
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZONI PÉTER GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
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Salgótarján, 2013. szeptember 1. 
  



Bevezető rendelkezések 
 

Az intézmény adatai 

 

Neve:   Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola 

Székhely:  3104 Salgótarján Nagymező út 5/A 

OM azonosítója: 200328 

 

Az iskola életének, s ezen belül a Házirendnek a kereteit a következő jogszabályok, rendelkezések 

határozzák meg: 

 

• Magyarország Alaptörvénye 

• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

• Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

Személyi és területi hatálya 

 

A Házirend előírásai kiterjednek az iskola tanulóira, az oktató-nevelő munkában résztvevő 

pedagógusokra, az oktatást segítő intézményi dolgozókra, technikai dolgozókra, a szülőkre (törvényes 

képviselőkre) és minden olyan személyre, aki az épületet használja – kötelező betartani az iskola 

épületében, udvarán, továbbá az iskola épületén kívül tartott iskolai illetve iskolához kötődő, 

diákcsoportot érintő rendezvényeken. 

 

A területhasználat szabályai 

 

- Az iskola az intézmény fenntartója által biztosított anyagi alapokból, és a szülők támogatásából 

évről évre megújulva igyekszik biztosítani a tanulást és a szellemi fejlődést elősegítő magas 

színvonalú, ösztönző környezetet. Ennek megfelelően szükséges, hogy ezeknek az anyagi 

értékeknek megőrzésére és fennmaradására mindenki megfelelő gondosságot tanúsítson. 

- Az iskola tanulóinak joga, hogy az intézmény által számukra rendelkezésre bocsátott 

valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használja. 

- Az iskola tisztaságára (tantermek, folyosó, mellékhelyiségek), felszereléseinek (nyílászárók, 

iskolapad, sporteszközök, függöny stb.) használati eszközeinek (írásvetítő, CD lejátszó, stb.) 

épségére minden tanulónak vigyáznia kell. A tanuló által szándékosan okozott kárt a tanulók 

szülei a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kötelesek 

megtéríteni  

- Társainak tulajdonát és értékeit minden tanuló csak annak beleegyezésével használhatja, és 

törekednie kell azok épségének megőrzésére. 

- A tornaterembe a testnevelő tanító, tanár engedélyével, kizárólag tornacipőben szabad belépni. 

A tornatermet és a tornaszereket csak tanítói felügyelet mellett szabad használni. A testnevelési 

órán kötelező viselet: tiszta póló, tornanadrág, tiszta tornacipő. 

- Az iskola tantermeiben diákok csak felügyelet mellett, ill. nevelő tudtával tartózkodhatnak. 

 

 

A Házirend felülvizsgálatára szükség esetén, de évente legalább egyszer, a tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezleten kerül sor. 

  



A tanulói jogok gyakorlásával összefüggő rendelkezések 
 

A tanuló joga, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák, 

személyét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Iskolai tanulmányi rendjét, pihenő- és szabad idejét 

testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki.  

 

A tanulói jogviszony a szülő (gondviselő), a tanuló és az intézmény között megkötött szerződés alapján 

jön létre az iskolába való beiratkozáskor. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 82. § (4) szerint a Házirend 

egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak 

érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell.  

•  Ezen jogviszony fennállásának, megszűnésének és felbontásának feltételeit a szerződés mellett 

ebben a Házirendben foglalt feltételek szabályozzák.  

•  

A tanuló gondviselője a szerződés megkötésével kifejezi igényét az iskola által képviselt nevelésre 

és oktatásra. Az iskola vállalja, hogy a Szentírásnak és a hatályos oktatási jogszabályoknak 

megfelelő nevelést és oktatást nyújt. 

 

Az iskolába való beiratkozás és a tanulói jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási 

jogszabályokban meghatározottakon túl, a tanuló az iskola által képviselt értékeket is elfogadja, 

beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást. 

 

A tanulók joga, hogy az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskolában bibliai erkölcsi 

nevelésben és a keresztény világnézet, világszemlélet és hit alapján álló oktatásban részesüljenek. 

Az iskola tanulóit a bibliai erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse. 

 

Tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 

 

A diákközösség megbízott képviselőin keresztül véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók 

több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. A diákönkormányzat - a tanulóközösség által elfogadott, 

és a nevelőtestület által jóváhagyott - szervezeti és működési rendje az intézményi SZMSZ 

mellékletében található. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség 

megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál az 

intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk 

diákképviseletéről döntenek. Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott 

Intézményi Diákbizottság (IDB) látja el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk 

keresztül gyakorolja jogát. 

 

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás: 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a DÖK javaslatára, az igazgató 

bíz meg öt éve. A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos 

kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. 

Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, 

nevelőtestületi értekezletein a rájuk vonatkozó napirendi pontoknál. Az Osztály Diákbizottságának 

képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. 



A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét. 

 

Minden tanulónak joga képességeihez mérten legjobban tanulni az iskolában, tanítói segítséget 

igénybe venni, az iskola infrastruktúráját használni. E jogok gyakorlásában másokat sem 

korlátozhat. Nem veszélyeztetheti saját, társai és nevelői egészségét, testi épségét, illetve nem 

hátráltathatja a tanulási feltételek megteremtését és fenntartását. 

 

•  

Iskolánk a tanulók számára a tanulás, ismeretgyűjtés, a hatékony önálló élethez hozzásegítő 

ismeretek és tudás megszerzésének a terepe. Olyan környezet, amely hozzásegíti őket a szellemi, 

erkölcsi fejlődéshez, kiteljesedéshez. Ennek érdekében korrekt baráti és munkakapcsolatokat 

alakítanak ki. Megilleti őket a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, mind tanítói részéről. Az 

illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a társas kapcsolatokban megengedhetetlen. A 

tanulók egymással, valamint az iskola nevelőivel és technikai személyzetével való viszonyukban 

a tisztelet és méltánylás kifejezésére törekednek, udvariasan viselkednek a tanórai munkában és 

azon kívül is a köszöntésben, megszólításban is. 

 

Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést biztosítják. Ennek a 

célnak érdekében a tanórák pontos befejezését a nevelők biztosítják. A diákok az óraközi 

szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre. 

  

Az iskola tanulóinak a második szünetben az időjárástól függően lehetőségük van az iskola 

udvarának használatára az óra előtti jelző csengetésig. 

 

A tanulónak ruházatával a bibliai erkölcsi követelményeknek és a tisztességes öltözködés 

szabályainak (pl. legalább rövid ujjú, csípőig érő felső ruházat, térdig érő szoknya) kell 

megfelelnie. Öltözködésével senkit sem botránkoztathat meg: az extrém divatékszerek, 

kiegészítők és körömlakkok, ill. kirívó smink és frizura viselete az iskolában nem megengedettek. 

 

A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges figyelmet és alkotó légkört. Az 

órát bármilyen módon zavarni, a nevelőt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól 

rendkívüli esetben az igazgató kivételt tehet. 

 

• A tanuló szóban vagy írásban személyére és tanulmányaira vonatkozóan kérdéseivel az 

osztályfőnökhöz, a nevelőkhöz, az iskolavezetéshez fordulhat. 

 

• A tanuló kérheti érdemjegyeinek felülvizsgálatát az értékeléstől számított 14 napon belül az 

igazgatótól abban az esetben, ha tudását nem a Pedagógiai Programban leírtak szerint értékelték. 

 

• A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját azt legalább 3 munkanappal megelőzően 

megismerje. 

 

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

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

 

Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

- segítjük tanulóinkat és szüleiket a regionális és országos ösztöndíjpályázatokon; 

- hozzáférhetővé tesszük a nagycsaládosok számára elérhető étkezési kedvezményt; 

- segítséget nyújtunk az állami, önkormányzati szociális ellátó rendszer igénybe vételéhez szükséges 

iratok és igazolások megszerzésében és benyújtásában. 



 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje 

 

   Az iskola a normatív kedvezményeknek megfelelő igények kielégítését követően benyújtott további 

igényeket: - a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint - a könyvtári 

tankönyvkészlet figyelembevételével határozza meg. A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a 

nevelőtestület dönt. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásokat elsősorban a könyvtárban lévő 

tankönyvek és tartós tankönyvek kölcsönzésével kell biztosítani. A tankönyvkölcsönzés az iskolai 

könyvtár közreműködésével történik. A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év május 31-ig 

közzétételre kerül. A közzététel módja: a székhely földszinti faliújságon való hirdetmény 

kifüggesztése. Pénzbeli támogatást az érintetteknek csak akkor lehet biztosítani, ha a normatív 

kedvezmények kielégítésén túl maradt még szabad pénzügyi fedezet pénzbeli támogatásokra. A 

pénzügyi támogatást azokra a könyvekre lehet csak nyújtani, melyek a könyvtárból nem 

kölcsönözhetőek. A támogatást az előzőek figyelembe vételével az igénylők támogatási igényének 

összege arányában kell nyújtani. A pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állományából a 

pedagógus kikölcsönözheti 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje:  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az aktuális 

kerettanterv alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és 

évfolyamra vonatkozó követelményeivel. 

A tanulók/ szülők az iskola elvárásairól az osztályfőnöktől, szaktanártól, a Helyi tantervből 

tájékozódhatnak a vizsgákra való felkészülés során. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák 

- az osztályozó vizsga, a javító vizsga és a különbözeti vizsga 

A tanulmányok alatti vizsgák ideje: 

Osztályozó vizsga teljesítésének határideje a félév- illetve a tanév végét megelőző hét. 

A javító vizsgák és halasztott vizsgák ideje augusztus utolsó, a tanévkezdést megelőző hete. 

 

Osztályozó vizsgára jelentkezés módja 

 Írásban, a szülő/ gondviselő aláírásával. 

 

Határideje: 

A meghirdetett vizsgaidőszak előtt egy hónappal. 

 

Osztályozó vizsgát kell tenni, amennyiben: 

- az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások alól (magántanuló) 

- összesen 250 óránál többet, vagy egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott és emiatt nem 

osztályozható (és a nevelőtestület hozzájárul a vizsga letételéhez) 

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni 

- átvételnél az igazgató előírta 

- független vizsgabizottság előtti vizsga esetén. 

 

 



A tantárgy- és foglalkozásválasztás az alábbi területekre terjed ki: 

 

Érettségire felkészítő csoport  

 

A 10. és a 11. évfolyam végén írásban jelzik a tanulók, hogy Pedagógiai Programban rögzített 

tárgyakból a következő egy, illetve két évben mely tantárgyakat, és azt milyen szinten választják 

érettségi felkészítésre heti 2-2 órában. A csoportalakítás feltétele tantárgyanként-szintenként a 

minimális 5 fő jelentkezése. 

 

 

a) A 11. és a 12. évfolyamon a tanulók választhatnak a Pedagógiai Programban rögzített tárgyakból, a 

felkínált emelt-és középszintű érettségi vizsgára való felkészítést végző csoport között. E választásra 

a 10. évfolyamos tanulók részéről – írásban – kerül sor. A választás alapvetően két tanévre szól.  

b) Középszintű csoportból emeltszintűbe, vagy emeltszintűből középszintűbe csak az első tanév végén 

van lehetőség átiratkozni.  

 

Átjelentkezés egyik csoportból/gimnáziumi osztályból a másikba  

 

a) A gimnáziumi tanulónak, amennyiben érdeklődési területében felvétele óta változás állt be, joga van 

a párhuzamos gimnáziumi osztályba- amennyiben ilyen működik -  átvételi kérelmet benyújtani. Az 

iskola igazgatója dönt az átvételről, ha:  

→ az osztályban van férőhely;  

→ ha a kérését (amelyet írásban kell benyújtania az  iskola igazgatójának) az osztályfőnök is támogatja. 

Kiskorú tanuló esetén a kérést a szülő (gondviselő) adja be;  

→ sikeres átvételi vizsgát tett a választott osztály emelt szinten/óraszámban  

tanult tantárgyaiból.  

 

b) A tanulónak joga van a kezdő vagy haladó szint szerinti csoportbontások esetében a másik csoportba 

kérnie magát,  

- ha csoportváltása nem okoz létszámbeli aránytalanságot a két csoport között;  

- ha a két szaktanár egyetért döntésével;  

- ha a csoportváltás esetleges szakmai feltételeit (különbözeti vizsga) teljesíti.  

 

A napközis és tanulószobai foglalkozáson való részvételhez való jog  

érvényesülése : 

 

Valamennyi 1–4. évfolyamos tanuló napközis, valamennyi 5-8. évfolyamos tanuló pedig szervezett 

tanulószobai foglalkozáson vehet részt. A napközi- és a tanulószobai foglalkozáson való részvételnek 

nem feltétele az étkezés(ek) befizetése  

A napközi – és a tanulószobai –foglakozás rendjét minden tanév elején, a tanórák rendjének 

függvényében határozzuk meg. A foglalkozásokon való részvételre való igényt, a foglalkozásokról 

való távolmaradás és távozás rendjét a szülők (gondviselők) írásban jelzik a nevelőnek.  

 

 



Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje 

 

 

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

1. A könyvtár adatai 

 

A könyvtár címe:   Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola 

  3104 Salgótarján Nagymező út 5/A 

Telefonszám: 32/ 422-555 

Oktatási azonosító: 200328 

Rendeltetése: iskolai könyvtár 

A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár 

Személyi feltétele: Csukáné Szerémy Andrea könyvtáros-tanító  

Könyvtárhasználói kör: Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és 

munkavállalója igénybe veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek 

is igénybe vehetik. 

 

2. A könyvtár fenntartása, felügyelete, gondozása 

 

   Az iskolai könyvtár fenntartásáról az iskola gondoskodik. A könyvtár általános felügyeletét a 

fenntartó látja el. 

Az iskola igazgatója biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, jóváhagyja a könyvtár működési 

rendjét, ellenőrzi a könyvtár használatának intenzitását, a nevelőtestület és a könyvtáros 

együttműködését. 

A könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakember végzi. 

 

3. A könyvtár gazdálkodása 

 

Az állomány gyarapítására szolgáló összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. Az 

iskola a lehetőségéhez mérten járul hozzá a dokumentum-állomány gyarapításához. 

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős. Ezért csak a beleegyezésével 

lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

 

 

 

4. A könyvtár feladatai, szolgáltatásai a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 166.§ (1), (2) rendelet 

alapján 

 

   A szolgáltatások igénybevétele, a könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók 

kölcsönzése és olvasótermi használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. 

A könyvtári beiratkozás a tanulói jogviszony indulásával megtörténik, a munkavállalók esetében a 

munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. 

 Az iskolai könyvtár alapfeladata a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, 

gondozása és rendelkezésre bocsátása, b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és 

szolgáltatásokról, c) az intézmény helyi pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, e) könyvtári 

dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek. 

 



  Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, 

tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a 

könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását 

biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.  

 Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. 

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:  

a) A használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány 

szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,  

b) Tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása, 

c) Rendelkezik a különböző információhordozók használatához, a könyvtár működtetéséhez 

szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal és a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei 

Könyvtárral. 

Az intézmény számára vásárolt és ajándékozott dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

 

 

 Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai  

 

a) Egyéb foglalkozások tartása. b) Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. 

c) Tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-, szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól. d) Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása. e)Részvétel a 

könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

f) Az  iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében,lebonyolításában. 

  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok  

 

a) Az iskolai könyvtár könyvtáros-tanítója állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a 

tanulóknak. b) Követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását. c) Követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét. 

5. Gyűjtőköri szabályzat 

 

   A könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott, nevelőtestület által elfogadott 

pedagógiai program határozza meg.  

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely megőrzi, 

feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek 

megalapozzák az iskolában folyó oktató - nevelőmunkát.  

 Az iskolai könyvtár gyűjtőköréhez 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 163.§ (4), 167.§ (1) alapján a 

következő alapvető dokumentumok tartoznak: 

a) általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák - szótárak, fogalomgyűjtemények, 

kézikönyvek, összefoglalók b) atlaszok c)  tantárgyaknak és a tanulók, munkavállalók igényeinek 

megfeleltetett folyóiratok d) a tantárgyaknak és a tanulók, munkavállalók igényeinek megfeleltetett 

kép –és hanghordozók  e) ismeretközlő irodalom - az iskolában oktatott tantárgyakhoz felhasználható 

szakirodalom f) szépirodalom (vers, regény, színmű, mese, antológia, ajánlott és kötelező 

olvasmányok) g) tartós tankönyvek h) könyvtári szakirodalom. 

   A könyvtár könyvvásárlás, ajándékozás és csere útján gyarapodik. Az állomány gyarapítása a 

tantervi követelményeknek megfelelően folyamatos, tervszerű (gyűjtőköri szabályzat szerint). 



A könyvtáros végrehajtja az igazgató utasításait, figyelembe veszi a nevelőtestület és az ifjúság 

véleményét. 

A vásárlás történhet megrendeléssel és előfizetéssel (könyvtárellátótól, kiadótól, folyóirat terjesztőktől, 

antikváriumoktól stb.). 

A könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó ajándékkönyveket (jegyzék ellenében) átveheti intézményektől és 

magánszemélyektől. Ha az ajándékozás tárgyát képező dokumentumon ár nem szerepel, azok értékét 

becsléssel kell megállapítani. 

Cserére is sor kerülhet olyan formában, hogy a könyvtár egy másik könyvtár állományból származó 

dokumentumokért saját állományából ad át hasonló értékű dokumentumokat. 

A könyvtárba érkező valamennyi dokumentumot nyilvántartásba kell venni. Az új dokumentumokat 

tulajdon-bélyegzővel és teltári számmal kell ellátni. A dokumentumok címleltárkönyvben és 2014 

novemberétől a CORVINA integrált könyvtári rendszerben is rögzítésre kerülnek. 

Időleges nyilvántartás készül a tartós tankönyvekről. A jogszabályok szerint az iskola törekszik arra, 

hogy a tanulókat ingyenes tankönyvvel a könyvtáron keresztül lássa el. Ennek érdekében a 

tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek prioritást élveznek.  

Az időszaki kiadványok nyilvántartása elkülönítve történik. 

 

                                              6. Katalógusszerkesztési szabályzat  

 

   A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. Az adatokat rögzítő 

katalóguscédula tartalmazza: - raktári jelzetet, - a bibliográfiai leírási és besorolási adatokat, - ETO 

szakjelzeteket, - tárgyszavakat. 1.1. A dokumentum leírás szabályai A leírás célja, hogy rögzítse a 

könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget 

(besorolási adatok). A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A 

leírás forrása mindenkor az adott dokumentum.  

A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes 

adatok elhagyása.  

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó. 1.3. Raktári jelzetek A 

dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat Cutter-

számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.  

Digitális nyilvántartás a CORVINA integrált könyvtári rendszer segítségével történik. 

Iskolai könyvtárunkba az újonnan beszerzett dokumentumokat számítógépes feltárással vesszük 

nyilvántartásba. 

 

7. Állományapasztás 

 

   A könyvtár állományából folyamatosan ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a 

természetes elhasználódás következtében selejtessé vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel 

törölni kell az olvasónál kölcsönzés során elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott 

dokumentumokat is. A kárt okozó olvasóval a kárt meg kell fizettetni, a fogyatéki naplóban (törlési 

jegyzék) a törölt könyvet fel kell tüntetni. 

Az állományapasztás lebonyolításával kapcsolatban jelenleg is a 3/1975. KM - PM rendelet előírásai 

érvényesek. Az állományapasztás tárgyát képező dokumentumokról törlési jegyzék készül, melyet a 

könyvtáros készít el, a kivezetésre vonatkozó engedélyt viszont az iskola igazgatója adja meg. 

Az állományapasztásnál kivont dokumentumok felajánlhatók: 

a) más könyvtáraknak (cserealapként vagy könyvtári áron) és antikváriumoknak (megvételre) 

b) az intézmény dolgozóinak, tanulóinak {térítés nélkül). c) a fizikailag sérült dokumentumok ipari 

felhasználásra eladhatók. Az elszállításról a gazdasági vezető köteles gondoskodni. 

 A megvételre felajánlott dokumentumok értékesítéséből származó pénzösszeget közvetlenül 

állománygyarapításra kell felhasználni, míg az ipari hasznosításra átadott dokumentumokért kapott 

összeget egyéb bevételként kell kezelni. 



 

8. Állományvédelem és elhelyezés 

 

A könyvtáros a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű használatáért - az intézmény 

által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül - anyagilag és erkölcsileg felelős. A 

dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való 

kivezetés során biztosítania kell. 

Soron kívüli állományellenőrzést rendelhet el a fenntartó személyi változás esetében. Az ellenőrzés 

befejezéseként jegyzőkönyvet kell készíteni, A hiányként felmerülő dokumentumok törlésére az 

igazgató adhat engedélyt. 

Az állományellenőrzést legalább két személynek kell lebonyolítania.  

A könyvtár célját szolgáló helyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárban 

dohányozni, és nyílt lángot használni tilos.  

A könyvtárból való távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. 

A kézikönyvtár és a kölcsönözhető állomány szabadpolcos elhelyezésű. Az időszaki kiadványok a 

folyóiratpolcon nyernek elhelyezést. 

Az audiovizuális dokumentumok elhelyezése zárt szekrényekben történik. 

A tartós tankönyvek elkülönítve tárolandók. 

 

                                               9. A könyvtárhasználat szabályai  

 

   A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak 

minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári 

szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési 

időtartama a szünidő egészére kiterjed. A közvetlenül a szünidő előtt kikölcsönzött könyveket a 

következő tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő 

diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat 

adott évfolyamon tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori 

lehetőségek függvényében változik.  

 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

 

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink csak a könyvtár nyitvatartási ideje alatt és 

csak könyvtárosi felügyelettel használhatják.  

 

Kölcsönzés 

 

   A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros-tanító tudtával szabad kivinni.  

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A 

kölcsönzés nyilvántartása CORVINA modullal és olvasói tasakos rendszerrel is történik.  

A könyvtárból egy alkalommal - a tankönyvek kivételével - legfeljebb három dokumentum 

kölcsönözhető egy hónap időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal 

meghosszabbítható újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési 

határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok 

előjegyezhetők. Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig 

a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell 

szolgáltatni. A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű 

dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják. Az elveszett vagy 

rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan 

példánnyal pótolni vagy az elveszett dokumentum értékét kifizetni. 

 

 



10. Tankönyvtári szabályzat 

 

   Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes 

tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket 

kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok 

alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra 

az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes 

tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 

15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. 

 A tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

A selejtezendő tankönyvekről (október-november)  listát kell készíteni.  

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható 

tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.  

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: a) az első év végére legfeljebb 25 %-os  

b) a második év végére legfeljebb 50 %-os  c)  a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os  

d) a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a kiskorú tanuló 

szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Módjai: a) ugyanolyan könyv beszerzése b) anyagi kártérítés. 

 

 Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak 

a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott 

kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg 

tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére 

fordítható. 

 

Az iskolai könyvtár nyitva tartási rendje 

 

   Az iskolai könyvtár a héten négy tanítási napon tart nyitva. A kölcsönzési időről a tanulók az 

olvasóterem ajtajára kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból 

tájékozódhatnak. 

 

Hétfő: 14-16 óráig  

Kedd: 14.00-17.00 óráig 

Csütörtök: 14-16 óráig 



TORNATEREM HASZNÁLATI RENDJE 

 

 

1. A tornaterembe belépni csak Testnevelő tanár vagy a Gondnok jelenlétében, illetve az arra 

jogosult által aláírt belépési engedéllyel rendelkező felelős személy jelenlétében lehet. 

2. Az engedéllyel rendelkező személy anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a teremben 

tartózkodókért. A tornatanárok, illetve az engedéllyel rendelkező személyek kötelesek az 

öltözők, a szertár, a küzdőtér rendjét felügyelni, az esetleges károkat, baleseteket a 

gondnoknak és az iskola vezetésének jelenteni. Az üzemeltető – a saját hatáskörén kívül eső – 

esetleges balesetekért nem vállal felelősséget, az mindig a tornatermet használó személyeket 

terheli. 

3. Étkezni, dohányozni, alkoholt fogyasztani, szemetelni a tornaterem területén tilos. A 

tornaterem területére törékeny tárgyat, fegyvernek minősülő eszközt bevinni tilos. Ügyelni 

kell a tisztaságra. Dohányozni csak az arra – a tornaterem területén kívül – kijelölt helyen 

lehet. 

4. A tűz- és munkavédelmi szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. 

5. Sportszert, vagy szereket a rendeltetésének megfelelően lehet csak használni és mindig a 

helyére kell visszatenni. A szertárba belépni, és onnan sportszereket kihozni csak tanári vagy 

gondnoki engedéllyel lehet. 

6. A berendezésben, illetve sportszerekben okozott károkat a termet használók – az Uzoni Péter 

Iskola a közcélú használat ideje alatt, illetve a mindenkori bérlők az általuk használt 

időszakban – kötelesek megtéríteni. Minden esetben haladéktalanul jelezni kell, ha anyagi kár 

keletkezett. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv megtalálható a gondnoki 

irodában. 

7. A tornaterem területén, illetve az öltözőben hagyott tárgyakért az üzemeltető semminemű 

felelősséget nem vállal. 

8. Tornaterembe kizárólag váltócipőben szabad belépni. A tornaterem használatához 

kizárólagosan teremcipő, és a terembeli használatra alkalmas sportcipő a megengedett. 

9. Teremkulcsot mindig a portán kell felvenni, leadni és átadni. Ez a rendelkezés vonatkozik 

arra az esetre is, ha csoportváltás van. 

 

A TORNATEREM EGÉSZ TERÜLETÉN A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA 

TILOS!!! 

 

A HÁZIREND BETARTÁSA A TORNATERMET HASZNÁLÓK SZÁMÁRA KÖTELEZŐ! 

 

 

 



SZÁMÍTÁSTECHNIKA TEREM HASZNÁLATI RENDJE 

 

 

 •A gépteremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 • A gépek állagának megóvása érdekében az informatika termekben, illetve a számítógépek 

közelében tilos enni, inni, ételt, italt szabadon tartani, dohányozni, nedves, maszatos kézzel a 

géphez nyúlni. 

 • Mindenki felel az ülésrend szerint általa használt eszközök épségéért, ha bármi 

rendellenességet tapasztal, azt köteles tanárának haladéktalanul jelenteni. 

 • Mindenki köteles a számítógépeket rendeltetésszerűen használni.  

• Az iskola házirendjének megfelelően a kárt meg kell téríteni.  

• Távozáskor a tanár utasításának megfelelően a gépből ki kell jelentkezni, vagy ki kell kapcsolni 

azt.  

• Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - 

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.  

• Az informatika termekben és a gépek közelében a balesetvédelem érdekében fokozottan kell 

ügyelni a mozgásokra. Tilos ugrálni, rohangálni, veszélyes a székeken hintázni. A táskák 

elhelyezésére külön figyelmet kell fordítani. A munkaállomását mindenki köteles rendben 

tartani. Gépeket, eszközöket kinyitni, belenyúlni nem szabad. 

 • A terembe mobiltelefont kikapcsolt - és nem csak néma - állapotban lehet behozni. 

 • A gépek közös használhatósága érdekében nem szabad hardver és szoftver beállításait 

módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, 

jellemzőit megváltoztatni, a közösen használt programoknak jelszót adni, más munkáját 

akadályozó beállításokat tenni. Tilos mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, 

valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

 • A gépekre programokat feltenni, illetve arról letörölni csak a rendszergazda engedélyével lehet, 

még akkor is, ha csak verziófrissítés, vagy kiegészítő eszköz. Illegális programokat saját 

felelősségére sem használhat senki.  

A programok telepítéséhez szükséges telepítő fájlok még tömörített formában sem tárolhatók az 

iskola gépein és szerverein a rendszergazda tudta nélkül. 



TERMÉSZETTUDOMÁNYOS  SZAKTANTEREM  ÉS  SZERTÁR 

HASZNÁLATA ÉS RENDJE 

 

   A természettudományos szaktanteremben a mindennapi életből vett gyakorlati példákon 

keresztül, tanári és tanulói kísérletek közben ismerkedhetsz meg a természettudományok 

alapjaival, tájékozottságot szerezhetsz azok fejlődéséről. A kísérletek során használt eszközök, 

berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek lehetnek, ezért a tanterem használatára 

vonatkozó előírásokat nagyon komolyan kell venni, és mindenkor be kell tartani. 

• A tanterembe, szertárba csak szaktanári engedéllyel léphetsz be! 

• A tanóra után a tantermet el kell hagynod! 

• A terembe ételt, italt bevinni, fogyasztani szigorúan tilos! 

• Az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsd be! 

• Az elektromos hálózatba engedély nélkül semmit sem csatlakoztathatsz! 

• Óra előtt a folyosón várakozz fegyelmezetten! 

• Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez - munka- és balesetvédelmi 

okokból – nem nyúlhatsz, csak ha tanárod ezt kéri tőled! 

• Bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelentsd a pedagógusnak! 

• A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! Az eszközök szétosztását és a 

kísérletek előkészítését a szaktanár és a szertárosok végzik. 

• A kísérleti eszközöket a szertárosok és a kollégák is mindig a helyükre tegyék vissza!  

 A szertár rendjéért minden ott dolgozó pedagógus is felelős. 

• A szaktanterem és a szertár tanórán kívül mindig zárva tartandó!  

 

A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások: 

 

• A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni! 

• A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni! 

• A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán kell 

visszarakni! 

• A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni! 

• A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni! 

• A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be! 

• Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni! 

• Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni! 

• A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási feltételek 

betartása mellett! 

• A szertár ajtaját mindig zárva kell tartani! 



A tanulók kötelességei és azok végrehajtásának módja 

 

A tanuló kötelessége, hogy mások emberi méltóságát tiszteletben tartsa, érdekeit ne sértse, és ne 

akadályozza jogaik gyakorlásában. 

 

 

 Az iskola nevelőinek és dolgozóinak kötelessége, hogy az iskola tanulóit a Szentírással összhangban 

álló erkölcsi, szellemi és intellektuális céljaik elérésében segítsék, biztosítsák számukra az egészséges 

életmódhoz való jogot, vigyázzanak a tanulók testi épségére és biztonságára.  Az iskolának, a 

nevelőknek és más dolgozóknak kötelessége, hogy a tanulókat erkölcsi tisztaságuk megőrzésében 

segítsék, abban az esetben is, ha ezeket más tanulók veszélyeztetik. 

 

Abban, hogy mi az erkölcs, a jó és kívánatos magatartás a tanulók, gondviselőik, a tantestület és a 

dolgozók a Szentírást fogadják el mértéknek. 

 

Az iskolának és a tanulóknak is törekednie kell arra, hogy a jó erkölcsök a nevelés és oktatás során 

kiteljesedjenek. 

  

Abban az esetben, ha az iskola megítélése szerint a tanuló ebben nem működik együtt, számára az 

erkölcsi tanítás és nevelés haszontalan, az iskola a közoktatási jogviszonyokban és jelen Házirendben 

meghatározott fegyelmezések mellett az iskolából való elbocsátást, kizárást is alkalmazhatja. 

 

Minden tanulónak kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni az iskolában, tanítói segítséget 

igénybe venni, az iskola infrastruktúráját használni. E kötelességek gyakorlásában másokat sem 

korlátozhat. Nem veszélyeztetheti saját, társai és nevelői egészségét, testi épségét, illetve nem 

hátráltathatja a tanulási feltételek megteremtését és fenntartását. 

 

 

Az osztályfőnökök tanévenként legalább kettő (az első és a végzős évfolyamokon /8., 12./ legalább 

három) szülői értekezletet, havonta fogadóórákat tartanak, melyeknek időpontja a tanulók tájékoztató 

füzetében megtalálható. 

 

A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását a nevelő rendszeres számonkéréssel ellenőrzi. 

A számonkérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, házi dolgozat, illetve témazáró dolgozat. 

Írásbeli felelet a napi anyag számonkérésére irányul. Dolgozat több órára feladott egység írásbeli 

számonkérése. Témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérő írásbeli számonkérés. Egy 

tanítási napon csak két témazáró dolgozat iratható. A nem témazáró dolgozatot legalább az előző órán 

be kell jelenteni. A dolgozatot, témazáró dolgozatot a nevelő a megíratást követően legkésőbb egy 

héttel kijavítva kiosztja a diákoknak.(Amennyiben az óra elmaradt, vagy a nevelő akadályoztatva volt, 

akkor az azt követő legközelebbi órán.) 

 

A tájékoztató füzetet, mint hivatalos okmányt, a tanuló köteles a tanulási idő alatt magánál tartani és a 

valóságnak megfelelően, felelősséggel vezetni. Ugyanez vonatkozik az üzenő füzetre is. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője vagy gondviselője kártérítésre 

kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója 

határozza meg. 



A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az alkalmazott 

eszközök megóvásában, rendben tartásában, az iskolai rendezvények előkészítésében, 

lezárásában 

 

Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek 

használói felelősek: 

 

• az iskola tulajdonának védelméért, megóvásáért 

• az iskola rendjének, tisztaságának, a használt eszközök állapotának megóvásáért, megőrzéséért 

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

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, maga után az 

iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

 

 A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani. Az iskolába behozott, a 

tanításhoz szükséges eszközökön kívül személyes tárgyakért, pénzért felelősséget az iskola nem vállal. 

 

Az iskolában játékokat csak nevelői engedéllyel használhatnak a gyerekek. Mások testi épségét, 

egészségét veszélyeztető (ütő-, szúró-, vágó-, robbanóeszközök), a keresztény szellemi és erkölcsi 

értékeket sértő tárgyak, zenei és nyomtatott kiadványok iskolába hozatala tilos. 

 

Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak az igazgató előzetes engedélyével lehet elhelyezni. 

 

Mobiltelefont a diákok csak szülői engedéllyel, kikapcsolt állapotban tarthatnak maguknál, azt az 

iskolában nem használhatják. Ettől eltérni csak nevelői engedéllyel és csak a szükséges telefonálási 

célból szabad. Kép és hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas eszközöket az iskolában tanári 

engedély nélkül használni tilos. 

  

 

Az iskolában a tisztaság és a rend megőrzése érdekében rágózni és szotyolát fogyasztani tilos. 

 

 

A hetesek feladatai: 

 

A hetesek megbízása egy hétre szól. 

 

A hetes a táblát tisztán tartja, táblatörlőről, krétáról gondoskodik, és a tanórák közti szünetben biztosítja 

a tantermek szellőztetését, annak rendjét. 

 

A tanító belépése után a hetes jelenti, hogy ki hiányzik. A hiányzások napközbeni módosulását 

figyelemmel kíséri, erről az órát tartó tanárt mindenkor pontosan tájékoztatja. 

 

A tanítási idő leteltével ellenőrzi a tanterem rendjét, tisztaságát. 

 

 

 

 



 

 

Az iskolai munkarend 

 

A nyitva tartás rendje  

 

   Az iskola épülete a szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00 órától 19.00 óráig van nyitva. 

 

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületben kifüggesztett rend 

szerint történik. 

 

A tanítás rendje 

 

   Az iskolában tartózkodó gyermekek tanári felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani, legkésőbb 17.00 óráig. 

 

Az iskolába a tanulóknak az első tanítási óra előtt legalább 10 perccel ajánlatos megérkezniük. 

 

 

A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

1.óra  8.00 – 8.45 

2.óra  9.00 - 9.45 

3.óra  10.00-10.45 

4.óra  11.00-11.45 

5.óra  11.55-12.40 

6.óra  12.50-13.35 

 

  EBÉD IDŐ : 13.35-13.55 

 

7.óra  13.55-14.40 

8.óra   14.45-15.30 

 

Az első tanítási óra közös imával kezdődik. 

A tanulóknak a reggelizés lehetősége az első szünetben adott, a 2. és 3. szünetben az udvaron 

tartózkodnak. (Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben, ill. a 

folyosón maradhatnak). 

 

A tanulók az óraközi szünetekben, ill. a tanítás befejezéséig az iskola területét csak a tájékoztató 

füzetben rögzített szülői kérésre hagyhatják el, az igazgató engedélyével. 

 

A felső tagozatos  és gimnáziumi tanulók, akik a tanítási órák után nem azonnal, vagy ebéd után 

mennek haza, az iskola épületében nevelői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak, ennek értelmében:  

- amennyiben a tanítási óra végét követően 30 perctől rövidebb időt kívánnak az 

iskolában tartózkodni, a BÜFÉ területén foglalhatnak helyet; 

- felső tagozatosak esetén amennyiben várhatóan 30 percet meghaladó időtartamot 

töltenek az épületben úgy az előzetesen ismertetett helyiségben (tanulószoba) kell 

tartózkodniuk, ahol nevelői ügyelet biztosított számukra 17.00 óráig. 

 

Valamennyi tanórán kívüli iskolai és nem iskolai rendezvény csak az igazgató jóváhagyásával tartható 

(szükség szerint az épület nyitásáért-zárásáért felelős személy jelenlétében). 

 



A tanulók az iskola számítógéptermét, nyelvi termét, szaktantermeit és azok eszközeit, a kondi- és 

tornatermeket valamint a könyvtár helyiséget csak pedagógusi felügyelettel, azok működési rendje és 

szabályzata szerint használhatják. 

 

Az iskolai eszközöket, bútorokat rendeltetésüknek megfelelően, a vagyon- és munkavédelmi előírások 

betartásával használhatják a tanulók, különös tekintettel az egészségügyi szabályok és a tisztaság 

megtartására. 

 

A napközi rendje 

 

   Az alsó tagozat osztályaiban a tanítási órákat követően hétfőtől péntekig 16.00 óráig napközis 

foglalkozás, azt követően igény esetén 17.00 óráig  ügyelet működik. 

 

A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el. A tanuló 

eltávozására az igazgató adhat engedélyt. 

 

A napközis foglalkozásról 16.00 órakor kiengedi az érintett nevelő a gyermekeket a szülőkhöz, a 

várakozásra kijelölt helyre. Azaz a foglalkozásoknak helyet adó tantermekig- és egyéb helyiségekig- 

a szülők csak indokolt esetben, a portaszolgálatot tartó személy engedélyével mehetnek be. 

 

Késések, mulasztások, hiányzások: 

 

   Ha a tanuló késik a tanóráról, a nevelő ezt a haladási naplóban jelzi. A késések idejét össze kell adni. 

A tanuló az első óráról való késését az osztályfőnöknél igazolhatja - tanórák közötti késések nem 

igazolhatóak. A tanév során a szülő maximum 3 alkalommal igazolhat első óráról való késést. Az 

összeadott késések 45 percenként 1-1 igazolatlan mulasztott órának minősülnek. A késéseket, 

hiányzásokat a nevelő az osztálynaplóban rögzíti, azok havi összesítését és igazolását az osztályfőnök 

végzi. 

 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartam 

esetén- szülő kérésére –az iskola igazgatója engedélyezheti a hiányzást. 

A 3 napot meghaladó hiányzást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot tanúsító okirattal lehet 

igazolni. Az orvosi igazolást a tájékoztató füzetbe kell bejegyeztetni! 

 

  

A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával, de a hiányzást legfeljebb egy 

héten belül igazolnia kell, egyébként a mulasztás igazolatlanná válik. 

 

Egy hetet meghaladó hiányzás esetén a szülőnek, ill. a tanulónak 3 napon belül jelezni kell az 

osztályfőnökének a hiányzás okát. 

 

Az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az 

értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10-nél több órát mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (4) szerint). 

 

Ha egy tanév során a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 órát, ill. egy 

tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és a tanuló a tanév végén emiatt nem osztályozható, a nevelőtestület 

engedélyével osztályozó vizsgát tehet. 

 



Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség! 

Következményei: 

 1 óra után- osztályfőnöki figyelmeztetés 

 5 óra után- osztályfőnöki intő 

 10 óra után- igazgatói figyelmeztetés 

 15 órát meghaladó igazolatlan mulasztást elért tanuló ellen az igazgató fegyelmi eljárást 

kezdeményezhet. 

 

 

 

Alkalmazható fegyelmi büntetések és dicséretek: 

 

 

- Amennyiben a tanuló a házirendet bármilyen módon megsérti, az fegyelmező intézkedést von 

maga után. A fegyelmi intézkedést a tanuló tájékoztató füzetébe kell beírni. Ennek írásos 

formái: 

-     Tanítói figyelmeztetés 

- Tanítói intő 

- Szaktanári figyelmeztetés 

-    Osztályfőnöki figyelmeztetés 

- Osztályfőnöki intő 

- Osztályfőnöki megrovás 

- Igazgatói figyelmeztetés 

- Igazgatói intés 

- Igazgatói megrovás 

- Tantestületi figyelmeztetés 

- Tantestületi intés 

- Tantestületi megrovás 

- Fegyelmi eljárás esetén a szülő értesítése.(A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság 

hozza meg.) 

 

 

Speciális intézkedés a tanórán kívüli foglalkozásokról, ill. rendezvényekről való eltiltás. 

 

A fegyelmező intézkedéseket a tájékoztató füzet útján a szülővel is közölni kell (a szóbeli 

figyelmeztetést is!).  

 

A fegyelmező intézkedések és büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve 

érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyosságára való tekintettel a nevelőtestület 

javaslatára – el lehet térni. 

 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiválóan végzi, példamutató magatartásával, közösségi 

tevékenységével hozzájárul az iskola jó hírének növeléséhez, az iskola dicséretben részesítheti. 

Ennek írásos formái: 

- Tanítói dicséret 

- Szaktanári dicséret 

-    Osztályfőnöki dicséret 

-    Igazgatói dicséret 

- Tantestületi dicséret 

- Általános dicsétet  



 Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

 

Magatartás, szorgalom értékelése 

  Magatartás: 

 

   Példás: Az iskolai és az iskolán kívüli magatartás. 

A tanulásban is példamutató, 

Aktivitás az osztály, iskolai közösségben, 

Tanulmányi rend megtartása, a kapott feladatok maradéktalan 

végrehajtása, 

Tisztelet tanúsítása a tanítók, az iskola dolgozói, tanulók irányában. 

 

Jó: Iskolai közösségben végzett munkája pozitív, 

A kapott megbízások, feladatok elvégzése, 

Iskolai és iskolán kívüli magatartása a házirend követelményeihez 

igazodik,  

Az osztályban tanító nevelők a tanuló magatartását jónak ítélik meg. 

    

Változó: A kapott megbízásokat csak ösztönzésre végzi el, 

    Iskolai, iskolán kívüli magatartása kifogásolható, 

    A házirend követelményeinek megsértése. 

 

Rossz: A kapott, megbízott feladatoknak nem tesz eleget, 

    A házirend szabályzatát súlyosan megszegi, 

                                    Igazgatói, osztályfőnöki intést kapott. 

 

 

  Szorgalom: 

 

             Példás: Tanulmányi munkáját képességeinek, a körülményeknek  

megfelelő szorgalommal végzi. 

Gyűjtő és kutató munkája kiemelkedő, ezekről beszámol. 

Az iskola által hirdetett, szervezett tanulmányi versenyeken indul. 

Tanítói, osztályfőnöki dicséretet kap. 

   

Jó: Tanulmányi munkáját képességeinek megfelelően,  

   rendszeresen végzi. 

Érdeklődési területének megfelelően képzi magát. 

   

Változó: Tanulmányi munkáját nem a rendszeresség jellemzi. 

Tanuláshoz való viszonya kifogásolható. 

Tanítói, osztályfőnöki intője van. 

    

Hanyag: Tanulmányi munkáját rendszeresen nem végzi el. 

Kötelességeit elmulasztja, 

Tanítói, osztályfőnöki intője van. 



Tanórán kívüli tevékenységek 

 

 

• Az iskolai élet tanórán kívüli részei is a tanulás helyszínei: Az iskolai szakkörök biztosíthatják 

a diákok számára, hogy egyéniségüknek, érdeklődési körüknek megfelelően megtalálják azt a 

speciális tevékenységi kört, amely hozzásegítheti őket tehetségeik kiteljesítéséhez. Az 

étteremben is tanuljuk a kulturált együttélés formáit. Ezeken a pontokon is kifejeződik az 

egymás felé való figyelem, tisztelet, méltánylás és tapintat. 

• A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkörök és sportkörök) való 

részvételre. 

• Az ebédelés gördülékeny lebonyolítása érdekében étkezni csak az ebédelési rend által 

meghatározott csoportokban és időben lehet. 

• A buszon való utazásra ugyanazok a viselkedési szabályok érvényesek, mint az iskolában, a 

balesetveszélyre való tekintettel a kísérő tanító utasításainak betartása kötelező. Az iskolán 

kívüli foglalkozások, edzések, sportprogramok busszal történő megközelítése során, valamint 

a visszaérkezéskor az utazási szabályok betartása szintén kötelező.  

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

 

• Tilos az iskolába bármilyen tüzet okozó tárgyat behozni. Tűzriadó esetén minden tanuló, tanító, 

dolgozó a menekülési terv szerint a legrövidebb időn belül hagyja el az iskolát.  

• Tűz észlelése esetén a tüzet jelenteni kell a tűzoltóságnak. A tűzoltó készüléket csak felnőtt 

használhatja. 

• Az iskolában tartózkodás során mindenkinek be kell tartani a kötelező egészségvédelmi, 

baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírásokat. 

 

• Iskolánk biztosítja a tanulók egészségügyi ellátás igénybevételi jogát, mely az egészségügyi 

szűrővizsgálatokban, rendszeres tisztasági ellenőrzésekben, kezelésekben valósul meg. 

 

• Minden szülő kötelessége, hogy gyermekét minden nap megfelelő személyi tisztasággal 

engedje az iskolai közösségbe. Balesete, betegsége vagy bármely rosszullét esetén az 

osztályfőnök értesítse a szülőt, és forduljanak orvoshoz! 

 

 

Ügyintézés rendje 

 

 

Fogadó órák: Igazgató: kedd:14.00-16.00 

  Igazgató h: kedd: 14.00- 16.00 

  (Kérjük, hogy a szülők előre jelentkezzenek be!) 

 

Tanárok: 

Minden hónap első hétfője 17.00-18.00 

 

 

Pénztári befizetések rendje: Minden hónap 10-ét követő kedd, szerda. 

 

      Pótnap: Minden hónap utolsó heti keddi napja. 



zárő rendelkezések

A nyilvánosságra hozata| szab á|y ai

A hazirend nyilvános, megtekinthető
- az osztályfőnöknél
- azigazgatőnal

atanév elején sor kerül ahánirend ismertetésére:
- a gyermekek részére az első osztályfőnöki órán,
- aszülőknekaz első szülői értekezleten.

Jelen házirendet a gimnínium és általános iskola tantesttilete megvitatt4 jóvahagyta a szülők és a
üákközösség véleményének a kikérését követően.

A hatálybalépés ideje: 2013. szeptember"1:

Salgótarján, 2aI3. marcius 29.
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Iwénich péter

igazgatő



MELLÉKLET 
 

 

 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI ÉS 

GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

 

Intézményi védő, óvó előírások 

 

1. Az iskola dolgozójának alapvető feladata 

 

A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges  ismereteket átadja, 

valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

2. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan 

 

a, Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

b, Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési 

formákat. 

c, A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartani. 

d, Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük 

és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül 

foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

a, A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: az iskola 

környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli 

esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófabekövetkezésekor szükséges teendőket, 

a menekülési útvonalat), a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével 

kapcsolatban. 

b, Tanulmányi kirándulások, túrák előtt. 

c, Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt. 

d, A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók  figyelmét. 

e, A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

f, A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

g, A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a megelőzési 

feladatait részletesen munkavédelmi szabályzat tartalmazhatja. 

h, Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.  



3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

a)  

  A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén 

haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 

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

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

balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi  nevelőnek is részt kell vennie. 

 

b) 

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

amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 

orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

c)  

   Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A 

vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 

baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek 

megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

 

d) 

   A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: 

- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. 

- A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet, kell felvenni. 

- A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a 

tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az fenntartójának. A súlyos balesetek kivizsgálásában 

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

- Az iskola igény esetén biztosítja az Iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat képviselőjének 

részvételét a tanuló balesetek kivizsgálásában. 
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ZARADEK

A szülői közösseg képviseletében nyilatkozomu hogy azUzartt Péter Gimnázirrrn és
Áhalanos Iskola Háeirennj erattekintettiik, megismertük éJ ekogadjuk,

A §zülői közösség képviseletében o1fu g.adta: .fuW..|q,M*=
/ _ tJ (
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Salgoladan, 2073 . nrároius 29
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Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola Házirendiét áttekintettük,
me gismertük és a diákközösség képvi seletében elfo gadj uk.
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,a\,( i, {: ;.l 

"_ _l)r-til: 
,i C l*

Salgótarján, 2013. március 29.
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ZARADEK
(a módosított házirend kiadásáról és fenntartói jóváhagyásról)

A nemzeti köznevelésről szóló 20n. évi CXC, törvény, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatárőI szőIő 20l20I2.
(VIII.31.) EMMI rendelet alapján azlJzonj Péter Gimnázium és Általános Iskola haziendje
felülvizsgálatra és módosításra került.

Salgótarj án, 2013. március 29.

A fenntartó részérőljóváhagyom:


