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1. Ház és szünet rend 

Egy rendezett, zavartalan és veszélyektől mentes iskolai élet biztosításához elengedhetetlen,hogy 

tekintettel legyünk a fontos előírásokra és az utasításokat betartsuk. Ez a szabályzat segít, hogy károk 

és veszélyek elkerülésével megfelelően kijöjjünk egymással. 

Nyitva tartás 

Az iskola épülete: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-18:00-ig van nyitva. 

A tanulók felügyelete az iskolai napokon biztosított és a tanítás végéig tart. A tanítás vége külön 

osztályonként  az aktuális órarend alapján van  meghatározva. A tanítás befejezése után a tanulók 

elhadják az iskola épületét és a területét illetve délutáni foglalkozásokon vesznek részt vagy a 

napköziben tartozkodnak. A tanítás alatt az iskola területét  a tanulók csak tanári vagy iskolavezetői 

engedéllyel hagyhatják el. Kívételek azók a tanítási órák, melyek az iskolán kívűl kerülnek 

megrendezésre pl. Sport és tanulmányi utak. Ha egy tanuló engedély nélkül hadja el az iskola 

területét , akkor a biztonsága kétségbevonható, mivel a felügyeleti kötelezettség csak a 

meghatározott iskolai- és szüneti területhatárokra terjed ki. 

Szabályzat a szünettel kapcsolatban 

A tanitás kis és nagy szünetekkel van megszakítva. Ez az idő szolgálja a pihenést minden tanulónak és 

tanárnak. A tanulók a szünetben csak az arra  kijelölt helyen tartozkodhatnak. Az iskolaépület 

elhagyása a szünetekben és a köztes órákon nincs engedélyezve. 

Rend és biztonság 

 Minden tanár és tanuló felelős a rendért és a biztonságért az iskola területén 

 Hulladékok a megfelelő papírkosárba vagy szemetesbe kerüljenek. Falakat, ablakokat, 

ajtókat, berendezési tárgyakat és taneszközöket a tanulóknak nem szabad összerajzolni, 

befesteni, összeragasztani.  

 A tanítás alatt az órarend vagy a helyettesítés alapján beosztott tanár felelős az osztály 

felügyeletéért. 

 Minden termet tiszta(megfelelő) állapotban szabad elhagyni, tehát az ülésrend visszaállítva, 

papír szemetet kidobni, táblát letörölni, stb. 

 Mobiltelefonok használata az egész iskola területén tilos ( ki kell kapcsolni).  

 Szabály megsértése esetén a tanulónak a készüléket a oktató tanárnál le kell adnia és a 

tanítás végén az iskola vezetőségéhez kerül. 

 A tornaterembe  és a szaktantermekbe csak felügyelet mellett lehet belépni. 

Felhasználó felelőssége 

Minden iskolai felhasználó köteles az iskola tulajdonát képező tárgyakat és berendezéseket 
rendeltetés szerűen használni. Önhibából adódó kár okozás pl. könyvek esetében, megtérítendő. 
Szándékos vagy gondatlan károkozás esetén az iskola az elkövető és a nevelésre jogosulttal szemben 
kártalanítást követelhet. 
Az iskola nem felel azokért a  károkért, melyeket egy nem iskolai felhasználó okozza. 
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Felelősségkizárása és felelősség 

Minden felhasználó köteles a tulajdonára ügyelni. Értéktárgyakért melyeket a tanulók az iskolába 

hoznak, az iskola nem vállal felelősséget. Ha felügyelet mellett kár éri az iskola tulajdonát , azt 

azonnal jelenteni kell az iskola vezetőségénél. 

2. Oktatási- és szabályozási intézkedések 

Az iskolai együttlét   és a  képzési feladatok pedagógiai intézkedéseken keresztül biztosítottak. 

Konfliktusok megoldásába minden résztvevőt bele kell vonni. 

A szabályozási intézkedések csak akkor jöhetnek számba, ha az oktatási intézkedések már nem 

elegendőek. Minden oktatási- és szabályozási intézkedések esetében az alapelv betartására kell 

törekedni. Együttes büntetések és intézkedések, mely a tanuló méltóságát sérti nem megengedett. 

2.1 Oktatási(nevelési) intézkedések (sorrend nem kötelező) 

1. Szóbeli figyelmeztetések. 
2. Nevelői elbeszélgetés a tanulóval. 
3. Beírás a naplóba és az ellenörzőbe. 
4. Feladattal való megbízás, mely rávezeti a tanulót a hibájára mely a viselkedésében 

észlelhető. 
5. Az elmulasztott tananyag bepotólása a tanítás után, oktatásért (nevelésért) felelőst 

értesíteni. 
6. Közös megegyezés a tanulókkal, szülőkkel és kollégákkal: ide tartozik a megállapodás a tanuló 

viselkedésének változtatásáról. 

2.2 Szabályozási intézkedések 

1. Írásbeli megrovás az iskola vezetőjétől. 
2. Eltiltás az elkövetkezendő tanítási órákon való részvételtől. 
3. Kizárással való fenyítés az iskolai rendezvényekről. 
4. Kizárással való fenyítés a tanítási óráról. 
5. Kizárás iskolai rendezvényekről. 
6. Határozott idejű kizárás, melynek leghosszabb időtartama:12 iskolai nap. 
7. Fenyítés az iskolából való kizárással. 
8. Elbocsátás az iskolából. 

 
A szabályozási intézkedésekről az 1. és 2. pont esetében az iskola vezetősége dönt, a 3.-tól a 6. pontig 
pedig az osztályt tanító tanárok, a 7. és 8. ponttal kapcsolatban pedig a tantestület az 

intézményfenntartó bevonásával. 
intézményfenntartó bevonásával. 
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3. Intézkedések hiányzás és késés esetében 

Betegség jelentése 

Szabályzás csak felső tagozat részére: Betegség bejelentése az iskola titkárságon a betegség első 

napján az első óra előtt telefonon történjen meg. Az iskolába való visszatéréskor a tanulónak egy 

szülői irásos igazolást kell bemutatnia a hiányzás okáról és időtartamáról. Az osztályfönők vezeti a 

hiányzásokat az osztály naplóban és gyűjti az igazolásokat. Nem időben igazolt hiányzás 

igazolatlannak számít. Különleges esetekben orvosi igazolás bemutatása követelhető. Magas óra 

számú hiányzás esetében a tantestületi konferencián döntenek a különböző tantárgyak 

osztályzásáról. Hiányzásokat az egyes tantárgyaknál is  be kell számítani. 

Ha egy tanuló tanítás alatt beteget jelent, akkor azt minden esetben egy tanárnál kell jelenteni. A 

hiányzást a naplóban vezetni kell. Mielőtt a tanuló az iskolaépületét elhagyná informálni kell a 

gondviselőt. 

Távollét 

Távollét tanítási óráról bizonyos iskolai rendezvények alkalmával indokolt. Egy-egy tanítási óráról való 

távollétet a szakos tanár engedélyezi. Egy napos távollétet az osztályfönők engedélyezi és minden 

másik esetben az iskola vezetősége. Távollétről (szabadságolásról) szóló kérelmet egy héttel előtte be 

kell nyújtani  

Szünet előtti vagy utáni (napok, egy-egy tanítási óra) távollét engedélyezéséről mindig az iskola 

vezetősége dönt. 

Szabályzás csak felső tagozat részére:  Az iskola vezetősége által engedélyezett  kérelmet, a 

tanulónak be kell mutatnia az osztályfönőknek. Majd a távollétet beírja az osztályfönők és az iskolai 

dokumentumaihoz is lefüzi. Ha pedig a kérelmet elutasítják, akkor az igazolatlan hiányzásnak 

minősül. 

Az elmulasztott tananyagot be kell pótolni.  Orvosi időpont tanítási időben elkerülendő. 

Késések 

Tanároktól és tanulóktól elvárjuk,hogy pontosan érkezzenek a tanításra. 

Ahhoz, hogy a  késéseket megelőzzük, a tanerők a következő intézkedéseket alkalmazhatják: 

• tanítás pontos kezdése 

• késések dokumentálása 

Ismétlődő késések esetén javalott egy elbeszélgetés a gondviselővel. 
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Hiányzás dolgozatnál 

1-10. osztályig teljesíteni kell a kötelezően előírt dolgozatokat (lásd teljesítmény megítélés – 

dolgozatok száma). A dolgozat pótmegírásának időpontját közölni kell a tanulóval, nem érdemes az 

időpontot rögtön a hiányzást követő első iskolai napra tenni. 

Kivétel: egy napos hiányzás után a pótmegírás a következő szakmaiórán megengedett. 

4. Iskolai kirándulások 

Tanulmányi utak, kirándulások, iskolai és osztálykirándulások csak akkor rendezhetők, ha az az 
iskolavezetőség által engedélyezett.  

Tanulmányutak  

Tanulmányutak tanítási időnek felelnek meg. A tanulmányutak számáról az iskola vezetősége dönt. 
 
A tanulmányutak napján az tanítási órák az órarendnek megfelelően vannak megtartva: 

(i) ha egy tanulmányút később kezdődik a iskolanapon, akkor előtte rendes tanítás van 
(ii) ha egy tanulmányút korábban fejeződik be mint a iskolanap, akkor utána rendes tanítás 

van  

Kirándulások, osztálykirándulások 

1-10. Osztályig  maximum 5 kirándulás lehet egy iskolaévben 
 
A dupla évfolyamok esetében 5/6, 7/8, 9/10 ezek a napok egy kirándulásként is felhasználhatok. A 
kirándulás időtartamáról az iskolavezetősége dönt. 

5. Teljesítmény megítélése 

5.1 Félévi és évvégi bizonyítványok típusa és tartalma 

A bizonyítványok típusai közül a következőket különböztetjük meg félévi, évvégi, kilépő dokumentum 
és (záró)végbizonyítvány. A bizonyítványból ki kell derülnie,hogy mely iskola  ( általános iskola, 
tájékoztató színtű, felső tagozat, reáliskola, gimnázium) állította ki. Az iskolát elhagyó bizonyítvány, 
akkor lesz kiállítva ha a tanuló az iskolát évvége előtt hadja el. Ha egy tanuló az utolsó négy hétnél 
hamarabb távozik az iskolából mielőtt átengednék a felsőbb osztályba, akkor előtte kell a felső 
tagozatba való engedésről dönteni. 
 
Félévi értesítőt  és bizonyítványt január utolsó péntekén kapják meg a tanulók. Abban az esetben ha 
a hét hat napos akkor pedig január utolsó szombatján lesz kiosztva. Az évvégi bizonyítvány az év 
utolsó tanítási napján kerül kiosztásra. Az 1 és 2 osztály esetében eltérő: félévkor csak egy szóbeli 
értékelést kapnak a szülők a gyermek teljesítményéről, évvégén pedig egy iskolai szöveges értékelést 
kapnak a gyerekek.  
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Kiskorú tanulóknál a gondviselő írja alá a bizonyítványt, értesítőt és a félévi értesítőt 
(bizonyítványt),hogy tudomásul vette a dokumentumban közölteket. De ez nem érvényes az iskolát 
elhagyó dokumentum és (záró)végbizonyítvány esetében. 
 
Záró bizonyítvány ( Általános iskolai - és Reál iskolai végzettség) 
 
A 9.osztály végén a tanulók általános iskolai záró bizonyítványt kapnak és a dokumentumban fel van 
tüntetve, hogy az általános iskolai követelményeknek eleget tettek. 
 
Bizonyítvány reál iskolai tanulóknak 
 
Reál iskolai bizonyítványt a 10. osztály végén kapnak a tanulók, melyben szintén közlik,hogy  reál 
iskolai követelményeknek eleget tettek. 

Áttenkintés Iskolai értesítők / félévi információk / bizonyítványok 

Általános iskola 
 

  1 2 3 4 

 

4 

1.  félév 
Tájékoztatás 
Jegyzőkönyv 
alapján 

Tájékoztatás 
Jegyzőkönyv 
alapján 

Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
tájékoztatás 

 

Félévi 
tájékoztatás 

Tanév 
Szöveges 
értékelés 

Szöveges 
értékelés + 
osztályzat (német 
nyelv, matematika 
és Ember-
Természet-
Kultúra) 

Évvégi 
bizonyítvány 
+ általános 
értékelés 

Évvégi 
bizonyítvány + 
osztályzat 
szorgalomból 
és 
magatartásból 

 

Végzős 
bizonyítvány   
(nincs jegy 
szorgalomból és 
magatartásból) 

 
Gimnázium 
 

  5 6 7 8 9 10 

1. félév 
Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
tájékoztatás 

Félévi 
bizonysítvány 

Tanév 

Évvégi 
bizonyítvány 
+ általános 
értékelés 

Évvégi 
bizonyítvány 
+ általános 
értékelés 

Évvégi 
bizonyítvány + 
osztályzat 
szorgalomból 
és 
magatartásból 

Évvégi 
bizonyítvány + 
osztályzat 
szorgalomból 
és 
magatartásból 

Évvégi 
bizonyítvány + 
osztályzat 
szorgalomból 
és 
magatartásból 

Végzős 
bizonyítvány   
(nincs jegy 
szorgalomból 
és 
magatartásból) 

 
Továbbiakban 
 

• Általános iskola 7. osztály: évvégi bizonyítvány osztályzatainak kiegészítése szóbeli      
értékeléssel 
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• Általános iskola 8. osztály: évvégi bizonyítvány osztályzatainak kiegészítése szóbeli 
értékeléssel 

 
• Általános iskola 9. osztály: félévi bizonyítvány, végzős bizonyítvány 

 
• Kilépő bizonyítvány: ha egy tanulólány vagy egy tanulófiú az iskolaév közben hadja el az 

iskolát, akkor egy kilépő bizonyítványt kap. 
 
• Alapvetően nem kerül osztályzat szorgalomból és magatartásból a kilépő bizonyítványba, 

végzős bizonyítványba és a hiányzások sincsenek feltüntetve. 
 

Osztályzatok a bizonyítványban 

Meghatározás 
 
Ugyanazok a osztályzatok érvényesek a német külföldi iskolákra és a külföldön letett német vizsgákra 
melyeket  a Kultuszminisztérium 1968.03.10-én kiadott határozatában rögzített az Német Szövetségi 
Köztársaságban mükődő  iskolák részére.  
 
 
Jeles (1)  Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló a tanulmányi kötelességeit kifogástalanul teljesíti. 
 
Jó (2)  Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló a tanulmányi kötelességeit jól teljesíti. 
 
 
Közepes (3) Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló általánosságban teljesíti a követelményeket. 
 
Kielégítő (4) Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló a tanulmányi kötelességeit hiányosan teljesíti, de 
  még a követelményeknek megfelel. 
 
Elégséges (5) Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló teljesítménye nem elegendő a   
  követelményeknek,de a szükséges alapismeretek még megvannak és a hiányosságok 
  bepotolhatok. 
 
Elégtelen (6) Ez a jegy akkor adható, ha a tanuló teljesítménye nem elegendő a követelményeknek 
  és az alapismereteknél is hiányosságok fedezhetők fel és ezek már nem potolhatók 
  be. 
 
A félévi és évvégi bizonyítványokban mintahogy a kilépő-, végzős bizonyítványokba  csak egész jegyek 
adhatók. 
 
A félévi bizonyítványban a tanulók egy szöveges értékelést kapnak a teljesítményükről a különböző 
tantárgyakba, habár jegyek tendenciával  (plusz vagy minusz) és fél jegy is megengedett. 

Általános értékelés(jellemzés), jegyek magatartásból és szorgalomból, 

megjegyzések 
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Az általános jellemzések  magába foglalják az osztályban és az iskolai közösségben mutatott  
szorgalmat (pl. Szorgalom), önállóságot (egyéni kezdeményezés, felelősségtudat), együttmükődést 
(segítőkézség, viselkedést). 
 
Magatartás nem csak az általános viselkedést foglalja magába hanem a alkalmasságot és a 
hajlandoságot a közös együtt mükődésre. 
 
Az általános jellemzésekről, a jegyekről szorgalomból és magatartásból valamint a megjegyzésekről  a 
bizonyítványok részeként az osztálykonferencián döntenek. 
 
Meghatározás 
 
Jeles (1) ez a jegy akkor adható, ha a tanuló magatartása és a szorgalma különös elismerésben 
  részesül. 
 
Jó (2)  ez a jegy akkor adható ha a tanuló magatartása és a szorgalma az elvárásoknak 
  megfelel. 
 
Közepes (3) ez a jegy akkor adható ha a tanuló magatartása és a szorgalma  megszorítások nélkül 
  megfelel a  vele szemben felállított követelményeknek. 
 
Elégséges (2) ez a jegy akkor adható ha a tanuló magatartása és a szorgalma a vele szemben  
  felállított követelményeknek nem felel meg. 
 

5.2 Tanulói teljesítmény meghatározása 

 
Dolgozatok száma 
 
Általános iskola 
 
Az általános iskola 3. és 4. osztályában német nyelvből és matematikából írásbeli számonkéréssel 
értékelik a tanuló iskolai teljesítményét. Egy tanévben legalább 10 írásbeli dolgozatot kell írni  német 
nyelvből és ebből 5 fogalmazás valamint matematikából legalább 8 dolgozatot kell teljesíteni. 
 

Felső tagozat 
 

Tantárgy Osztály Dolgozatok száma 

 
 

Német 5-6 min. 5, max. 7 

 7-10 min. 4, max. 6 

 
Megjegyzés: 5-9. Osztályig egy tollbamondás 

 

Matematika 5-10 min. 4, max. 6 

 
 

Angol 5-8 min.4, max.6 

 9-10 min.3, max.5 
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Magyar mint idegen nyelv 5-10 min. 2, max.4 

 

2.Idegen nyelv gimnázium 6-10 min. 4, max. 6 

 

Reál iskola és Felső tagozat 7-10 min. 3, max. 5 

Történelem 6-10 min. 2, max. 4 

 

Vegyes 5-8 min. 2, max. 4 

 

Fizika 7-9 min. 2, max. 4 

 10 min. 3, max. 2 

 

Biologie 5-6 min. 1, max. 2 

 7-9 min. 2, max. 4 

 10 min. 3, max. 4 

 

Kémia 8-10 min. 2, max. 4 

 

ITG 5, 7 min. 0, max. 1 

 

Naturfenomén 5, 6 min. 0, max. 1 

 

Ének 5-6 min. 2, max. 3 

 7-10 min. 1, max. 2 

 

Erkölcstan, hittan 5-7,9 min. 2, max. 3 

 8,10 min. 1, max. 2 

 

Képzőművészet 5-10 min. 0, max. 1 

 

Sport 5-10 min. 0, max. 1 

 
Az 5. osztálytól kötelezhetik a tanulót projekt előadásra (pl. Referálás, prezentáció készítés, kísérlet 

 bemutatása, felmérés) 

Egységes felmérés 

Az iskola résztvesz a központi egységes Baden-Württembergi felmérésen. 

Szóbeli számonkérés 

Szóbeli számonkérés sajátos súllyal bír a tananyag feldolgozásában és a tananyag 
eredményességében. A teljesítmény értékelésénél a szóbeli számonkérést arányosan kell figyelembe 
venni.  
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Házi feladat 

Házi feladat a tanítás alatt megszerzett ismeretek begyakorlása, elmélyítése, alkalmazása. 
Összefüggésbe kell lenni a tananyaggal és úgy kell összeállítani,hogy segítség nélkül és kellő idő alatt 
meg lehessen oldani. 
 
Különleges szabályozás: 
 
 • Ünnepnapokon és szünidőben nem kapnak a tanulók házi feladatot. 
 • Mivel a tanulók teljesítménye igen különböző, így nem lehet átlagos időt meghatározni. 
    Sokkal inkább a szülők, tanulók és a tanárok dolga a házi feladat gyakorlását szükség esetén 
    megbeszélni. 
 
Az osztályfönők egyeztet a szakmai tanárokkal,hogy a házi feladatról időben gondosgodjanak és a 
fennálló szabályozásra ügyeljenek. 

6. Zárórendelkezés 

Ez a belső szabályzat az intézmény fenntartó határozata alapján 2014.hónapjától emelkedik jogerőre. 
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