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H Á Z I R E N D 

 

  

I. A tanulók jogai:  

A jogok gyakorlásának kezdete a beiratkozás napja.  Az első 

évfolyamra beíratottak esetén a kezdő időpont a tanév 

megkezdése. 

Minden tanuló joga, hogy: 

 

1) Véleményét kifejezze. A tanulók véleménynyilvánításának, a 

tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: 

 Szervezett formában a diákönkormányzat és az 

iskolavezetés közötti megállapodás szerint véleményt 

mondhat az őt érintő kérdésekről, és a pedagógusok 

munkájáról.   

 Képviselőt, szószólót alkalmazhat jogai kinyilvánítására.                             

 A tanulókat képviselő szülői képviselőnek a segítségét 

kérheti a gyermekek nagyobb csoportját (az iskola tanulói 

létszámának 10%-át) érintő kérdésekben. 

 Minden, őt érintő dokumentumba betekinthet és azt 

véleményezheti. (PEDAGÓGIAI PROGRAM, a SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, a HÁZIREND, az ÉVES 

MUNKATERV) 

2) A szociális támogatást igénybe vegye. A szociális ösztöndíj, a 

szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a 

nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás 

rendje:  

 Osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős feladata a szülők 

felvilágosítása a szociális juttatásokról. Ennek fórumai a 

szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások.  

 Az iskola jogosult javaslatot tenni a rendszeres és esetenkénti 

támogatásra. A támogatást természetbeni ellátás formájában 

is javasolható. A család anyagi helyzetétől függően ingyenes, 

vagy kedvezményes étkezésben, beiskolázási segélyben, 

tankönyvellátásban részesülhet a tanuló. 

3) személyiségét, emberi méltóságát és jogait minden körülmények 

között óvják, védjék és tiszteletben tartsák. Ennek értelmében 

joga van a tiszteletteljes nyugodt emberi szóhoz, a türelmes 

gondoskodáshoz. 

4) hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz. Jogosult a tanórai keretek között 

biztosított az ismeretszerzéshez, a foglalkozásokon való 

részvételhez. Az időszerű diákélettel kapcsolatos információkhoz 

(versenyek, pályázatok, programok) az iskolarádió heti adásain 

keresztül (szerda 7
45

-8
00

), és a DÖK faliújság hirdetményei által 

juthat hozzá. 

5) tanulmányi előmeneteléről, értékeléséről felvilágosítást kapjon. 

Az értékelések és osztályozások után a számonkérések minden 

formája esetében (írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladatok végzése) 

jogában áll tájékoztatást kérnie az értékelés módjáról, saját 

teljesítménye megítéléséről. 
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6) a tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvétel. 

A szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján 

kérheti, amit az osztályfőnök hagy jóvá. Az iskola a 

hagyományainak megfelelő szakköreit hirdeti meg, de a tanulók 

és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri 

foglalkozásokra szeptember 30-ig lehet jelentkezni. 

7) biztosítva legyen előtte a lehetőség indulni a tanulmányi 

versenyeken, pályázatokon.  

8) műveltsége és ismeretei gyarapítása érdekében részt vegyen az 

iskolai énekkar és sportkör munkájában: az énekkar a szorgalmi 

időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti egyszer 45 

perces időbeosztással működik. A felső tagozatos tanulók 

önkéntesen jelentkezhetnek, kiválasztásukról, felvételükről a 

karvezető dönt. A tanuló tanórán kívüli sporttevékenységét a 

testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A tanulók 

részvétele önkéntes.  Az iskolai sportkör négy sportcsoporttal 

működik: alsó két tagozaton játékos sorverseny csoport, felső 

tagozaton labdarúgás és kézilabda választható.   

9) választó, illetve választható a tanulói érdekképviseleti szervbe 

(DÖK). Az osztály diákönkormányzati képviselőjének 

megválasztásánál javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik. 

Osztály diákbizottságba jelölése és megválasztása esetén 

képviseli az osztályközösséget a diákönkormányzati fórumon. 

Ott javaslatot tehet az iskola életével kapcsolatos bármely 

kérdésben. A tanulói érdekképviselet legfelsőbb szerve az iskolai 

Diákönkormányzat.  

10) az iskola egészségügyi ellátását igénybe vegye. Az intézmény 

heti egy  alkalommal az egészségházban (csütörtökön 11
45

 

órától) iskolaorvosi ellátást biztosít a tanulók részére. A rendelési 

időben védőnő is fogadja a tanulókat egészségügyi 

problémáikkal kapcsolatban  

11) hiányzása esetén egyeztessen a pedagógussal a tananyag 

pótlásáról és számonkérésének módjáról. Egy hetet meghaladó 

hiányzás esetén minimum 2 nap mentességet kapjon a 

számonkérés alól. 

 

II. A tanulók kötelességei 

 

Minden tanuló kötelessége, hogy: 

 

1) részt vegyen a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon, 

önként vállalt szakkörökön, az iskola által előírt rendezvényeken. 

2) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi 

kötelezettségeinek, illetve a vállalt tanórán kívüli 

kötelességeinek. 

3) érdemjegyeit folyamatosan rögzítse ellenőrző könyvében a 

kihirdetését követően azonnali hatállyal. 

4) betartsa a munkarendet, valamint az iskolai szabályzatokat 

(Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Diákönkormányzati Szabályzat). 

5) óvja, védje az iskola felszerelési tárgyait, az oktatás során 

rábízott eszközöket. Könyvtári tartozásait rendezze a tanév 
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végéig. Szándékos rongálás esetén, vagy az iskola könyvtárának 

tulajdonában lévő könyvek elvesztése esetén a szülő köteles 

megtéríteni a gyermek által okozott kárt. A kártalanítás 

maximális mértéke a mindenkori minimál jövedelem 50%-a. 

6) az osztályfőnök által tartott tanév eleji balesetvédelmi oktatáson 

részt vegyen. Az ott hallottakat magára nézve kötelező 

érvényűnek tekintse. 

7)  az intézmény területén lévő játszóudvar játékait és sportszereit 

szakszerűen és fegyelmezetten használja. Tiltott a küzdő 

sportokat utánzó durva játék, lökdösődés, verekedés, a folyosón 

csúszkálás, futkározás, a lépcsőről való ugrálás. 

8) tűz- és bombariadó esetén a termekből fegyelmezetten vonuljon 

ki a kijelölt gyülekező helyre.  

9) tiszteletet és megbecsülést tanúsítson tanárai, diáktársai és az 

iskola minden dolgozójával szemben. Napszaknak megfelelő 

köszönéssel fejezze ki tiszteletét a felnőttekkel szemben.  

Diáktársaival udvarias hangnemben beszéljen. Tiltott a 

káromkodás, trágár és a sértő kifejezések használata. 

 

III. Az iskola munkarendje 

 

Az iskola nyitva tartása      

  Hétfőtől - Péntekig: Nyitás: 7
15 

  - Zárás: 16
15

 

 Igény esetén ügyelet : 16
15

 - 17
00

 

A titkárság ügyfélfogadási ideje:    

   Hétfőtől –Csütörtökig  8
00 

 - 16
00

      

Pénteken      8
00 

 - 14
00 

1) A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint 

a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a 

csengetési rend: 

1. óra 8.00-8.45  

2. óra 9.00-9.45  

3. óra 10.00-10.45  

4. óra 11.00-11.45  

5. óra 12.00-12.45  EBÉDSZÜNET 

6. óra 13.05-13.50  

2) Egyéb foglalkozások rendje: 

 A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha 

a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a 

délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi 

otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A 

tanítási szünetekben munkanapokon összevont 

napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők 

legalább 14 gyermek számára igénylik. A napközi és 

tanulószobai foglalkozás kezdete 11
.45

, befejezése 

16
15

, amit uzsonnázás idejére 14
45

-től 15
.00

-ig szünet 

szakít meg. 

3) A gyermek, tanuló távolmaradásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások:  

 Előre nem látható események kivételével a tanuló 

csak osztályfőnök engedélyével maradhat távol az 

iskolai foglalkozásokról. Az előzetes engedély nélküli 

távolmaradást az iskolába jövetel első napján igazolni 

kell.  
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 A szülő tanévenként 3 tanítási napról való 

távolmaradást igazolhat. Az igazolást az osztályfőnök 

ellenőrzi és fogadja el. Ezt meghaladó távollét 

engedélyezésének és igazolásának a kérdésében az 

igazgató dönt.  

 Több napig tartó előre nem jelzett hiányzás esetén 

orvosi igazolást szükséges bemutatni. 

 Az igazolást az iskolába jövetel első napján kell 

leadni az osztályfőnöknek. Ha a távollét igazolása 

nem történik meg, a mulasztott napok igazolatlanok. 

Az igazolatlan mulasztás következménye első esetben 

felhívás küldése a szülő /gondviselő felé. A második 

és az azt követő esetekben megtörténik a 

szülő/gondviselő feljelentése a lakóhely szerint 

illetékes kormányhivatal és gyámhatóság  felé.  

 A tanítási időben az iskola területét a diák csak 

indokolt esetben (orvosi rendelésre való elmenet, 

szülő személyes vagy írásbeli kérése) engedéllyel 

hagyhatja el. Az engedélyt az osztályfőnöktől, 

távollétükben az igazgatóhelyettestől kell kérni. Az 

engedélyt az engedélyező írásba foglalja. 

 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem 

érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben 

foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell 

adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai 

foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy 

igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

4) A térítési díj, tandíjbefizetésére, visszafizetésére 

vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által 

előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai: 

 Akik az iskolai étkezést igénybe veszik, a 

kötelezettségszerű befizetéseknek eleget kell ,hogy 

tegyenek. A térítési díj átvevője a szolgáltató 

irodájában az élelmezésvezető. Az étkezés lemondása 

a főzést megelőző nap délután 14
00

-ig történhet meg  

telefonon /46-556-200 / vagy személyesen. 

 A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni 

jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, 

amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából 

eredő kötelezettségének teljesítésével 

összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó, azonban az abból származó 

kötelezettségekhez nem kötődő feladatok 

teljesítésekor. 

 

5) Ünnepi rendezvényeken az ünnepi öltözet viselete kötelező. 

Lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz. Fiúknak: sötét szövet 

nadrág, fehér ing. Alkalomhoz illő cipő. 

6) A testnevelés órákon a sportfelszerelés az előírtnak 

megfelelő, egységes. Lányoknak: alsó tagozaton kék 

tornaruha, fehér zokni, tornacipő, felső tagozaton kék 
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tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő. Fiúknak: kék 

tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő. 

7) Az osztályfőnök irányítása alapján minden osztályban 

hetenként két tanuló hetesi feladatot lát el. A hetes öt perccel 

a becsengetés után jelzi az igazgatóhelyettesnek, ha nem 

jelent meg az órát tartó tanár. Felelős a tábla tisztaságáért, és 

a pontos létszám jelentéséért.  

8) Az iskola területén tilos a dohányzás, a szeszes ital és a drog 

fogyasztása, valamint a szerencsejáték.  

9) A tanulók idegen személyt nem hozhatnak be az iskolába. 

10) Minden tanulónak fokozottan kell ügyelnie a rendre, 

tisztaságra és a higiénikus környezetre. Tilos a szemetelés a 

tantermekben, folyosón, és az udvaron, továbbá tiltott a 

rágógumi és napraforgó mag. 

11) Tilos mobiltelefont behozni az iskolába. Az iskola a tanulók 

által behozott de a tankötelezettség gyakorlásához nem 

kapcsolódó dolgok elveszéséért, meghibásodásáért  

(ékszerek, mobil telefon, játékok) nem vállal felelősséget. 

12) A szülők/gondviselők amennyiben pedagógiai problémával 

fel kívánják keresni a nevelőket, a rendelkezésére álló időről 

a tanuló ellenőrző könyvbe beírt fogadó órák rendje szerint 

teheti meg. A tanítási órát nem zavarhatja a szülő. 

 

13) Az iskola által szervezett, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

- Elvárjuk tanulóinktól, hogy az iskolán kívül az iskola által 

szervezett programokon - tanulmányi kirándulás, 

színházlátogatás, erdei iskola, nyári tábor - viselkedjenek 

kultúráltan, tiszteljék embertársaikat, óvják az értékeket, és 

öregbítsék iskolánk jó hírét. 

 

IV. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái:  

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő 

dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és 

kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő 

eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 
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d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve 

előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve 

előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók 

igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az 

egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos 

dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

V. A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának 

elvei: 

Az a tanuló aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben 

kell részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi: 

 figyelmeztetés; 

 intés; 

 megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el 

lehet térni. 

 

VI. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával 

kapcsolatos eljárási kérdéseket az alábbiak szerint 

szabályozzuk  

- figyelembe vesszük, hogy a tanulócsoportok kialakításakor 

minimum 14 fős létszám szükséges 

- április 15-ig közzé tesszük az igazgató által véglegesített 

tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyek közül 

választani lehet. 

- a tájékoztatónak tartalmaznia kell a választható tantárgyakat, 

meg kell határozni a felkészítés szintjeit. 

- május 20-ig a tanulónak döntenie kell a választásról. Írásban 

kell nyilatkoznia arról, hogy melyik nem kötelező tárgyat 

választja. A nyilatkozat kitöltésével vállalja, hogy döntése 

legalább 1 tanévre szól, azt csak a tanév végén módosíthatja. 

- kiskorú tanuló esetében a választási jogot a szülő gyakorolja. 

- a választott tantárgyak közül a felkészítést azokból a 

tantárgyból biztosítjuk, amelyek a PP-ban szerepelnek.  

 

VII. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, 

eszközeinek és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje  

- tanári felügyelettel tanítási órákon és szakkörök keretében 

igénybe vegye az iskolai eszközöket, berendezéseket, 
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felszereléseket. A speciális felszereltségű helyiségek: –  

számítógépterem – könyvtár- tornaterem- tanítási órák 

keretei között hétfőtől péntekig  8
00

 – 16
15

-ig, az ajtókra 

kifüggesztett beosztási rend szerint használhatók. A tanulók 

tanítási idő után csak külön engedéllyel vagy szervezett 

foglalkozás keretében iskolai dolgozó felügyeletével 

tartózkodhatnak az iskolában.  

- Az iskola udvarán lévő sportlétesítményeket 16.15. óra után 

csak tanári felügyelet mellett lehet használni. Hétvégén és 

tanítási szünetek idején az iskola sport és játszóudvara nem 

látogatható. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

A házirend nyilvános dokumentum, amely a jóváhagyást követően 

az első tanítási napon kerül kihirdetésre. Előírásai ettől a naptól 

kötelező érvényűek. Felülvizsgálatának határideje minden tanév 

október 30. A szükséges módosítások előterjesztése, megtárgyalása 

és elfogadása a törvényi előírások szerint megtörténik.  

 

 
 

Hatályba lépésének ideje: 2013. március 31.  

   

 

…………………………..  

 Igazgató 

 

 

 

…………………………… 

DÖK elnöke    

 

 

…………………………… 

SZMK elnök   


