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• A Márton Áron általános iskola egy állami oktatási 

egység, nappali iskolai tevékenységek zajlanak, három 

oktatási szinten (ciklusban): óvodai tagozat, elemi 

tagozat, gimnáziumi tagozat.   

• A gimnáziumi tagozaton levő osztályok számára a 

tanítási óra 50 perc, 10 perces szünettel minden óra 

után. 9 óra 50 perctől 10 óra 10 percig nagyszünet van. 

• Az igazgató nevezi ki az oktatási intézmény órarendjét 

összeállító csoportot.  

• A tanulók órarendje tanév elején állítódik össze és az 

változatlan marad a tanév végéig. Az esetleges 

módosításokra csak indokolt esetben kerülhet sor, 

kizárólag az igazgató vagy aligazgató jóváhagyásával. 

  
 



1. A tanulóknak jogában áll használni az iskola által 

biztosított minden feltételt, és felszerelést a tanterv 

által előírt tananyag elsajátítása érdekében 

2. A tanulóknak joguk van ingyenes tankönyvekhez, 

igényelhetnek tanszertámogatást a törvény értelmében  

3. A tanulóknak jogában áll, hogy kitüntessék és 

díjazzák az iskolai, vagy iskolán kívüli 

tevékenységeken elért kitűnő eredményeiért 

4. A tanulóknak joguk van az ingyenes oktatáshoz  

5. A tanulóknak (beteg tanulók) joguk van szociális 

ösztöndίjra a törvény értelmében  

 

 



6. Ismerjék  az írásbeli felmérések előtt a feladatok 

értékelésének pontozási rendszerét.  

7. Ismerjék az írásbeli és szóbeli minősítést  (jegyet), 

mielőtt az bekerülne a naplóba, ellenőrzőbe.  

8. A tanóra keretén belül megbeszélhessék a tanárokkal a 

felmérők és a félévi dolgozat értékelését.  

9. Ingyenes igénybe vehetik az iskola pszichológus 

segítségét, évente legalább egyszer   

10. Szükség esetén ingyenesen használhatják az iskola 

telefonját – 0266-336016 

 



1. A tanulók ismerjék és tartsák be az iskola 
belső rendszabályzatát 

2. A tanítás megkezdése előtt legalább 10 
perccel legyenek jelen az iskolában, 
becsengetés után érkezett tanulókat 
késetteknek írjuk a naplóba (ha a tanuló 
megérkezik, a tanár igazolja az órát) gyakori 
késést a magaviseleti jegynél beszámítjuk. 



 

3. Megfelelő öltözetben, rendezett hajviselettel 

jelenjenek meg az iskolában. A lányok ne fessék ki 

magukat, és öltözetük legyen koruknak megfelelő.  

4. Tilos ékszereket hordani, kivétel az arany vagy ezüst 

nem feltűnő ékszer, amelyekért az iskola nem vállal 

felelősséget. Az ettől eltérő ékszereket elvesszük és 

csak a szülőknek adjuk vissza. 



 

5. Tilos behozni az iskolába a következőket: 

mobiltelefon (szükség esetén igénybe vehetik az 

iskola telefonját: 0266-336016), zsebkés, kártya, 

napraforgó vagy tökmag, értékes, feltűnően nagy 

ékszer, gyufa, alkohol, cigaretta, energia italok és 

egyéb a tanórákon nem használandó tárgyakat. 

Mobiltelefont a tanuló csak a szülő külön írásbeli 

kérésére hozhat jól megindokolt esetben (pl. 

betegség, nagy távolság az iskolától stb.), amelyet az 

osztályfőnöknek kell átadni. A labdát szünet végén 

az előtérben le kell tenni az erre kijelölt helyre. 



6. Ünnepek alkalmával kötelező ünnepi öltözetben 

megjelenni. 

 

7. A testnevelés órákon megfelelő öltözetben 

(sportöltözetben) jelenjen meg, betartva a tanár 

utasításait.  



8. Mindenkivel (tanárok, kisegítő személyzet) 

szemben civilizált magatartást kell tanúsítsanak, 

legyenek udvariasak, előzékenyek. A tanároknak 

és az iskola személyzetének hangosan 

köszönjenek.  

 

9. Ne legyenek elnézőek tanulótársaik 

fegyelmezetlenségeivel szemben, értesítsék 

azonnal az osztályfőnököt vagy a szolgálatos 

tanárt, ha rendellenességet észlelnek 



10. Indokolatlanul ne hiányozzon az iskolai 

tevékenységről, ha beteg orvosi  igazolással igazolja 

hiányzásait, egyéb hiányzás esetén a szülők írásban 

igazolják megindokolva a hiányzás okát.  

 

11. Igazolatlan óra egy magaviseleti jegy levonással jár. 

Családi okokra hivatkozva, a szülők, félévenként 

legtöbb 3 napra kéreztethetik el a tanulókat. Ha ennél 

többre szeretnék elkéreztetni, a szülőknek írásban kell 

az iskola vezetőségéhez fordulni (pl. edzőtábor, 

versenyek, hosszabb családi események stb.) 

 



12. A hiányzó tanulónak kötelessége bepótolni a 

tananyagot. 

 

13. Tilos a tanulóknak  tanári engedély nélkül a 

tanórákon audió-vizuális felvételeket készíteni és az 

internetre feltenni. Jelen szabály megszegése a 

magaviseleti jegy levonásával jár. 



14. A tanulók kötelesek részt venni az órarend 

szerinti tevékenységeken, tilos elhagyni az 

iskola épületét tanítási program alatt (8 órától 

13/14/15 óráig)  

 

15. A tanulóknak tilos az iskolai dokumentumok: 

ellenőrző, napló rongálása, ugyanakkor az 

iskolai bútorzat, felszerelés rongálása  

 

16. Az ellenőrző legyen minden nap a tanulóknál 

 



 

  A tanulók tanulmányi eredményeit az elemi 

tagozaton kiváló, közepes, elégséges és 

elégtelen minősítésekkel értékeljük 

 

A gimnáziumi tagozaton 1-től 10-ig 

osztályozunk.   

 
 



 Írásbeli dolgozat  

 Szóbeli felelés  

 Gyakorlati tevékenység: kísérlet elvégzése, 

terepgyakorlat   

 Kisdolgozatok, projektek  

 Portfolió-készítés  

 PP bemutató készítése   



 feleletek általánosa x 3 + dolgozatjegy : 4 

  

 ha nincs dolgozat, a feleletek számtani 

középarányosa 50%-tól felfelé kerekítve 

 

 A szülőknek joguk van a szaktanár jelenlétében 

átnézni a tanuló dolgozatát. 



  A félévi és év végi lezárás az utolsó tanítási héten 

történik. A félévi dolgozatokat a szaktanárok őrzik két 

éven keresztül. 

 

 Ismétlő az a tanuló, aki év végén 2-nél több 

tantárgyból 5-nél kisebb általánost ért el, vagy 

magaviseletből évi általánosa 6-nál kisebb. 

  

 A magaviseleti jegy megállapítása szintén a félév 

végén történik, figyelembe véve az illető osztályban 

tanító tanerők és a fegyelmi bizottság  véleményét.   

 

 



 Lezáratlannak tekintjük azokat a tanulókat, akik 

igazolatlanul vagy igazoltan hiányoznak (betegség, 

versenyek) egy félévben a tanórák 50%-ról. (V. oszt. 

I. félév 532 óra, fele 266 óra)  

 

  A félév vége előtt három héttel az osztályfőnök 

írásban értesíti a szülőket, hogy mely tantárgyakból 

nem átmenő (5-ös) a tanuló lezárása  

 

 A mozgásképtelen tanulók vagy súlyos beteg 

tanulók esetén az igazgatóság feladata, hogy 

biztosítsa a tanuló oktatását a lakhelyén. 

 

 

 

 

 



•  A tanulásban elért sikerekért, tantárgyversenyeken, 
illetve egyéb versenyeken elért kiváló 
eredményekért a tanulók az alábbi jutalmakban 
részesülhetnek: 

 



a) osztályfőnöki dicséret az osztályközösség előtt 

b) igazgatói dicséret a Nevelőtanács előtt 

c) igazgatói/szaktanári  dicséret az iskolatársak előtt  

d) a szülők szóbeli értesítése az osztályfőnök, vagy az 

iskolaigazgató részéről 

e) a tanulók egyénileg vagy csoportosan díjakat és 

dicséreteket kaphatnak 

f) a 9,50 felüli tanulmányi általánost elért tanulókat az 

iskola díjazza tanév végén oklevéllel, 

könyvjutalommal és jutalom kirándulással!!!! 

g) Az igazgatóság különdíját az a nyolcadikos tanuló 

kaphatja meg, akinek az V-VIII-as általánosa a 

legnagyobb 

 

 



Azok a tanulók akik órán, vagy szünetben 

tiszteletlenül viselkednek tanulótársaikkal, 

tanáraikkal, verekednek  vagy nem tartják be az 

iskola szabályzatát, balesetmegelőző szabályait,  a 

fegyelmi bizottság elé kerülnek, aki dönthet a 

tanuló magaviseleti jegyéről vagy a fegyelmi 

eljárás elindításáról. 



 
Felelős: Tamás Erika tanárnő   
 - Tagok:   

 Gidró Melinda tanárnő 
 Bács Ottilia tanárnő  
 Biró Mária-Melinda tanárnő 
 Boros Melinda  pszichológus  
 Kosztandi Krisztián rendőr  
 Szabó Eszter tanuló VIII. A  

 
- Minden hónap második hetében van a megbeszélés.  

 



Az elkövetett kihágások mértékében az iskola fegyelmi 
bizottsága döntése alapján következő büntetéseket 
alkalmazhatja: 
a) egyéni figyelmeztetés, beszélgetés a tanulóval   
b) beszélgetés a szülők jelenlétében, magaviseleti jegy 

levonása  
c) a tanuló időleges, vagy végleges áthelyezése egy 

másik, párhuzamos  osztályba 
d) a tanuló 3 – 5 napos eltiltása az oktatásról, mely 

időszak tananyagából a tanulónak vizsgáznia kell 
visszatérése után 

e) a tanuló időleges, vagy végleges áthelyezése egy 
másik iskolához, melyet az osztályfőnök javasol és  
vezetőtanácsi döntés követ 

 



Ha egy tanuló anyagi kárt okoz az iskola javaiban az  

osztályfőnök és az igazgatóság intézkedik a kár 

mielőbbi helyrehozatalára  a szülők által.  

   

   


