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5.3.3. pont helyébe 2022. 12. 06-tól a következő lép: 

A gyerekek az iskolában semmilyen elektronikus hanghordozó eszközt nem 

használhatnak.  

A tanulók intézményen belüli telefonhasználatára vonatkozó szabályok (Módosítás 2022. 

12. 06.) 

A tanulóknak telefonjaikat az első órát tartó pedagógusnak le kell adni, aki azokat az osztály 

számára biztosított műanyag tárolóban összegyűjti és az óra után a tanáriban az osztályfőnök 

asztalára helyezi.  Az osztályban utolsó órát tartó pedagógus a telefonokat az utolsó óra végén 

osztja ki a tanulóknak, kivéve a tanulószobásoknak. A tanulószobás gyerekek a tanulószobát 

tartó pedagógustól kapják meg a telefont 16 óralkor. A telefont 7.30-tól az iskola területének 

elhagyásáig nem lehet bekapcsolni.  

Kép- és hangfelvétel készítése tilos, megszegése fegyelmi eljárást von maga után. 

Rendkívüli esetben a pedagógus felügyelete mellett a tanuló telefonálhat fontos, 

halaszthatatlan, a személyét vagy családját érintő esetekben. A tanulószobában a tanulást 

telefon helyett laptopok segítik (csoport/ 3db).  

A szabályszegés igazgatói intőt von maga után. Amennyiben a gyermek a fenti szabályozás 

ellen vét, a pedagógusnak jogában áll a készüléket elvenni, azt az iskola páncélszekrényében 

tárolni, melyet csak a szülő/gondviselő, nagykorú testvér vehet át. 

Az iskola a tanulók személyes tárgyaiért anyagi felelősséget nem vállal. 

 

5.5.2. pont helyébe 2022. 12. 06-től a következő részletezés lép:  

Fegyelmező intézkedések elvei, formái 

 

(1) Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, a Házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírének 

iskolai büntetésben vétkes és súlyos kötelezettségszegés esetén, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.  

 

(2) Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 

(3) Fegyelmező intézkedések: 

 szóbeli figyelmeztetés, amelyről a szülő tájékoztatást kap KRÉTA rendszeren keresztül 

 írásbeli figyelmeztetés: szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés, 



osztályfőnöki figyelmeztetés 

 írásbeli intés 

(4) Fegyelmező büntetések: 

 az osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 

(5) Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben, a vétség súlyától függően el lehet térni.  

 

(6) A tanulót súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatoktól függetlenül, legalább 

„osztályfőnöki megrovásban” kell részesíteni vagy az igazgató, illetve a nevelőtestület 

döntése alapján ellene fegyelmi eljárást kell indítani. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek 

különösen: az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, megverése, az egészségre ártalmas 

szerek, (alkohol, alkoholos italok, cigaretta, elektromos cigaretta, Elf Bar, energiaitalok, 

kábítószerek, hallucinogének) a testi épséget veszélyeztető tárgyak behozatala és használata 

az iskolában, a szándékos károkozás, az iskola nevelői, alkalmazottai emberi méltóságának a 

megsértése. A bármilyen dohányzás, szeszesital vagy drogfogyasztás az iskolában első 

alkalommal igazgatói intést, ismétlődés esetén a legszigorúbb fegyelmi büntetést vonja maga 

után.  

Az Elf Bar forgalmazása, használata Magyarországon tiltott tevékenység. Aki Elf Bart hirdet, 

vagy forgalmaz, azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 

500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja. Termék birtoklásáért a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki. Akiről kiderül, hogy e szert fogyasztja vagy 

forgalmazza, azzal szemben az oktatási intézménynek, mint jelzőrendszeri tagnak a törvény 

betartásával kötelezően kell eljárnia. 

 

Az 5.5.3. pont kiegészül 2022. 12. 06-től a következőkkel: 

Az intézkedések, büntetések megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát minden esetben figyelembe kell venni. A diákönkormányzat 

véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni, annak megindításáról a tanulót és szüleit 

az iskolának értesítenie kell. Egyebekben a fegyelmi eljárás lefolytatására a közoktatásról 

szóló tv. 76 §-ának a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

6.1. pont kiegészül 2022. 12. 06-től a következőkkel 

Az egészségre ártalmas szerek: alkohol, alkoholos italok, koffein tartalmú italok, cigaretta, 

elektromos cigaretta, Elf Bar, energiaitalok, mindennemű kábítószer, hallucinogének. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2022. 12. 06.  

 

 

 

Bense Zoltán                                                                                Borbélyné Csábi Beáta 

mb intézményvezető                                                                       DÖK segítő tanár  


