenes. 

2. A pályát csak az intézmény hivatalos nyitvatartási idejében lehet használni. 
3. A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos a 

stoplis cipő használata! 
4. Tilos a pályát körülvevő hálót rángatni azon csimpaszkodni! 
5. Tilos a pályát körülvevő palánkra rajzolni vagy bármit kiragasztani! Reklámokat csak 

előzetes szerződés alapján lehet kihelyezni. 
6. A pálya területén tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 
7. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, szotyolázni azt eldobni! 
8. Tilos a pálya területére üveget, bármiféle folyadékot bevinni! 
9. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni! 
10. Tilos a pálya területére állatot bevinni! 
11. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 
12. Nézők, érdeklődők kizárólag a műfüves területen kívül ill. a palánkon kívüli területen 

tartózkodhatnak 
13. Mielőtt a pálya területére lép tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződéstől. 
14. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja. A 

pálya bármilyen rongálása a szabálysértési, illetve a büntető eljáráson túl anyagi 
kártérítést is von maga után.  

15. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. 
 

Intézményi védő, óvó előírások 
 

Az előírások célja a tanuló és gyermek balesetek megelőzése, a tanulói önfegyelem, kulturált 
magatartás erősítése, a diáktársakért érzett felelősség érzet tudatosítása, mélyítése. 
A tanulóknak kötelességük olyan magatartást tanúsítaniuk, mellyel nem veszélyeztetik sem saját, 
sem mások testi épségét, tudatosan balesetveszélyes helyzetet nem idéznek elő. Ezen 
magatartás vonatkozik az iskola teljes működési területére illetve az iskola, osztályok, csoportok 
által szervezett, de működési területen kívül eső rendezvényekre /pl. kirándulás/. 
 
A balesetvédelmi szabályok betartatása valamennyi pedagógus feladata. 
 
Általános szabályok: 
Tilos a tanulóknak a tanteremben, folyosókon, lépcsőn rohangálni, csúszkálni. 

- a központi épület udvarán, épület előtt, buszmegállókban hógolyózni, jégen 
csúszkálni. 

- kő, homok és egyéb tárgyakat dobálni, 
- tűz- és robbanásveszélyes anyagok behozatala 
- dohányzás, szeszesital, kábítószer illetve. egyéb egészségre káros anyagok 

behozatala és az ezzel összefüggő tevékenység folytatása. 
- Szúró, vágó eszközök behozatala – kivétel ha tanórához szükséges. 
- Áramforrások, elektromos eszközök, tanári felügyelet nélküli igénybevétele, 

használata 
- A kazánházban tartózkodni. 

 
A tanulók szervezett és egyéni közlekedése során kötelesek a közlekedés és a kulturált viselkedés 
szabályait betartani. Általános magatartásukban az elővigyázatosság, körültekintés érvényesüljön. 
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Az általános szabályokat egészítik ki a speciális védő, óvó előírások.. Ezeket az adott területen 
tanító szaktanár(ok) készítik el, foglalják írásba és ismertetik a tanulókkal. Speciális területnek 
minősül a technika, háztartástan, számítástechnika, testnevelés, kémia, fizika, kerékpáros  
közlekedés. 
 
A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek  
 

1. Az iskolában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack illetve tartály 
felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka 
kivételével nem végezhető. 

 
2. A tanuló által nem használható gépek, eszközök: 

- villamos köszörűgép 
- barkácsgép faesztergálásra 
- faipari szalagfűrész, körfűrész, kombinált gyalugép 
- szalagfűrészlap – hegesztő készülék 
- valamint jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gépek, 

eszközök. 
 

3. A tíz évesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható eszközök, 
gépek. 

- villamos fúrógép 
- barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopirfűrész, 

polirkorong 
- törpefeszültséggel működő forrasztópáka, 
- 220V feszültséggel működő, kettősszigetelésű, úgynevezett „pillanat”- 

forrasztópáka. 
- villamos háztartási gépek /tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, 

vasaló, varrógép stb./ 
- segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz /az üzemanyagot és a motort nem 

kezelheti a tanuló/ 
4. Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép 
 
5. Krónikusan beteg valamint testi fogyatékos tanuló esetében, az iskolaorvos 

véleményezésével, szükség esetén ki kell terjeszteni az 1-4. pontokban felsorolt 
korlátozásokat. 

 
Az általános és speciális védő-óvó szabályokat az első osztályfőnöki illetve szakórán az 
osztályfőnöknek illetve szaktanárnak ismertetnie kell a tanulókkal, melynek tényét az adott 
pedagógus dokumentálni köteles, - tanuló aláírásával igazol. A tájékoztatóból kimaradt tanulókat 
számon tartja és pótlólag ismerteti a védő, óvó szabályokat. 
 
A tanulói balesetek megelőzésében, kivizsgálásában, dokumentálásában illetve ezzel összefüggő 
egyéb feladatok ellátásában munkavédelmi felelős segíti az intézményvezető munkáját, aki külön 
munkaköri leírással rendelkezik. 
 
Tanulói baleset bekövetkezése esetén az észlelő felnőtt azonnal intézkedik a balesetet szenvedett 
tanuló gyors, szakszerű, hatékony ellátásáról. Amennyiben nem tud szakszerű segítséget adni, 
azonnal gondoskodik ennek megteremtéséről külső segítség bevonásával /iskolaorvos, védőnő, 
mentők stb./. Tevékenységével a gyors szakszerű segítségnyújtást kell szolgálnia, kerülnie kell a 
pánikkeltést. 
 
A balesetet szenvedett tanuló hozzátartozóját ezután haladéktalanul értesíti és tájékoztatja a 
megtett intézkedésekről, a baleset körülményeiről, történéséről. 
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Szükség esetén a tanulót mentővel korházba kíséri illetve gondoskodik felnőtt kísérő személyről. 
A balesetet észlelő felnőtt – miután meggyőződött arról, hogy a sérült szakszerű ellátást kapott 
illetve szakszerű ellátásban részesül, a hozzátartozó értesítést kapott a balesetről és a tett 
intézkedésekről, várható következményekről. 
 
A védő, óvó előírások egyben a házirend részét is alkotják. 
 
 

A napközi otthon működési rendje 
 

A napközi otthon illetékességi ideje a gyermekek tanórai elfoglaltságának órarendben rögzített 
befejezésével kezdődik, és 16 óráig tart. Az intézmény 16-17 óráig ügyeletet biztosít szülői 
kérésre. 
 Ezen időtartamon belül gondoskodik a tanulók 

 felügyeletéről 

 étkeztetéséről 

 szabad levegőn tartózkodásáról 

 házi feladatainak elkészítésről 

 szabadidős tevékenységeiről 

 délutáni ügyeletéről. 
 
1. A tanítási órák végeztével a napközis pedagógus haladéktalanul átveszi beosztás szerint- a 

gyermekcsoportot a tanítótól. Ettől kezdve ő felelős minden tekintetben a csoportért. 
Biztosítja az épületben való kulturált tartózkodást, közlekedést. A pedagógus tudta nélkül 
gyermek ne mászkáljon az épületben! 
16 órakor a pedagógus, sorakoztatás után, rendezett formában kíséri a csoportját az iskola 
ajtajáig. 

2. A tanórák befejeztével a napközis pedagógus kíséri ebédelni a csoportját. 
A felsős napközis csoport beosztás szerint ebédel tanára felügyeletével. 
A pedagógus biztosítja a kulturált sorakozást, várakozást. Az étkezés időtartama alatt 
felügyel az ebédlőben a rendre. Az étel kiborulása esetén értesíti az illetékes technikai 
dolgozót a balesetveszély elhárítása érdekében. 
A többi napközis pedagógussal összedolgozva gondoskodik a folyosó rendjéről, és az 
udvaron tartózkodó tanulók felügyeletéről. 
Az ebédelés befejeztével a gyerekek a tanulási idő megkezdéséig jó idő esetén az udvaron 
rossz idő esetén saját napközis termükben tartózkodjanak! 
 

3. A tanulás megkezdése előtt minden napközibe járó gyerek tartózkodjon legalább fél órát a 
szabad levegőn, ha az időjárás engedi! Ez idő alatt lehetőleg minden pedagógus legyen a 
csoportjával az udvaron! Gondoskodjon a felügyeletről, a tanulók testi épségének 
megóvásáról! 

 
4. A tanulási idő a csoport beosztásának megfelelően felső tagozatban legkésőbb 14 órakor 

kezdődik. 
A tanulási idő elsődleges feladata a tanulók felkészítése a következő napi tanítási órákra. 
Ennek megfelelően a pedagógus igyekezzen megismertetni a gyerekeket azokkal a 
tanulási technikákkal, amelyek alkalmazása megkönnyíti a tanórákra való felkészülést. 
Szükség esetén közös feladatmegoldással, gyakorló feladatok adásával, ismételt 
magyarázattal, szóbeli kikérdezéssel segítse a tananyag elsajátítását! A gyengébb 
képességű tanulókat egyénre szabott feladatokkal igyekezzen felzárkóztatni! 
Az írásbeli házi feladatok elkészítését mennyiségileg, alkalmanként minőségileg is – 
közösen vagy egyénileg – ellenőrizze! 
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A napközis pedagógus napi kapcsolatot tart fenn az osztályban tanító kollegákkal. A 
felmerülő problémákat közösen igyekeznek elhárítani, megoldani. Szükség esetén a 
napközis hospitáljon az osztályban! 
 

5. A napközis pedagógus köteles gondoskodni a tanulók változatos szabadidős 
tevékenységeiről. Tartson rendszeresen 

- kulturális foglalkozást 
- manuális foglalkozást 
- sportfoglalkozást 
- játékfoglalkozást 
Alkalmanként vigye a csoportját 
- sétára 
- kirándulásra 
- kiállításra 
- moziba 
- bábszínházba 
- színházba az adódó lehetőségeket kihasználva. 

A csoport órarendjének, tornatermi beosztásának figyelembe vételével a pedagógus 
állítson össze (ciklusra) napirendet, amit írásban rögzítsen! 
Regisztrálja a naplóban a csoportját érintő tanórán kívüli, délutáni elfoglaltságokat- szakkör, 
tömegsport, foci-suli, hitoktatás, stb.-, azok időpontjait, és az azokban részt vevő tanulók 
névsorát! 
Rendkívüli időben tartott foglalkozás alkalmával a szakkört tartó kolléga személyesen 
értesítse a napközis pedagógust a foglalkozás idejéről! 

 
6. A szülők igényeinek megfelelően a 16-tól 17 óráig terjedő időszakban a napközis és 

iskolaotthonos gyermekek számára ügyeletet biztosít. 
Az ügyeletes pedagógus felelős a tanulók testi épségéért. Az ügyelet helye jó időben az 
udvar, rossz időben az ebédlő. 
 
Az ellenőrzést az illetékes igazgató helyettes vagy az igazgató végzi. 
 
Záradék: A működés rendjét a napközi működését lényegesen befolyásoló tárgyi vagy 
személyi feltételek megváltozása esetén felül kell vizsgálni és szükség szerint át kell 
dolgozni. 
 

A rajz szaktanterem rendje 
 

1. Becsengetéskor a tanulók a rajz tanterem előtt sorakoznak, a szaktanárral lépnek be a 
tanterembe, melyet szünetben zárva kell tartani. 

2. A tanteremben, csak a fal mellett körbe lehet közlekedni. 
3. A rajzteremben használt iskolai eszközöket megtisztított állapotban, helyérre kell óra végén 

visszatenni. 
4. A tanterem engedély nélkül nem hagyható el. 

 

 
A technika szaktanterem rendje 

 
1. Becsengetéskor a tanterem előtt sorakozik a csoport. 
2. A tanterembe történő bevonulás a szaktanár engedélyével történhet. 
3. A szertárba csak a csoportfelelős mehet be tanári utasításra. 
4. Kézi szerszámokkal történő munka esetén a tanterem bútorzatára és a saját és mások testi 

épségére fokozottan köteles vigyázni a tanuló. 
5. Elektromos géppel, kézi szerszámokkal csak tanári felügyelet mellett lehet dolgozni! 
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6. A terem elhagyása csak tanári engedéllyel lehetséges. 
7. Minden tanuló év elején munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson vesz részt. 
8. Balesetet előidéző ékszerek (testékszerek, láncok, gyűrűk), karóra viselete technika órán 

tilos! 
 

A gépterem és az interaktív tantermek rendje 
 

1. A számítástechnika és interaktív táblával ellátott termekben csak tanári felügyelettel lehet 
tartózkodni! 

2. A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak tanár engedélyével szabad! 
3. A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különösen ügyelj a rendre és tisztaságra! 
4. Kabátot, táskát, tornafelszerelést stb. az informatika gépterembe bevinni tilos! 
5. A gépteremben enni, inni nem szabad! 
6. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos! 
7. Bármilyen hibát észlelsz, szólj tanárodnak, a hiba kijavításával ne kísérletezz! 

8. A termeket tanórai foglalkozáson kívül zárva kell tartani. 
 

Számítógép használati szabályzat 
 
Jelen dokumentum (továbbiakban szabályzat) feladata, hogy a debreceni József Attila Általános 
Iskola számítógépeinek és hálózatának (a továbbiakban együtt számítógéprendszer) használatát 
szabályozza a szolgáltatásokat használó tanulók, dolgozók, és egyéb személyek számára. E 
szabályozással lehetővé tesszük a számítástechnikai, informatikai tevékenységhez szükséges 
személyi, hardver és szoftver feltételek, továbbá ezek környezetének folyamatos biztosítását. 
 
 

Általános jellemzők 
 
A számítógéprendszert az iskola üzemelteti. A gépek használatára az Iskola képviselője jogosít. A 
hozzáférést szintén az Iskola képviselője adja ki. A rendszer alapvető célja az Iskola oktatási és 
adminisztrációs tevékenységének biztosítása. 
Számítógépes rendszerünk nagy anyagi és szellemi értéket képvisel. Felhasználóinknak ezért 
vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket is. 
Mivel a lehetőségek sokrétűek, folyamatosan változóak és szinte felsorolhatatlanul sok, ezért jelen 
dokumentum nem ezt, hanem a biztonsági előírásokat részletezi. 
 
A hálózat valamennyi felhasználója felelős az egész hálózat biztonságáért, köteles ismerni és 
betartani a biztonsági előírásokat és a hálózat etikai alapszabályait. Tanulóknál a kötelező baleset 
megelőzési oktatás része a Szabályzat ismertetése. 
 

A felhasználók 
 
A számítógéprendszer felhasználóinak csoportjai: 

1. a kiemelt felhasználók – iskolai rendszergazda és az informatikát oktató tanárok 
2. az Iskola dolgozói, mindazok, akiket az Iskola foglalkoztat, mégpedig 

Az Iskola vezetője 
A tantestület tagjai 
A nevelő- oktató munkát segítő dolgozók 
A technikai dolgozók 

3. az Iskola tanulói, akikkel az Iskola tanulói jogviszonya fennáll. 
 

Minden a fenti csoportokba tartozó személy felhasználóvá válik, ha használni kívánja a 
számítógéprendszert. 
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Jelszó és belépés 
 

A belépések engedélyezése és tiltása a rendszergazda és/vagy az igazgató feladata és a hálózat 
biztonságos működésének alapfeltétele. A felhasználói azonosítók létrehozása és törlése az Ő 
kizárólagos joguk. 
A rendszergazda létrehozhat olyan általános, csökkentett jogokkal rendelkező azonosítókat is (pl. 
guest), amelyhez nem tartozik jelszó. Az általános azonosítókkal bárki beléphet a hálózatba, akit 
annak használatától nem tiltottak el. 
Az intézményvezető adja ki a KIR, TANINFORM egyéb, az iskolai adminisztrációs munkával 
kapcsolatos programokba való belépéshez a jogosultságot. A jogosultság csak az elvégzendő 
feladathoz és munkavállalóhoz rendelt. 
A hálózatba való belépéskor ügyelni kell arra, hogy a jelszót más ne lássa (általános esetben a 
képernyőn csak csillagokat/pontokat látunk a jelszó helyén). 
A jelszót célszerű fejben tartani, azt másokkal közölni, használatát másnak akár rövid időre is 
lehetővé tenni tilos! Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta, akkor azonnal meg kell 
változtatni és a rendszergazdát és/vagy informatikai szaktanárt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 
A felhasználók jogai 

 
Minden felhasználónak joga van a hálózat használatára olyan módon, hogy ezzel nem sért tételes 
jogot, nem sérti durván és szándékosan az Iskola és mások érdekeit, illetve amennyiben valamely 
szolgáltatás nem térítés ellenében vehető igénybe. 
A felhasználók 

 a rendelkezésükre álló lemezterület mértékéig használhatják merevlemezüket 
állományaik tárolására; 

  használhatják a szervereken elhelyezett nyilvános programokat és más állományokat; 

 használhatják a World Wide Webet és más engedélyezett Internet szolgáltatásokat 
(pl.levelezhetnek) 

 

A gépek használatának szabályai 
 

A tantermekben elhelyezett gépek használatáért, az ott elhelyezett eszközökért, a Szabályzat 
betartásáért és a terem rendjéért a teremben órát tartó tanár a felelős. Tanulók a gépterembe 
órarend szerinti órákra csak tanárral együtt mehetnek be.  
 
Tanuló órarendi órákon kívül is csak azonosítható dolgozói felügyelet mellett tartózkodhatnak a 
teremben. 
Dolgozók esetében mindenki Önmaga a felelős. Távozáskor a felhasználó kikapcsolja a gépet. 
A felhasználók akkor is kötelesek betartani a felügyelő tanár utasításait, ha nem értenek azokkal 
egyet. 
A dolgozók bármikor használhatják az Iskola gépeit, amennyiben az oktatást nem zavarják. 
 
Minden felhasználó felelős a rendszer biztonságáért. A felhasználónak jelentenie kell, ha 
tudomást szerez nem megfelelő használati cselekményről. 
 

Szoftver használati előírások 
 
Az Iskolában csak jogtiszta szoftverek futtathatók. Tilos a számítógép vagy szoftverének jogsértő 
használata. Külső adathordozó használata csak kiemelt felhasználók külön engedélyével 
lehetséges. A műveletet mindenképpen vírus ellenőrzésnek kell megelőznie. 
A vírusveszély csökkentése érdekében a következőket kell betartani: 
A számítógépekbe külső adathordozókat tanítási órán csak a rendszergazda és 
számítástechnika tanár tehet! Dolgozók külső adathordozókat munkavégzésükhöz 
kapcsolódóan vírusellenőrzés után használhatnak. 
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Ettől eltérni csak a felsorolt személyektől kapott adathordozók esetén lehet az iskola 
dolgozóinak (pl. nyelvi órán, könyvtárban, stb.). 
A felsorolt személyeknek is csak alapos vírusellenőrzés után szabad az általuk nem ellenőrzött 
lemezeket használni. Amennyiben vírusfertőzés gyanúja merül fel, a rendszergazdát és/vagy az 
informatikus szaktanárt értesíteni kell, aki elvégzi a vizsgálatot. A vírus eltávolításáig a gépet 
használni tilos. 

 
Tilos a rendszergazda és/vagy az informatikus szaktanár tudomása nélkül: 

 A rendszer file-jainak átvitele bármely más gépre 

 A rendszer területére file-ok felmásolása bármely más gépről 

 A rendszer file-jainak megváltoztatása, jogosulatlan elérése 
 

A rendszergazda és az informatikus szaktanár joga 
 

 A számítógépes rendszer védelme érdekében (jogosulatlan használat, illetve károkozás 
ellen) fenntartják maguknak azt a jogot, hogy indokolt esetben bárkit, az igazgató 
jóváhagyása mellett a gép és a hálózat használatából kizárjanak; megnézzenek, 
lemásoljanak, vagy izoláljanak bármely file-t, amely kapcsolatba lehet a rendszer vagy a 
hálózat jogosulatlan használatával. Az ilyen módon tudomására jutott információt az 
iskolavezetésnek hivatali titokként kell átadnia, kezelnie. Ellenőrizhetik, átkonfigurálhatják 
szükség esetén a hálózatot. 

 Az egész hálózat felett jogosultságokkal rendelkezik a rendszergazda. 
Az informatika teremben lévő hálózathoz jogosultsággal rendelkezik az informatika szaktanár 
is. 

 A fenti jogok nem hatalmazzák fel őket, hogy mások állományaiba öncélúan beleolvassanak. 

 Ezekhez a jogokhoz fokozott erkölcsi és jogi felelősségvállalás tartozik. 

 A jogosultak a tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelik, azzal nem élnek vissza. 

 A titkosság alól kivételt jelent, ha az információ bűncselekmény gyanújára vagy a hálózat 
működését alapjaiban veszélyeztető körülményre enged következtetni, melyet kötelesek az 
intézményvezető részére haladéktalanul jelezni. 

 

Tilos 
 Tilos a géptermekben étel, ital bevitele, fogyasztása. 

 Tilos a gépasztalon táskák, ruhanemű tárolása. 

 Tilos a rendszerek szoftver konfigurációnak megváltoztatása. 

 Tilos bármilyen szoftver beállítást módosítani. 

 Tilos a gép BIOS- beállítását megváltoztatni. 

 Tilos szeméremsértő, obszcén, trágár vagy egyéb megbotránkoztató programok futtatása 
vagy ilyen információk előállítása, feldolgozása, tárolása, továbbítása. 

 Tilos külső hardverek engedély nélküli csatlakoztatása. 

 A gépteremben elhelyezett adathordozókhoz a szaktanárok és a rendszergazda engedélye 
vagy jelenléte nélkül senki sem nyúlhat. 

 Tilos a gépteremből bármit elvinni. 

 Szerzői jogok: Tilos a szellemi alkotások lemásolása. A szoftver szellemi termék. Az iskola 
tulajdonát képező programok illegális lemásolása szigorúan tilos. 

 A gépekre csak a számítástechnika tanárok, illetve a rendszergazda telepíthet szoftvert. 

 Minden szoftver telepítése esetén kötelező a vírusmentességet ellenőrizni. 

 Károkozás: A számítógépek és a hálózat normális működésének lehetetlenné tétele, a gép 
tönkretétele, szándékos károkozás. A legszigorúbban tilos más számítógépekre történő 
betörés, más jelszavának a feltörése vagy ezek kísérlete, valamint olyan erőforrás 
használata, amelyre az adott felhasználónak nincs jogosultsága. 

 Egyéb: A rendszer erőforrásait külön engedély nélkül tilos kereskedelmi, vagy egyéb nem 
iskolai célra használni.  
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Egyéb szabályok 
 
 

Tűzvédelmi előírások: A termekben nyílt lángot használni vagy bármilyen tűzveszélyes 
tevékenységet folytatni tilos. 
 
Ha bármely felhasználó tüzet észlel, úgy azt köteles azonnal jelenteni a rendszergazdának, 
számítástechnika tanárnak, majd az iskolavezetésnek. Nagykorú személy azonnal használja a 
számítógépteremben elhelyezett CO2 oltókészüléket. 
   
Munkavédelmi előírások: Tilos a gépek elektromos berendezésének védőburkolatát eltávolítani, 
ezeken bármilyen átalakítási, szerelési munkát végezni. 

 
Netikett 

 
A Netikett az internetes közösség hosszú idő alatt kialakított szabálygyűjteménye, melynek 
betartása a hálózaton való együttélés feltétele. A Netikett ismerete minden felhasználótól 
elvárható. 
 
Néhány fontosabb szabály: 
 

 Ékezeteket, HTML- kódot csak magánlevélben használjunk, akkor is csak ha a címzettel 
tisztáztuk, hogy el tudja olvasni. 

 Ne használjunk csupa nagybetűket, mert az OLYAN, MINTHA ORDÍTANÁNK. 

 A levél tárgya legyen informatív. Üresen hagyni illetlenség.  

 Ha jelszóval jelentkeztünk be egy felületre, azt ne hagyjuk magára, mert bárki a nevünkben 
beléphet az oldalra. 

 Ne higgyünk el feltétlenül mindent, amit az interneten találunk. Soha ne jelöljük be a jelszó 
megjegyzését. 

 

Szankciók 
 

Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat és 
az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit, a Szabályzat megsértését szankcionáljuk. Az egyes 
esetekben a rendszergazda vagy/szaktanár jogosult eljárni, illetve az iskola vezetője. 
 
 
Enyhébb, nem szándékos esetben, első alkalommal szóbeli figyelmeztetés is alkalmazható. A 
figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni. 
Komolyabb vétségek esetében az iskola fegyelmi eljárási rendje az irányadó. 
 
Különösen komoly esetben a jogsértő akár az Iskola egész számítógéprendszeréről kitiltható. 
A károkozás folyamán keletkezett kár megtérítését a Kjt. és a Közoktatási törvény idevonatkozó 
rendeletei alapján kell megoldani. 
 
A Szabályzat nem ismerete a szankciók alól nem ad felmentést. 
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