
Magyar Tannyelvű Alapiskola Lakszakállas 

 

Az iskola belső rendtartása 

 

  

A belső rendtartás feladata a feladatok ésszerű elosztása, a munkaidő megfelelő kihasználása és az iskolai és 

munkabalesetek megelőzése. A belső rendtartás megtartása jó előfeltételeket teremt az iskola működéséhez és 

biztonságához. Ezért minden iskolai alkalmazott és tanuló köteles ezt a rendtartást megtartani. Az iskola 

igazgatósága által 2012. szeptember 1-jén kiadott belső rendtartás: 

 A tanítás az órarend szerint zajlik, amelyek az iskola igazgatója fogadott el. Minden osztálynak saját 

órarendje van. A tanítás 7:45-kor kezdődik. Egy tanítási egység 45 percig tart, csengetéssel kezdődik és ér véget. A 

tanítási órák közötti szünetek 5 vagy 10 percesek. A nagyszünet 15 percig tart.  

 

A nap időbeosztása: 7:15 – 7:30  megérkezés az iskolába 

   7:45 – 8:30  1. tanítási óra 

   8:35 – 9:20   2. tanítási óra 

   9:35 – 10:20  3. tanítási óra 

   10:30 – 11:15  4. tanítási óra 

   11:25 – 12:10  5. tanítási óra 

   12:15 – 13:00  6. tanítási óra 

   13:30 – 14:15  7. tanítási óra 

 

Az iskolai klub és az iskolai étterem az iskola rendjéből kiindulva és speciális tevékenységét és működését 

figyelembe véve saját kidolgozott rendtartással rendelkezik.  

 

A tanuló jogai  

 

1. A gyermeknek vagy a tanulónak joga van 

a) a tanuláshoz való egyenjogú hozzáféréshez 

b) ingyenes tanulmányok folytatásához alapiskolában és középiskolában 

c) ingyenes óvodalátogatásra 5 éves kortól a kötelező iskolalátogatás megkezdéséig 

d) az államnyelven és az anyanyelven való oktatáshoz a törvény által meghatározott terjedelemben  

e) egyéni hozzáálláshoz, amely figyelembe veszi képességeit és lehetőségeit, tehetségét egészségügyi állapotát a 

törvény által meghatározott terjedelemben  

f) ingyenes tankönyvkölcsönzésre és egyéb tanulmányi szövegekre a kötelezően tanított tantárgyakhoz 

g) vallásának, világnézetének, nemzetiségi és etnikai hovatartozásának tiszteletben tartására 

h) tanácsadásra a nevelésével és tanulmányaival kapcsolatban 

i) biztonságos és higiénikus környezetre 

j) a nevelés és tanulás megszervezésére, amely figyelembe veszi korát, képességeit, érdeklődési körét, 

egészségügyi állapotát a pszichohigiénia elvárásainak megfelelően 

k) személyének tiszteletben tartására, a fizikai, pszichikai és szexuális erőszak szembeni biztonságra 

l) a választható és nem kötelező tantárgyak szabad kiválasztására lehetőségei, érdeklődési köre, hobbija alapján a 

pedagógiai program által meghatározott terjedelemben 

m) a személyét és tanulmányi eredményeit érintő információkra 

n) individuális tanulmányokra a § 24 törvény által meghatározott feltételek mellett 

2. A gyermeknek speciális oktató-nevelési szükséglettel vagy a tanulónak speciális oktató-nevelési szükséglettel joga 

van speciális módszerekre és oktatási formákra, amelyek megfelelnek szükségletének és olyan feltételek 

megteremtéséhez, amelyek az oktatását lehetővé teszik. 

3. A gyermeknek speciális oktató-nevelési szükséglettel vagy a tanulónak speciális oktató-nevelési szükséglettel joga 

van speciális tankönyvekre, speciális didaktikai és kompenzációs segédeszközökre.  

4. A tanulónak joga van tanítás előtt és tanítás után, ebédszünetben az iskola automatájából meleg teát, kakaót 

vásárolni. 

 

A tanuló köteles 

1. tevékenységével nem korlátozni a többi oktató-nevelő munkában résztvevő személyt 

2. betartani az iskola belső rendtartásának pontjait 

3. védeni a megkárosodástól az iskola tulajdonát 

4. védeni a tankönyveket, tanulási segédeszk.-ket, munkafüz.-ket, amelyek ingyenesen voltak számára kölcsönözve 

5. rendszeresen részt venni az oktató-nevelő munkában, rendesen tanulni, ha a törvény másképpen nem határoz 

6. úgy cselekedni, hogy ne veszélyeztesse saját és az oktató-nevelő foly.-ban résztvevők egészségét és biztonságát 

7. tisztelni osztálytársai és az iskola alkalmazottainak emberi méltóságát  

8.  tiszteletben tartani az iskola alkalmazottainak utasításait, amelyek összhangban vannak az általános érvényű jogi 

előírásokkal, az iskola belső rendtartásával és a jó erkölccsel. 



9. tisztán és nem kihívóan öltözködve, festetett és kiszőkített haj, festett körmök, testékszer, kihívó hajviselet és 

tetoválás nélkül legalább negyed órával a becsengetés előtt az órarend szerinti tanításon megjelenni. 

10.  minden tanítási órára előkészíteni a szükséges segédeszközöket. Az iskolába nem hord olyan eszközöket,  

- melyekre nincs szükség a tanítás során / bekapcsolt mobiltelefon/ 

- melyek elvonják a tanítástól a figyelmet /játékok, kártyák../ 

- melyek veszélyeztetik az egészséget / cigaretta, alkohol, drog, szúróeszköz/ 

11. a tanítási óra kezdete előtt köteles előkészíteni a szükséges tanszereket, szükség esetén a tanító utasítása szerint 

átöltözni torna- vagy munkaruhába. Ha a tanuló egészségügyi okok miatt nem tornázhat, akkor írásbeli igazolást hoz 

1 órára a szülőtől, hosszabb időre az orvostól 

12. minden tanítási órára vinni az ellenőrzőjét. Ha a tanulónak nincs ellenőrzője, akkor azt az Osztályzási napló 

Megjegyzések rovatába jegyzik egy nap egyszer. Ha a tanulónka egy félév alatt legalább háromszor nincs 

ellenőrzője, osztályfőnöki megrovásban részesül. A megrovásról a szülő is értesül. 

13. egyszer egy héten szüleivel /törvényes képviselőjével/ aláíratni az ellenőrzőjét. Ha a tanuló az ellenőrzőt 

elveszíti, megrongálja, vagy három egymás utáni héten nem íratja alá, az érdemjegyekről a szülők írásban értesülnek. 

A második alkalom után osztályfőnöki megrovásban részesül.  

14. csengetés után a kijelölt helyen várni a tanítóit. A tanítót érkezéskor és távozáskor felállással üdvözli. Engedély 

nélkül a helyét és osztályát nem hagyja el. 

15. a tanítás alatt nyugodtan ülni, nem zavarja, nem szórakoztatja tanulótársait, figyel a tanító magyarázatára és 

osztálytársai feleleteire. A tanuló köteles betartani az ülésrendet. Nem súg, írásbeli közben nem másol, nem zavarja 

az óra menetét. 

16. Ha kérdezni vagy felelni szeretne, akkor jelentkezik. 

17. tisztelettudóan viselkedni a tanítóival, az iskolai alkalmazottakkal és osztálytársaival szemben 

18. jelenteni az óra elején a tanítónak, ha súlyos okok miatt nem tudott felkészülni az órára 

19. gondoskodni az iskola területének tisztaságáról. Ha a tanuló hanyagságból vagy szándékosan megrongálja az 

iskola vagyonát, akkor a tanuló szülei kötelesek a kárt megtéríteni. Ha a tettes ismeretlen marad, akkor az okozott 

kárt az osztálykollektíva téríti meg. Az utolsó óra után köteles az osztályban rendet tenni a padja körül.  

A hetesek kötelesek a szünetekben letörölni száraz ronggyal a táblát, előkészíteni a szükséges segédeszközöket, 

krétát, óra elején jelenteni a hiányzókat a tanítónak, az utolsó óra után ellenőrizni a rendet az osztályban, bezárni az 

ablakokat, megöntözni a dísznövényeket, jelenteni a tantestületben, ha 10 perc után sem érkezett tanító a tanterembe, 

a két 10 perces szünetben az osztályban felügyelni. 

20. A tanulók az  

 1. és 5. óra utáni szünetben az osztályban maradnak a befejezett óra tanítójával 

 A 2. óra utáni szünetben az osztályban tízóraiznak a befejezett óra tanítójával 

 A 3.,4. óra utáni szünetben, valamint ebédidőben 

             - jó időben az iskolaudvaron, 

 - rossz időben és téli időszakban az iskola folyosóján tartózkodnak a felügyelő tanítókkal 

21. A tanuló a szünetben nem ül a lépcsőn, a fűtőtesten, nem rohangál, nem zavarja és korlátozza társait, nem 

hagyja el az iskola területét. Csak fontos, sürgős esetben zavarja a tantestületben tartózkodó tanítókat. 

22. A tanulónak az ablakokkal, függönyökkel, elektromos kapcsolókkal manipulálni csak a tanító engedélyével 

szabad. Szünetben csak a szellőztetőt nyithatja ki. A tanulónak tilos az ablakból kihajolni, kikiabálni, papírt és egyéb 

szemetet kidobálni. 

23. Közvetlenül a tanítás befejezése után elhagyja az iskola területét. Felügyelet nélkül az iskola területén 

tartózkodni tilos. 

24. Ebédidőben csak az otthon étkező tanulók hagyhatják el az iskola területét. A délutáni órára és az autóbuszra 

várakozók a szolgálatos tanító által kijelölt helyen tartózkodnak. 

25. Ebédidőben az iskola étkezdéjében csak az ott étkezők tartózkodhatnak. Illedelmesen viselkednek, és betartják a 

szolgálatos tanító utasításait: érkezés sorrendjének betartása, étkezés után az asztal leszedése. 

26. A tanuló az iskola területén nem kerékpározhat. 

27. A tanuló nem használhat az egészségére káros anyagokat – nem dohányozhat, nem fogyaszthat alkoholt, nem 

drogozhat, nem játszhat szerencsejátékot. 

28. A tanuló az iskolai klubban betartja a nevelő utasításait, az ő engedélye nélkül nem mehet haza. 

29. A tanuló a sétákon, tanulmányi kirándulásokon betartja a vezetők és tanítók utasításait. Iskolai akciókról a 

tanuló csak az osztályfőnök beleegyezésével távozhat. 

30. Az iskola területén tilos a mobiltelefon és zenei lejátszók használata, az iskola épületében és iskolai 

rendezvényeken azok birtoklása. Amennyiben a tanuló mindezeket elhozza az iskolába, köteles reggel a 

tanítás előtt az osztályfőnöknek kikapcsolt állapotban leadni, melyet a tanítás végén visszakap. Ellenkező 

esetben bármilyen körülmények között való üzemeltetése a telefon, zenei lejátszó elkobzásához vezet, és a 

tanév végéig a tanuló nem kapja vissza, szülői kérésre sem !! ( Mobiltelefon, zenei lejátszó nem szükséges 

felszerelése a tanulónak az iskolában) Az iskolán kívüli rendezvényeken, versenyeken, osztálykirándulásokon 

a zenei lejátszót és a mobiltelefont a felügyelő tanár engedélyével használja. 

31. A tanuló köteles az automatából vásárolt meleg italt a helyszínen, az automata mellett elfogyasztani. 

32.Napközi-iskolai klub: Az otthon étkező, ebédelő tanulók a tanítási óra után 45 percen belül kötelesek visszaérni 

az iskolai klubba. Amíg nem tartózkodnak az iskolai klubban, és nem jelentkeztek a nevelőnőnél, az nem tartozik 

értük felelősséggel. Amennyiben nem térnek vissza az iskolai klubba, hiányzóként bekerülnek az osztálynaplóba. 



A szülők, (törvényes képviselők) jogai és kötelességei: 

 

1. A szülőnek, a tanuló törvényes képviselőjének joga van olyan iskolát választania gyermeke számára, mely a 

245/2008-as törvény értelmében megfelel képességeinek, egészségügyi állapotának, érdeklődési körének, 

hitvallásának, világnézetének, nemzetiségének és etnikai hovatartozásának. A szabad iskolaválasztás jogát az 

oktatási-nevelési rendszer lehetőségeivel összhangban lehet érvényre juttatni  

2. joga van  

a) kérni, hogy az oktató-nevelő folyamat során a gyermekkel a szükséges információkat tárgyilagosan, tényszerűen, 

sokoldalúan, a nevelési céloknak, a jelenleg ismert tudományos eredményeknekl és az iskolaügyi törvénynek 

megfelelően közöljék, ismertessék 

b) megismerni az iskola oktatási és nevelési programját, a belső rendtartást 

c) informálódni gyermeke tanulmányi eredményeiről, magaviseletéről 

d) tanácsot kérni gyermeke nevelését és tanulását illetően bármilyen problémával kapcsolatban 

e) részt venni az oktató-nevelő folyamatban az iskolaigazgató beleegyezését követően 

f) kifejezni véleményét az iskola programjával kapcsolatban az iskolai önkormányzat szervei által 

g) részt venni gyermeke komissziós vizsgáján az igazgató engedélyével 

- A szülők vagy a törvényes képviselő önként részt vehet a SzSz-ben. A Szülői Szövetség fontos formája a lakosok 

aktív részvételének a tanulók nevelésével kapcsolatos kérdésekben, az iskolavezetésben és a nevelési 

intézményekben. 

- A SzSz feladata az iskola anyagi támogatása a tagok közhasznú munkájával, elsősorban az iskolai környezet 

jobbátétele.  

- Anyagi segítséget nyújt az iskolán kívüli és osztályon kívüli tanulmányi rendezvényekhez. 

- További feladatok megoldásában segít az iskola érdekében, elsősorban a bejárás, az étkeztetés és az iskolai 

tankönyvek terén. 

- Segíti az iskolát az üzemekkel és társadalmi szervezetekkel való együttműködésben 

- Segíti a tanítók munkáját a tanulók tudásának fejlesztésében, a gyengébb képességű tanulók számának 

csökkentésében és a diákok magaviseletének javításában 

- Segíti az iskolát a tanulók nevelésében, főleg az iskolán kívüli és osztályon kívüli tevékenységben 

- Nagy gondot fordít a tanulók helyes pályaválasztására, segít a tanulók nevelési problémáinak megoldásában és védi 

a tanulókat a káros hatásokkal szemben 

- SzSz nem avatkozik be az oktató-nevelő folyamatba, de segíti a megfelelő feltételek kialakítását és a 

folyamatosságot 

- A szülőknek és más személyeknek tilos tanítás alatt az iskola helyiségeiben tartózkodni az igazgató vagy a 

helyettes engedélye nélkül 

 

 A szülő, a tanuló törvényes képviselője  köteles  
1. megteremteni a megfelelő feltételeket a tanuláshoz, és a tanulói iskolai kötelezettségeinek elvégzéséhez, az órákra 

való felkészüléshez 

2. etartani az iskola belső rendtartásában elfogadott feltételeket, melyek az oktató-nevelő munkafolyamathoz 

szükségesek 

3.  ügyelni a gyermek szociális és kulturális hátterére, és tiszteletben tartani az ő speciális nevelési-oktatási 

szükségleteit 

4.  tájékoztatni az iskola vezetését, az osztályfőnököt gyermeke egészségügyi állapotának változásáról, illetve olyan 

körülményekről, melyek befolyásolhatják az oktató-nevelő folyamatot 

5. megtéríteni a gyermeke által szándékosan okozott kárt 

6. A gyermek törvényes képviselője köteles gondoskodni a gyermek iskolalátogatásáról, ügyelni arra, hogy a 

gyermek rendszeresen és időben jelenjen meg az iskolában, ha nem tud biztosítani számára más tanulási formát e 

törvény alapján. A gyermek hiányzását köteles iratokkal igazolni az iskola belső rendtartásának megfelelően. 

7. Amennyiben a gyermek nem tud megjelenni a tanításon, a törvényes képviselő köteles késlekedés nélkül, mielőbb 

jelenteni távolmaradásának okát. Igazolt hiányzás leginkább elfogadott okai: betegség, orvos által javasolt 

távolmaradás, különösen szélsőséges időjárás, autóbuszok késése, különleges családi események, versenyen való 

részvétel 

8. Amennyiben a kiskorú gyermek egymás után legfeljebb három napot hiányzik, a törvényes képviselő igazolja a 

hiányzást. Kivételes esetekben az iskola is kérhet orvosi igazolást a gyermek betegségének alátámasztására vagy 

bármilyen más iratot a gyermek hiányzásának indokolására. Ha a gyermek hiányzása meghaladja a három egymást 

követő tanítási napot, igazolást csak orvos adhat. 

 

Az iskola és a család együttműködése: 

 

- Az iskola folyamatosan informálja a szülőt gyermeke magaviseletéről és előmenetelésről. Ennek egyik formája az 

ellenőrzőkönyv. Ebbe csak fontos értesítések kerülnek. 

- A tanító nemcsak a kellemetlen híreket közli a szülővel, hanem a dicséretet és a pozitív értékelést is. A beírás 

formája átgondolt és tapintatos kell legyen.  



- A beírás ellőtt a tanító mindig megfontolja, hogy az adott esetben nem lenne-e jobb találkozni a szülővel – pl. 

szülői értekezleten, levél formájában, behívatás vagy családlátogatás során. 

1.  Ha a tanuló előrelátható okból nem fog megjelenni a tanításon, akkor a szülő írásban kikéri 

- egy vagy két órára a tantárgyat oktató tanítóktól 

- egy vagy két, de háromnál nem több, egymás után következő napra az osztályfőnöktől 

- hosszabb időre az iskola igazgatójától 

A tanuló a hiányzás miatti tananyagkiesést köteles bepótolni! 

2. A tanítástól 1 napra való távomaradást a szülő írásban igazolhatja az ellenőrzőben, legkésőbb az iskolába való 

visszaérkezéstől számított 2 tanítási napon belül. A hiányzás okáról minden esetben(betegség) legkésőbb 48 órán 

belül értesíti az osztályfőnököt szóban, telefonon vagy üzenettel. 

 

Az igazolatlan mulasztás miatt alkalmazható óvintézkedések: - magaviseleti jegy rontása: 

1-4. évfolyam:  11-17  igazolatlan óráért    2 

   18-23 igazolatlan óráért   3 

    24 és több igazolatlan óráért  4 

5-9. évfolyam:  13-19  igazolatlan óráért  2 

    20-26  igazolatlan óráért  3 

    27 és több igazolatlan óráért  4 

Ha 1 félévben igazolatlanul hiányzik a 7., 8. óráról: 

    3 alkalommal:    2 

    4-6 alkalommal:   3 

    7-9 alkalommal:   4 

    10 és több alkalommal:  nem végezte el, nem osztályozzuk 

 

 Az iskola vezetése köteles jelenteni az iskola fenntartójánál, ha a szülő nem biztosítja a tanuló 

iskolalátogatási kötelezettésgét, ha a tanuló 1 hónapon belül 15 órát, vagy 1 évben 60 tanítási órát 

igazolatlanul hiányzott!!! 

 

3. A tanuló köteles komisszionális vizsgát tenni a főtantárgyakból, amennyiben betegség vagy más okok miatt  

1 negyedév alatt  

- 1-4. évfolyam: 60 tanítási órát 

- 5-9. évfolyam:  80 tanítási hiányzik,  

- vagy egy félévben több mint 110 tanítási órát hiányzik, 

- ugyanakkor ha a tanuló egy negyedév alatt egy bizonyos tantárgyból letanított órák 30%-án nem vesz részt, a tanár 

kérheti a komisszionális vizsgát az adott tantárgyból. 
 

4. A család bármely tagjának fertőző megbetegedését a tanuló vagy a szülő jelenti az iskolában. 

5. Szülőnek vagy más személyeknek tanítási idő alatt az igazgató vagy a helyettes engedélye nékül tilos az iskola és 

az iskolai klub termeibe lépni. 

6. A szülőnek joga van a pedagógusuk fogadóórája alatt érdeklődni gyermeke fejlődése iránt, esetleg panaszt tenni. 

7. Amennyiben a szülő nem ért egyet gyermeke félévi vagy évvégi érdemjegyével, jogában áll 3 napon belül ezt 

jelezni az iskola igazgatójánál, s kérni gyermeke komisszió előtti vizsgáztatását. 

 

A belső rendtartás megszegéséért kiróható óvintézkedés, büntetés: 

A belső rendtartás megszegése miatt kiróható óvintézkedéseket, büntetéseket a magaviseleti naplóban és az 

ellenőrzőben vezetjük. Minden óvintézkedést a vétkes gondos felderítése előzi meg. 

- bejegyzés az ellenőrzőben     figyelmeztetés 

- az 5. bejegyzés után az ellenőrzőben   1. osztályfőnöki megrovó 

- a 10. bejegyzés után az ellenőrzőben   2. osztályfőnöki megrovó 

- igazgatói figyelmeztetés     bejegyzés 

- a 15. bejegyzés után az ellenőrzőben  igazgatói megrovó – szóbeli, szóbeli a kollektíva előtt, 

írásbeli 

- több esetében      magaviseleti jegy rontása 

Különösen súlyos kihágás azonnal a magaviseleti jegy rontását indokolhatja, melyről a Pedagógustanács dönt.  

A példás magaviseletért, jócselekedetért, önzetlen segítségért dicséretben, jutalomban részesülhet a tanuló. 

Ennek formái: 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Szóbeli dicséret az igazgatótól az osztálykollektíva előtt 

 Igazgatói dicséret írásban, oklevéllel 

 Könyvjutalom 

 

Elfogadva  a Pedagógustanács által Lakszakállason  2013. augusztus 26-án 

   az Iskolatanács által Lakszakállason        2013. Szeptember  3-án 


