
REPUBLIKA SRBIJA- AP VOJVODINA 

OSNOVNA ŠKOLA „PETEFI  ŠANDOR“   

Broj:  35/2019-4-1 

Dana .................2019.g. 

S E N T A  

 

Na osnovu člana 109. a u vezi sa članom 126 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i 

vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020) i člana  61.  

Statuta Osnovne škole “Petefi Šandor” u Senti (del.br: 35/2019-1 od 15.08.2019.g.) u skladu sa 

Pravilima ponašanja u Osnovnoj školi “Petefi Šandor” u Senti (Del.broj 35/2019-4 od 

24.09.2019.g.), direktor Škole uz saglasnost Školskiog odbora, Saveta roditelja i Nastavničkog 

većem, donosi: 

 

KUĆNI RED ZA UČENIKE OŠ „PETEFI ŠANDOR“ 

 

 Učenici dolaze na časove najkasnije 5 minuta pre početka nastave, po završetku nastave 

učenici napuštaju školsku zgradu i dvorište, ako nemaju više obaveza u školi. 

 Učenici u produženom boravku pre početka nastave ili nakon završetka nastave u 

unapred dogovorenom terminu javljaju se učiteljici u produženom boravku. 

 Učenici ne smeju da kasne na čas. 

 U slučaju bolesti učenika roditelji su u obavezi da odmah ili najkasnije u roku od 48 

sati obaveste školu o sprečenosti pohađanja nastave. Sve izostanke moraju da 

opravdaju odeljenskom starešini najkasnije u roku od 8 dana! 
 Učenici dolaze u školu sa odgovarajućim školskim priborom (sveske, knjige, pribor za 

fizičko vaspitanje i ostali pribori koji su potrebni)! 

 

MOBILNI TELEFONI, PAMETNI SATOVI ITD. 

 

 Učenici nižih razreda na svoju odgovornost i uz dozvolu roditelja mogu da ponesu 

sa sobom mobilne telefone u školu, isključivo u tom slučaju kad je njegova primena 

opravdana. ( na pr. Učenik javlja roditeljima kad je završio nastavu itd.) 
 Učenici nižih razreda isključene mobilne telefone drže u torbi za vreme nastave. Strogo je 

zabranjeno korišćenje mobilnog telefona i za vreme nastave i za vreme odmora. 

 Ukoliko učenik nižih razreda ne poštuje pravila korišćenja mobilnog telefona u školi, 

učitelj ima pravo na oduzimanje mobilnog uređaja od učenika i vraća nazad roditelju 

lično. 

 Učenici viših razreda na svoju odgovornost i uz dozvolu roditelja mogu da ponesu sa 

sobom mobilne telefone u školu. Pre početka svakog časa moraju da isključe i da 

stave u određeni držač za mobilne telefone! 
 Ukoliko učenik ne isključi i ne stavi svoj telefon u držač namenjen za to, i koristi telefon 

na času, nastavnik je dužan da mu oduzme telefon i da preda direktoru škole, od direktora 

škole može da traži nazad telefon isključivo roditelj. 

 Strogo je zabranjeno pravljenje foto ili video materijala telefonom i stavljanje istih na 

internet ili u zatvorene grupe bez dozvole osoba koja su na fotografiji ili na video 

materijalu. 

 Zabranjeno punjenje mobilnih telefona  i drugih elektronskih sprava u školi. 



 Škola ne snosi nikakvu odgovornost za mobilne telefone koje učenici ponesu u školu 

(gubljenje telefona, oštećenja na telefonu i slično)! 

 U školi je zabranjeno slušanje muzike na bežičnim zvučnicima! 

 

IZGLED, ODEVANJE:  

 

 Učenici u školu dolaze čisto, uredno i pristojno odeveni i očešljani. 

-Dečaci ne smeju da nose u školi šorceve (osim na času fizičkog vaspitanja)!  Bermude moraju 

biti bar do polovine butine.   

-Devojčicama je zabranjen dolazak u školu našminkan, lakiranih noktiju, ili u kratkim, 

dekoltovanim izrezanim majicama, haljinama, suknjama i šorcevima! –Takođe su zabranjeni:  

veštački nokti,l farbanje kose. Dečacima je dozvoljeno do jedne minđuše u oba uveta, 

devojčicama do po dve minđuše. Nošenje pirsinga je takođe zabranjeno. 

 

 

-Učenicima je zabranjen dolazak u školu u odeći sa nepristojnim i vulgarnim natpisima i 

znakovima koji vređaju druge ljude! 

 

 Za vreme odmora, učenici se nalaze u školskom dvorištu, ili na hodnicima u slučaju lošeg 

vremena. U slučaju problema učenik se može obratiti dežurnim nastavnicima. 

 Za vreme odmora učenicima je strogo zabranjeno zadržavanje u hodniku ispred zbornice, 

osim u slučajevima kad traže nekog nastavnika ili su dobili  naređenje od razrednog 

starešine da budu tu. 

 Za vreme odmora nije dozvoljeno na hodnicima trčanje, skakanje, klizanje, vožnja 

biciklom po dvorištu i bacanje predmeta, pljuvanje i vikanje kroz prozor! 

 Za vreme časa učenici su dužni da omoguće nesmetan rad, da ne odgovaraju bez pitanja, 

da ustanu kad odgovaraju i sednu kad im nastavnik to dozvoli, da dignu ruke kad žele da 

govore i čekaju dok ih nastavnik ne prozove, da ne šapuću i komentarišu na času, da 

ustajanjem pozdrave nastavnike kada ulaze u učionicu i izlaze iz nje! 

 U slučaju da nastavnik 10 minuta nakon zvona ne dođe na čas, redar je dužan da o tome 

obavesti dežurnog nastavnika ili stručnu službu škole. 

 Izlazak iz škole dok traje nastava je dozvoljen samo uz odobrenje razrednog starešine ili 

nastavnika (u slučaju bolesti ili iz drugih opravdanih razloga od strane roditelja)! 

 - Zabranjen izlazak iz škole radi kupovine užine u pekari 

 - Zabranjeno naručivanje hrane u školu 

 

 Učenici su dužni da paze na higijenu učionice, škole i okoline škole, i da otpatke odlažu 

na mesta koja su predviđena za to. 

 Učenicima je zabranjeno da u školi žvaće žvakaću gumu, i da grickaju semenke! 

 

Pravila ponašanja u fiskulturnoj sali: 

- Na času fizičkog vaspitanja obavezno je nošenje patika, majice i šorca 

namenjenih samo za taj čas! 

- Pre početka časa učenici se presvlače u svlačionicama, i čekaju nastavnika u 

svlačionicama ili u hodniku ispred svlačionica. 

- Zabranjen je ulazak u fiskulturnu salu bez prisustva nastavnika! 

- Učenici su obavezni da brinu o čistoći i redu u svlačionicama i u fiskulturnoj sali. 



 Učenici su dužni da se pristojno i disciplinovano ponašaju prema nastavnicima, 

zaposlenima škole, roditeljima i drugim odraslim osobama (i u školi i van nje), da budu 

predusretljivi, kulturni, učtivi, naročito prema starijim osobama i mlađim učenicima. 

 Učenicima je strogo zabranjeno pušenje kao i konzumiranje alkohola, u školi i van 

nje! 

 Roditelj je dužan da nadoknadi štetu za svako oštećenje školske imovine koju je 

napravio njegovo dete na osnovu Cenovnika za namerno oštećenje školske imovine. 

 Bicikl treba staviti isključivo u držače bicikala! 

 Užinu treba jesti isključivo u trpezariji škole (ovo se odnosi i na učenike koje užinu 

donose sa sobom), zabranjeno je razbacivanje i iznošenje užine iz trpezarije, kao i 

oduzimanje užina od ostalih učenika.  
 Učenicima je zabranjeno korišćenje glavnog ulaza škole, učenici koriste dvorišni ulaz za 

ulazak u školu i za izlazak iz nje. 

 Učenici treba da koriste učenički toalet! 

 U slučaju zarazne bolesti, učenicima je zabranjeno pohađanje nastave dok ne 

ozdrave (vašljivost, šugavost, itd.)! 
 Učenici koji dolaze poslepodne na vannastavne aktivnosti moraju da stignu najkasnije 5 

minuta pre početka te aktivnosti! 

 Upotreba ružnih reči, dobacivanje, vulgarna dvosmislena komunikacija, upotreba psovki i 

vređanja po bilo kom osnovu kao i napad od strane učenika biće sankcionisan od strane 

škole u zavisnosti od težine prekršaja 

 Zabranjeni ljubavni odnosi na hodniku- zagrljaj, poljubac, držanje za ruke, milovanje… 

 - zabranjen ulazak u učionice drugih odeljenja 

 -Zabranjeno loptanje u učionici 

 - Kašnjenje na časove 

 - Izlazak iz učionice za vreme časova bez dozvole nastavnika 

 Učenicima nižih i viših razreda je obavezno nošenje sobnih cipela  za vreme boravka u 

svim učionicama. 

 

HRANA, PIĆE:   

zabranjeno je donošenje i korišćenje:  

- energetskih pića 

- Coca cole, Pepsi  i  ostalih obojenih gaziranih pića sa visokim procentom šećera 

- semenki 

-Alkoholnih pića 

-Cigarete 

-droge 

-Psihoaktivne supstance- lekovi, sedativi…. 

 

 

NEPOŠTOVANJE KUĆNOG REDA OD STRANE UČENIKA POVLAČI ZA SOBOM 

PRIMENU VASPITNIH I VASPITNO-DISCIPLINSKIH MERA PREDVIĐENIH 

ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA!!! 

 

 

 



VAŽNI ZADACI I OBAVEZE NASTAVNIKA 

 Nastavnici moraju da stignu u školu najkasnije 10 minuta pre početka nastave (dežurni 

nastavnici najkasnije 20 minuta pre početka nastave). 

 Nastavnici ne smeju da kasne na časove. 

 Nastavnici su obavezni da dežuraju na odmorima prema rasporedu za dežuranje.  

 Za vreme školskog odmora dežurni nastavnici preuzimaju odgovornost za učenike. 

 Nastavnici su dužni da upišu u dnevnik učenike koje nisu prisutni na času ili kasne na čas 

(to se odnosi i na poslepodnevne aktivnosti). Moraju da upišu u dnevnik ponašanja i one 

učenike koji ometaju čas, ukoliko nastavnik ne može da reši taj problem na času, ili želi 

da obavesti o tome razrednog starešinu učenika u pisanoj formi. 

 Za vreme trajanja časa, od zvonjenja koje označava početak časa do zvonjenja koje 

označava kraj časa, nastavnik koji drži čas preuzima odgovornost za učenike. 

 Nastavnici su dužni, da nakon završetka časa, kontrolišu čistoću u učionici. 

 Nastavnici su dužni da redovno vode evidenciju u dnevniku i u ostalim školskim 

dokumentumima, da na vreme naprave i predaju nastavne planove, da napišu pripreme za 

čas itd. 

 Nastavnici koji idu na ekskurzije sa učenicima dužni su u roku od 5 radnih dana 

nakon završetka ekskurzije da u pismenoj formi obaveste direktora škole o 

realizaciji ekskurzije. U izuzetnim slučajevima to mogu da urade i usmeno. 

 Pedagoške probleme i probleme u ponašanju učenika prvo mora da reši nastavnik koji je 

primetio probleme. Ukoliko u tome ne uspe, mora da obavesti razrednog starešinu ili 

učiteljicu određenog učenika. Ako ni razredni starešina ili učiteljica ne može da reši 

problem, moraju da uključe i roditelje tog učenika u rešavanje problema. Ako ni tako ne 

mogu da reše problem, moraju da traže pomoć stručne službe škole. Ako ni stručna 

služba ne može da reši problem, moraju da uključe i direktora škole u proces rešavanja 

problema. Dakle direktor je uvek zadnji korak u rešavanju takvih 

problema! 

 Časove odeljenskog starešine je obavezno održavati po Nastavnom planu i programu od 

prvog do osmog razreda i to jedan čas nedeljno. 

 Razredni starešina je u obavezi da reaguje na upise u dnevnik, i nakon konsultacije sa 

stručnom službom škole, da izriče određenu vaspitnu meru u zavisnosti od težine 

prekršaja koju je učenik napravio. 

 Svakom zaposlenom pripadaju svi oni slobodni dani koji su zakonom i ostalim aktima 

predviđeni (slava, svadba, smrtni slučaj u porodici itd.). 

 

 Ako zaposleni zbog bolesti ne može da se pojavi na radnom mestu to može da opravda 

lekarskom uverenjem ili bilo kojim dokumentom o tome da je bio kod lekara. U slučaju 

duže bolesti zaposleni mora da uzme bolovanje. 



 Zbog organizovanja zamene svaki zaposleni je dužan da o svom odsustvu na vreme 

obavesti direktora škole (ako u tome ne uspe stručnu službu škole ili nastavnika koji je 

zadužen za organizaciju zamena). 

 Nastavnik mora da komunicira sa učenicima kulturno i sa poštovanjem, ne sme da psuje, 

i sa celokupnim ponašanjem mora da bude primer učenicima. 

 Nastavnik ne sme da uđe u đački toalet (sem ako učenik se oseća loše ili mu treba 

pomoć) 

 Nastavnik može da koristi mobilni telefon na nastavnom času izuzetno u opravdanom 

slučaju ili vezano za obradu i realizaciju nastavnih sadržaja. 

 

 

Ne zaboravite da u školi nisu učenici zbog nastavnika, nego su nastavnici u 

školi zbog učenika!!! 

 

 

UKOLIKO SE ZAPOSLENI ŠKOLE NE PRIDRŽAVA KUĆNOG 

REDA, BIĆE PREDUZETE ODREĐENE DISCIPLINSKE MERE 

PROTIV ZAPOSLENOG U SKLADU SA ZAKONOM I 

PODZAKONSKIM AKTIMA, KAO I OPŠTIM AKTIMA ŠKOLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 
 

 A tanulóknak legkésőbb 5 perccel a tanítás kezdete előtt kell érkezniük az iskolába, a 

tanítás végeztével, amennyiben nincs egyéb iskolai elfoglaltságuk, el kell hagyniuk az 

iskola területét! 

 A napközibe járó tanulók a tanítás kezdete előtt, vagy a tanítás végeztével jelentkeznek a 

napközis tanítónál az előre egyeztetett időpontokban.  

 A tanulók az órákról nem késhetnek. 

 Betegség esetén a szülő azonnal illetve legkésőbb 48 órán belül köteles jelezni az 

osztályfőnöknek, ha a tanuló nem tud részt venni a tanitásban. Minden hiányzást 

legkésőbb 8 napon belül igazolniuk kell az osztályfőnöknek! 

 A tanulóknak az iskolába megfelelő tanfelszereléssel kell érkezni (az adott napra 

szükséges füzetek, könyvek, tornafelszerelés és egyéb tanszerek)! 

 

MOBILTELEFON, OKOSÓRA STB. 

• Az alsós tanulók csak szülői engedéllyel hozhatnak magukkal mobiltelefont, 

abban az esetben, ha indokolt a használata. ( tanítási órák végeztével, jelzi a tanuló a 

szülő irányába, hogy vége a tanításnak ) 

• Az alsós tanulók a telefonjaikat a táskában tartják kikapcsolva. Tilos előszedni, 

míg a tanítási órák folynak. 

• Amennyiben a nem fent leírtak alapján használja a gyermek a telefonját, a 

tanítónak jogában áll elvenni tőle, és a szülőnek személyesen átadni. 

 

 A felsős tanulók saját felelősségre és szülői engedéllyel hozhatnak magukkal 

mobiltelefont. A telefont minden óra előtt ki kell kapcsolni, és az arra kijelölt 

tárolóba kell tenni! 

 Amennyiben a tanuló nem kapcsolja ki, és nem teszi a telefonját az arra kijelölt helyre, és 

órán használja azt, az órát tartó tanárnak kötelessége elvenni a telefont tőle, és átadni azt 

az igazgatónak, ahonnan kizárólag a szülő igényelheti vissza. 

 A telefonnal az iskola területén belül fényképet vagy videót készíteni, és ezeket 

közösségi oldalakon, zárt csoportokban vagy egyéb internetes felületeken megosztani a 

fényképeken vagy videókon szereplők engedélye nélkül szigorúan tilos! 

 Tilos az iskolában a telefonokat vagy egyéb elektronikai eszközöket tölteni. 

 Az iskola semmilyen felelősséget nem vállal a tanulók által hozott mobiltelefonokért! 

(telefon elvesztése, sérülések a telefonon stb.)! 

 Az iskolában tilos hordozható hangszórókon zenét hallgatni! 

 

MEGJELENÉS, RUHÁZAT: 

 

 A tanulóknak tisztán, ápoltan kell iskolába jönni. 

- A fiúk az iskolában nem viselhetnek combközép felettig érő rövidnadrágot (a 

tornaórák kivételével)! 

- A lányok nem jöhetnek iskolába kisminkelve, festett hajjal, festett körmökkel, 

műkörmökkel, illetve az iskolában tilos a rövid szoknya és nadrág viselete (legalább 

combközépig érjen), a szaggatott nadrág és a mélyen dekoltált vagy rövid póló 

viselése is! 

- A tanulók az iskolában nem viselhetnek másokat sértő jeleket vagy trágár szavakat 

tartalmazó ruhadarabokat! 



- A fiúk legfeljebb egy, a lányok két fülbevalót viselhetnek. A piercing viselése nem 

engedélyezett. 

 

 Szünetekben a tanulóknak az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon kell tartózkodniuk, 

probléma esetén az ügyeletes tanárokhoz fordulhatnak. 

 A tanulóknak szünetekben szigorúan tilos a tanári előtti folyosón tartózkodni, csak akkor 

jöhetnek ide, ha valamelyik tanárt keresik, vagy ha az osztályfőnök erre utasítja őket. 

 Tilos a szünetekben a folyosón szaladgálni, ugrálni, csúszkálni, az udvaron kerékpározni, 

a tantermek ablakából kikiabálni, köpködni vagy bármit kidobni! 

 Az órákon a tanulók nem zavarhatják a munkát, kérdés nélkül nem beszélhetnek. Ha 

felelnek, akkor felállnak, a tanár utasítására leülnek. Ha felelni szeretnének, akkor 

jelentkeznek. Az órákon nem beszélgethetnek, súgdolózhatnak vagy fűzhetnek illetlen 

megjegyzéseket az óra témájához. Ha a tanterembe tanár lép be vagy ki, felállással 

köszöntik. 

 Abban az esetben, ha a tanár csengetés után 10 perccel még nem érkezett meg az órára, a 

hetesek kötelessége, hogy értesítsék erről az ügyeletes tanárt vagy a szakszolgálatot. 

 Tanítási idő alatt utcára kimenni csak osztályfőnöki vagy tanári engedéllyel betegség 

esetén, vagy a szülő által előre igazolt okból lehet! 

 Tilos elhagyni az iskola területét azzal a céllal, hogy uzsonnát vásároljanak. 

 Tilos ételt rendeléssel kihozatni az iskolába!  

 A tanulók kötelessége, hogy ügyeljenek a tantermek, az iskola és annak környéke 

tisztaságára. A szemetet az arra kijelölt helyekre kell dobni. Napraforgót illetve egyéb 

magokat és rágógumit fogyasztani az iskola területén tilos! 

 

 VISELKEDÉSI SZABÁLYOK A TORNATEREMBEN: 

 Tornaórán kötelezően tornafelszerelésben kell megjelenni, és ezt a felszerelést csak 

tornaórán lehet használni (tornacipő, póló, tornanadrág)! 

 A tornateremben tanári felügyelet nélkül tilos tartózkodni! 

 A tanulók tornaóra előtt átöltöznek az öltözőben. Tanárukat az öltözőben vagy az öltöző 

előtti folyosón várják meg. 

 A tornaterem és az öltözők tisztaságára vigyázni kell. Szemetelni itt is tilos! 

 A tanulók kötelessége, hogy illedelmesen viselkedjenek, udvariasak és előzékenyek 

legyenek tanáraikkal, az iskola dolgozóival, szülőkkel, felnőttekkel. Az iskolán kívül is 

illik köszönni és illemtudóan viselkedni! 

 A tanulóknak szigorúan tilos dohányozni és alkoholt fogyasztani az iskolában és 

azon kívül is! 

 A tanulók szüleinek kötelessége megtéríteni minden olyan kárt, amit az iskola 

vagyonában a gyermekük okozott, az iskola erre vonatkozó szabályzata és 

árjegyzéke alapján! 

 A kerékpárokat a kerékpártartókba kell tenni! 

 Az uzsonnát mindenkinek az ebédlőben kell elfogyasztania, onnan kivinni, 

szétdobálni, a másét elvenni tilos! Azon tanulóknak is az ebédlőben kell 

elfogyasztani az uzsonnájukat, akik otthonról hozzák!  

 Az iskola főbejáratán tilos a tanulóknak közlekedni, az iskolába való ki és bejáráshoz az 

udvari kaput használhatják! 

 A tanulók csak a diákvécét használhatják! 

 Fertőző betegség (tetvesség, rühesség stb.) esetén tilos iskolába jönni, amíg a 

betegség el nem múlik! 



 Minden olyan tanuló, aki tanórán kívüli iskolai tevékenységre érkezik, köteles 

legkésőbb 5 perccel az aktivitás kezdete előtt megérkezni. 

 Csúnya szavak használata, beszólogatás, kétértelmű kifejezések használata, mások 

sértegetése vagy fizikai bántalmazása esetén az iskola büntetést fog alkalmazni a 

tanulókkal szemben, a kihágás súlyosságának függvényében. 

 Tilos a szerelmi élet folytatása a folyosón (ölelkezés, kézfogás, puszilkodás, simogatás, 

csókolózás) 

 Tilos más osztályok tanermébe a bejárkálás 

 Tilos a tanteremben labdázni, a tanórákról kimenni a tanár engedélye nélkül, késni 

 Alsós és felsős tanulóknak is kötelező a szobacipő használata a tantermekben. 

 

ÉTEL, ITAL: 

- tilos az energiaital, kóla, Pepsi és más magas cukortartalmú üdítő fogyasztása 

-Magvag fogyasztása 

-Alkoholos ital, pszichoaktív anyagok (gyógyszerek, nyugtatók) fogyasztása 

-Kábítószer fogyasztása  

-Tilos a dohányzás és nyílt láng használata az iskola területén 

 

A HÁZIREND SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE, AZ ADOTT 

SZABÁLYSÉRTÉS MÉRCÉJÉNEK MEGFELELŐ BÜNTETÉST VON 

MAGA UTÁN, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI JOGTÖRVÉNY SZERINT!!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TANÁROK LEGFONTOSABB FELADATAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 A tanároknak legkésőbb 10 perccel ( az ügyeletes tanároknak legkésőbb 20 perccel) a 

tanítás kezdete előtt meg kell érkezniük az iskolába. 

 A tanárok nem késhetnek órákról. 

 A tanároknak kötelességük ügyelni a szünetekben, az előre elkészített beosztás szerint. 

 Szünetekben az ügyeletes tanárok felelnek a tanulókért. 

 A tanároknak kötelességük beírni a naplóba a hiányzó vagy óráról elkéső tanulókat. Az 

órát zavaró tanulókat is be kell hogy írják a magaviseleti naplóba, abban az esetben, ha a 

tanuló helytelen és zavaró viselkedését nem tudják az órán kezelni, vagy ha a tanuló 

olyan vétséget követett el, amelyről az osztályfőnököt írásban is értesíteni szeretnék.  A 

pedagógus vagy  a pszichológus kéthetente összegyűjti minden osztály magaviseleti 

naplóját.  

 Óra alatt becsöngetéstől kicsöngetésig az adott órát tartó tanár felel a tanulókért. 

 A tanárok kötelessége, hogy óra után ellenőrizze a tanterem tisztaságát. 

 A tanároknak kötelességük rendszeresen vezetni a naplót és az egyéb iskolai 

dokumentációt, a tanterveket határidőre elkészíteni és leadni, óravázlatokat készíteni stb. 

 A tanulókat (iskolán keresztül szervezett) iskolai kirándulásra vezető tanároknak 

kötelessége a kirándulásról írásbeli beszámolót készíteni, és azt a kirándulást követő 5 

munkanapon belül átadni az iskola igazgatójának. Indokolt esetben szóbeli beszámolót is 

adhatnak. 

 A felmerülő pedagógiai vagy viselkedési problémákat minden esetben az azt észlelő 

tanárnak kell első körben megoldani. Amennyiben ez nem sikerül a probléma 

megoldásába be kell vonni az adott tanuló vagy tanulók osztályfőnökét vagy tanítóját. Ha 

így sem sikerül megoldani a problémát, az osztályfőnöknek vagy tanítónak be kell vonni 

a problémamegoldásba az érintett tanuló vagy tanulók szüleit is. Ha ez sem vezet 

megoldásra, a problémamegoldásba be kell kapcsolni az iskola szakszolgálatát is. Abban 

az esetben, ha a probléma így sem oldható meg, a szakszolgálatnak be kell vonni a 

probléma megoldásába az iskola igazgatóját is. Tehát az igazgató az utolsó 

láncszem a pedagógiai vagy viselkedési problémák megoldásában! 

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákat kötelező megtartani elsőtől nyolcadik 

osztályig az arra előrelátott tanmenet alapján. 

 Az osztályfőnöknek kötelessége reagálni a tanulóit érintő naplóbeírásokra, és a 

szakszolgálattal történt egyeztetést követően, a kihágás mértékének függvényében a 

megfelelő megrovásokat kiszabni. 

 A dolgozóknak minden törvény által előírt szabadnap jár (esküvő, haláleset, slava stb.). 



 Amennyiben a dolgozó betegség miatt marad távol a munkától, akkor ezt orvosi 

igazolással vagy orvoslátogatást igazoló papírral köteles igazolni. Hosszabb betegség 

esetén betegszabadságot kell kivenni. 

 A dolgozó helyettesítésének megoldása érdekében, minden távolmaradás esetén idejében 

kell értesíteni az iskola igazgatóját (amennyiben ez nem sikerül, a szakszolgálatot vagy a 

helyettesítés megszervezésével megbízott dolgozót). 

 A tanár köteles a tanulókkal tisztelettudóan kommunikálni, nem káromkodni, 

viselkedésével példát mutatni. 

 A tanár nem mehet be a tanulói mosdóba, kivéve ha valaki rosszul van, segítségre van 

szüksége. 

 A dolgozó írásos kérelemben kell hogy jelezze, ha szabadnapot ígényel 

 

 

Azt soha ne feledjük, hogy az iskolában nem a diákok vannak a tanárokért, 

hanem a tanárok a diákokért!!! 

 

 

EZEN KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSA, VAGY 

ELMULASZTÁSA, A MEGFELELŐ FEGYELMI 

INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁT VONJA MAGA UTÁN A 

DOLGOZÓ ÉS A TANULÓ IRÁNYÁBAN, A TÖRVÉNNYEL ÉS 

EGYÉB RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 


