
A HÁZIREND 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 

 

A Házirend módosítására a következő ok miatt került sor: 

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosította a tankönyvvé, pedagógus-

kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjét. 

A Rendelet következtében az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 

46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a 

munkafüzetek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári 

állományának nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári 

állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév 

feladataihoz az iskola könyvtáros tanára rendelkezésre bocsássa. 

A térítésmentesen biztosított tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: 

A tankönyveket rá kell vezetni a tanuló személyi kölcsönzési nyilvántartási lapjára. 

A tanuló a tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. Ebből 

következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább öt évig 

használható állapotban maradjon. 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyv(ek)et köteles 

visszaadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás 

mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás 

esetben az igazgató dönt. 

A pedagógusok dokumentumszükséglete és azok kölcsönzési ideje a tanítandó 

anyag és a tanév függvénye. 
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Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói 

egyetértő nyilatkozat beszerzésének módja: 

• Az intézményvezető rendeletben meghatározott időpontig elkészíti a 

tankönyvrendelést. 

• A tankönyvrendelés elkészítése előtt beszerzi a Fenntartó egyetértését. Ennek 

során az egyes osztályokra összeállított tételes kimutatást (bekerülési összegekkel 

együtt) megküldi a Fenntartónak, kérve annak jóváhagyó döntését. 

• Tájékoztatja az iskola Fenntartóját, hogy a szülők a gyermekeik részére az összes 

tankönyvet meg kívánják-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más 

módon, például használt tankönyvekkel kívánják-e megoldani. 

• Az igazgató meghatározza az adott tanévi iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről 

tájékoztatja a Fenntartót. 
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A Házirend 2014. évi módosításának 

elfogadása és jóváhagyása 

1. A Házirend módosítását a Szülői Munkaközösség…………...……………. napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

      ……………………………….. 
      Klockné Németh Ildikó 

      Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

2. A Házirend módosítását az iskolai Diákönkormányzat………..…………… napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

...………………………………...                         …………………………………. 
   Diákönkormányzat vezetője                                       Riederné Csonka Loretta 
                                                                                  Diákönkormányzatot segítő tanár 

 

4. A Házirend módosítását az iskola igazgatója a véleményezési joggal rendelkezőknek 

véleményalkotásra átadta. A szervezetek nyilatkozatai után a nevelőtestület a Házirend 

módosítását változatlan formában és tartalommal a ………………… napján tartott 

ülésén elfogadta. 

                                                                                  ………………………………... 
                                                                                               Kovács Béla 
                                                                                                        igazgató 

 

 

A Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Házirendjének módosítását 

jóváhagyom. 
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Az intézmény Házirendje jóváhagyásommal érvényessé vált. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Fenntartó 

 

 

Székesfehérvár, ……………… 

 

 


