
   Az iskola belső rendje, rendtartása 
Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől 

1. Az iskola tanulóinak kötelességei és jogai 

A hozzátok legközelebb álló emberek közt, a családban éltek. A szülőknek vagy az őket helyettesítőknek 

(nevelőszülőknek, gyámnak, iskolának) kötelessége, hogy óvjanak benneteket, gondoskodjanak szükségleteitekről, 

biztonságotokról, és a társadalommal együtt biztosítsák egészségügyi ellátásotokat. 

1. Minden gyermeknek joga van a fejlődésre. 

2. Jogotok van az ingyenes alap- és középfokú oktatásra. 

3. Jogotok van a tanulásra, a játékra, a szünidőre, a pihenésre, a művelődésre, tudni azt, hogy az iskolában 

milyen követelmények alapján fognak osztályozni és értékelni benneteket. 

4. Jogotokban van elvárni, hogy az iskolában a számotokra új ismereteket érthetően elmagyarázzák. Ha valamit 

nem értetek, rákérdezhettek. 

5. Jogotokban van tudástokról számot adni, és ennek eredményeit ismerni. Ha úgy érzitek, hogy az értékelés 

nincs arányban tudástokkal, kérjetek tanácsot az osztályfőnöktől. 

6. Jogotok van az iskola felszerelésének, segédeszközeinek, laboratóriumának, könyvtárának használatára, az 

iskolai tanácsadók és pszichológusok segítségére. 

7. Védelem illet meg benneteket a külső beavatkozástól, a testi fenyítéstől, fizikai erőszaktól vagy az ezzel való 

fenyegetéstől. A biztonság vonatkozik tulajdonotokra, holmitokra. Ami a tiétek, vagy amit ti használtok, ahhoz 

senki másnak nincs joga. 

8. Ugyanúgy ti is kötelesek vagytok tiszteletben tartani és elősegíteni mások biztonságát. 

9. A felsorolt jogok megkövetelik, hogy magatok is tevékenyen részt vállaljatok az oktatás folyamatában. Eleget 

tegyetek a rátok váró feladatoknak, és azon legyetek, hogy minél több tudást szerezzetek. 

10. Ezek a jogok osztálytársaitokat is megilletik. Ezért ha valaki zavarja az órát, kihívóan viselkedik, rendetlenkedik, 

társait megveri, fenyegeti vagy kihasználja, az azt jelent, hogy nem tiszteli mások jogait. Amennyiben 

a viselkedése túllép egy bizonyos határon, vállalnia kel az iskolai rendtartásban feltüntetett 

következményeket. 
 

 

2. A tanulók viselkedése az osztályban, az iskola épületében és az iskolai rendezvényeken 

 
 

1. A tanuló kellő időben, tisztán, az esztétikai és az egészségügyi követelményeknek megfelelően köteles 

iskolába járni. Kihívó, a közízlést sértő hajviselettel (pl. extrém hajszínezet) vagy öltözékben megjelenni az 

iskolában tilos.  

2. Az iskolában a pedagógiai ügyelet minden folyosón 7 óra 30 perckor kezdődik. A tanuló a tanítás megkezdése 

előtt legalább 15 perccel, vagyis 7 óra 45 perckor érkezik az iskolába. Kivételt képeznek az autóbusszal érkező 

tanulók, akik az autóbuszról egyenesen az iskolába jönnek, és elfoglalják helyüket a kijelölt helyen. A tanítás 



befejezése után a tanulók elhagyják az iskola épületét. Az illedelmes viselkedés szabályait az utcán, a 

városban, a buszmegállóban, a buszon, az üzletekben is maradéktalanul kötelesek betartani.  

3. A tanteremben és az iskola épületében minden tanuló köteles ügyelni a rendre és a tisztaságra, s óvja az iskola 

vagyonát. Az iskolába lépéskor cipőt vált az öltözőben, majd az osztályban a becsengetésig fennmaradó időt a 

tanításra való felkészülésre fordítja. A tanítás befejezése után felveszi az utcai lábbelijét, majd elhagyja az 

iskola épületét. Minden holmiját tisztán tartja és vigyáz rá. 

4. Az iskola berendezéseit, tanszereit és tankönyveit minden tanulónak kímélnie kell, beleértve a 

mellékhelyiségek rendeltetésszerű és kulturált használatát. Ha a tanuló szándékosan vagy akaratlanul 

megrongálja az iskola vagyonát, akkor szülei vagy törvényes képviselője köteles az okozott kárt megtéríteni. 

5. A tanuló az iskola minden tanítójával és alkalmazottjával köteles udvariasan és tisztelettudóan viselkedni (pl. a 

találkozáskor köszönteni őket, stb.). Szigorúan tilos egymás zaklatása, kigúnyolása, bármiféle bántása, egymás 

személyes dolgainak megrongálása, a trágár beszéd vagy ehhez hasonló cselekedetek. Ennek megsértése az 

iskolai rendtartás elleni súlyos vétségnek minősül.  

6. Ha a tanítás közben felnőtt személy lép a tanterembe, a tanulók felállással köszöntik, s csak a tanító 

utasítására ülnek le. Hasonlóképpen felállással köszöntik a tanteremből távozó felnőttet is. A testnevelés, a 

képzőművészeti nevelés, a munkára való nevelés óráin, valamint az írásbeli munkák végzésekor a tanulók nem 

állnak fel. 

7. A tanítási óra kezdetén a tanuló előveszi a tantárgyhoz szükséges tankönyveit és előkészíti tanszereit. A 

testnevelési órára valamint a sportkörre tornaruhába öltözik, melyet a tanuló az adott tanítási órára hoz 

magával. Ha a tanulónak a testnevelési órán több mint háromszor nincs felszerelése, az iskolai rendtartás 

megszegését jelenti, ami osztályfőnöki megrovóval jár.  

8. Ha önhibáján kívül a tanuló valamilyen oknál fogva felkészületlen a tanítási órára, köteles az óra elején ezt 

tanítójának jelenteni és a tananyagot bepótolni. 

9. A tanítási órákon a tanuló az ülésrendnek megfelelő helyen ül, melyet az osztályfőnök jelölt ki számára. 

Helycsere az adott tanítási órán a pedagógus engedélyével történhet meg. Helyét az óra elején foglalja el. 

Engedély nélkül sem helyét, sem a tantermet nem hagyhatja el. Óra alatt követi a tanító utasításait. A 

magyarázatra csendben figyel. Nem zavarja sem a társait, sem a pedagógust. Tiszteletben tartja azt a tényt, 

hogy társainak is joga van a tudás nyugodt körülmények közötti elsajátításához. A tanuló kérdezése sem 

történhet a többi tanuló rovására. Legjobb tudása szerint teljesíti a kijelölt feladatokat. Feladatait önállóan 

végzi, nem les és nem súg. Minden tantárgyból igyekszik a legjobb eredményt elérni. 

10. A tanuló könyveit, tanszereit, ellenőrzőjét a pedagógus által kiosztott különböző segédanyagokat, 

fénymásolatokat köteles az iskolába az órarend és a tanító utasítása szerint magával hozni. Tilos olyan 

tárgyakat az iskolába hozni, amelyek saját maga, esetleg az osztálytársai figyelmét elvonják a tanulásról, 

esetleg veszélyeztetik a tanulók biztonságát, egészségét. Hasonlóképpen tilos az osztályba nagyobb 

pénzösszeget és értéktárgyakat magával hozni (pl. MP3-as lejátszó, MP4, tablet, fényképezőgép stb.). A 

tanítási óra alatt a mobiltelefon használata szigorúan tilos (kikapcsolt állapotban a tanuló táskájában marad)! 

Amennyiben ezt a tanuló nem tartja be, az ott tanító/helyettesítő pedagógus elveheti mobiltelefonját, 

amelyet utána törvényes képviselője az iskola igazgatóságán vehet át. Az iskolában és az iskoláról, iskolai 

rendezvényekről a tanulók képi és hangi anyagot csak az iskola igazgatójának beleegyezésével lehet készíteni 

és közzétenni. 



11. Az iskolai étkezdében a tanulók csak az étkezés ideje alatt tartózkodhatnak. Az étkezdében és az asztalnál 

fegyelmezetten és udvariasan viselkednek, az ebéd kiosztásánál sorban állnak. 

12. A nagyszünetben a tanulók a folyosón, jó idő esetében az iskola sétányain tartózkodnak a beosztott tanítók 

felügyelete mellett. A tanítási idő alatt pedagógus felügyelete nélkül a tanuló nem hagyhatja el az iskola 

épületét és területét. Az étkezések során összegyűlt szemetet mindig a kosárba kell helyezni! 

13. Az iskolai kirándulásokon, exkurziókon a pedagógusok utasításainak megfelelően viselkednek, azokat betartják 

és ügyelnek a saját és társaik testi épségére. 

14. Súlyos kihágásnak minősül az arrogáns viselkedés, hazugság, lopás, a pedagógus utasításainak be nem tartása, 

bármilyen hamisítás (pl. szülő aláírása, írásbeli dolgozat érdemjegye stb.).  

15. Ha a tanuló előre ismert fontos ok miatt nem vehet részt egy adott tanítási órán vagy órákon, akkor szülei 

vagy törvényes képviselője révén kér az osztálytanítótól távolmaradási engedélyt. Az egyes tanítási órákról a 

szaktanító, egy tanítási napról az osztályfőnök adhat felmentést. Több napra szóló felmentést az iskola 

igazgatója adhat az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, melyet a törvényes képviselőnek írásban kell 

kérvényeznie az iskola igazgatójánál! 

16. A tanuló jogi képviselője köteles a tanuló személyi adataira vonatkozó bármiféle változást (pl.: lakcím, név, 

stb.) bejelenteni és megfelelő dokumentumokkal alátámasztani az osztályfőnöknél 3 munkanapon belül a 

változást követően. 

17. Ha a tanuló a tanításról vagy kötelező iskolai rendezvényről betegség, fontos családi esemény, rossz időjárási 

viszonyok vagy egyéb indokolt ok miatt hiányzik, akkor szülei kötelesek a hiányzás kezdetétől számított 1 

munkanapon belül jelenteni a távolmaradás okát. Betegség esetén orvosi igazolást kell hoznia. Orvoshoz csak 

szülői kísérettel mehet a tanuló. A tanuló egy félév alatt max. 1 szülői igazolással (kikéréssel) hiányozhat. 6 óra 

igazolatlan hiányzás fölött igazgatói megrovást, 15 óra igazolatlan hiányzás fölött 2-es magaviseletet, 25 óra 

igazolatlan hiányzás fölött 3-as magaviseletet kaphat a diák. Ha a tanuló az iskola területén vagy az iskolai 

rendezvényeken dohányzik, alkoholt, kábítószert fogyaszt, tettéért 2-es vagy 3-as magaviseleti osztályzatot 

kap. 

18. Azok a tanulók, akik az iskolában étkeznek, az adott napon reggel 8:00 óráig jelenthetik be a konyhavezetőnél 

a 031/552 61 75-ös telefonszámon, hogy az aznapi ebédet nem igénylik. 

19. A városi rendeletekkel összhangban befizetendő iskolai klub díját minden hónap 10-ig kell befizetni az adott 

hónapra. Aki ezt elmulasztja, egy igazgatói írásos figyelmeztetés után kizárható az iskolai klubból. 

A városi rendeletekkel összhangban befizetendő étkezési költség díját minden az azt megelőző hónap 20-ig 

kell befizetni. Aki ezt elmulasztja, egy igazgatói írásos figyelmeztetés után már nem ebédelhet az iskolai 

étkezdében. 

 

3. A tanulók viselkedése nyilvános helyen 

 

1. A tanuló köteles illedelmesen viselkedni a tanítási időn kívül is, a szabad napokon és az iskolai szünidőben. 

Szüleivel, testvéreivel, barátaival és osztálytársaival szemben tisztelettudó, udvarias, becsületes és barátságos. 

2. A tanuló udvarias a felnőttekkel, különösen a betegekkel és a nőkkel szemben, a közlekedési eszközökön utat 

nyit számukra és előzékenyen átadja a helyét. A mozgáskorlátozott gyermekekkel és felnőttekkel, valamint az 



idősebbekkel szemben előzékeny, s ha szükségét látja, segít nekik az úttesten való átkelésnél, a közlekedési 

eszközökre való fel- és leszállásnál, védelmébe veszi a nála fiatalabb tanulókat és kisgyermekeket stb. 

3. Az úttesten, az utcákon és az útkereszteződésekben betartja a közlekedési szabályokat. 

4. Ha a tanuló megsérti az Iskolai rendtartást, az érvényben lévő rendeletnek megfelelően osztályfőnöki vagy 

igazgató megrovásban részesül. Súlyosabb esetekben lerontja magaviseleti előmenetelét, melyet a 

pedagógustanács hagy jóvá. Az osztályfőnök a kihágást és a megrovást egyaránt közli a szülőkkel. 

 

5. A szülő és az iskola 
 
 

A szülő (a gyermek törvényes képviselője) és az iskola legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez a szükséges feltételeket. 

1. Fontos, hogy a szülő rendszeres kapcsolatot tartson az iskolával. 

2. Kérjük, hogy a szülő a problémákat először a szakos pedagógussal és az osztályfőnökkel beszélje meg. 

3. A szülő a családjogi változásokat illetve a családi élet lényeges változásait közölje az osztályfőnökkel  

(pl. lakhely- és névváltoztatás). 

4. A szülő és a pedagógus viszonyát a kölcsönös tisztelet határozza meg. 

5. A személyes találkozások a szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt napok keretén belül valósulnak meg. 

6. Kérjük, hogy a szülők egymás közti nézeteltéréseiket, legyenek ezek akár gyermekeikkel kapcsolatosak, ne az 

iskolában rendezzék. 

7. Kérjük, ha a szülők gyermekeikért érkeznek, akkor intézményünk biztonsága és a tanulóink védelme 

érdekében az iskola bejáratánál várakozzanak (porta előtt), és tartsák tiszteletben a csengetési rendet. 

 
 
 
 
 

Dunaszerdahely, 2013. augusztus 30.              

             az iskola igazgatója 

 

Az iskola belső rendjét a pedagógustanács jóváhagyta 2013. augusztus 27-i munkaértekezletén. 


