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Preambulum
Az oktatási-nevelési intézmények működésnek meghatározó része a Házirend. Ez a belső
összefoglaló és irányadó gyűjtemény szabályozza intézményünk törvényes működését, annak
elemeit és az elemek rendszerét is.
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően ismét felülvizsgáltuk Házirendünket a
legújabb előírásoknak megfelelően. Reméljük, hogy házirendünk diákjaink és tanáraink
számára is nagyon hasznos információk tárháza lesz a jövőben is. A házirend az alábbi
jogszabályok felhasználásával készült:







 Magyarország Alaptörvénye
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről


20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról



110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról



7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról



229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról (Vhr.)

A Házirend az ezekben foglaltakon túl az iskolában kialakult és elfogadott normákat
tartalmazza.
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1. A tanulói jogok gyakorlása
1.1. A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk
megszerzése
Az iskola belső életét irányító szabályzatok:



 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
 Az iskola Pedagógiai Programja
 Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei

Ezek a dokumentumok megtekinthetők az iskola titkárságán, az iskola honlapján.

1.2. Az információs önrendelkezési jog érvényesülése
Kiskorú tanuló – jogszabályokban meghatározott – adatait csak szülője hozzájárulásával,
nagykorú tanulóét saját hozzájárulásával tarthatja nyilván az iskola az erre rendszeresített
nyomtatványon, az e-naplóban, az iskolatitkár által kezelt KIR adatbázisban. Egyetlen tanuló
sem kényszeríthető olyan foglalkozáson, versenyen, programon való részvételre, amelyet az
iskola irányító dokumentumai önkéntes döntésen alapuló részvételűként rögzítenek.

1.3. A családi élethez és az önazonossághoz való jog érvényesülése
A tanuló nem köteles családi- és magánéletéről, vallási, politikai meggyőződéséről
információt szolgáltatni más személyeknek.

1.4. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog érvényesülése



Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok időpontjáról a
tanulókat, a tanulók szülőjét kellő időben tájékoztatni kell.



Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok alól fel kell menteni a
tanulót, ha a szülő írásban kéri azt.

1.5. A kérdezés-érdemi válasz rendje
A tanulnak joga, hogy az őt érintő kérdésekre érdemi választ kapjon.
A kérdéseket írásban eljuttathatja az illetékeseknek:



 közvetlenül az érintett személynek
 az osztályfőnök útján
 a diákönkormányzat képviselőjének útján
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 az intézményvezetőn keresztül.
Kérdéseire a jogszabályi előírásoknak megfelelően válaszra jogosult.
A kérdezés-érdemi válasz jogát a tanuló szülője is gyakorolhatja.

1.6. A véleménynyilvánítási jog gyakorlása
A tanulónak joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő
kérdésben, különösen az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola
működéséről. E jog gyakorlása során csak korrekt, tényeken alapuló az iskola valamennyi
dolgozója és tanulója személyiségi jogait tiszteletben tartó magatartás fogadható el. Az a tanuló,
aki mindezek alapján mond véleményt, sem erkölcsi, sem egyéb hátrányt nem szenvedhet.

1.7. Az egyes tanulói jogok gyakorlása az iskolába belépő tanuló esetében
Az iskolába első ízben beiratkozott tanuló tanulmányainak megkezdése előtt is részt vehet az
iskola által, részére szervezett rendezvényeken. Az iskola létesítményeit az első tanítási naptól
használhatja.

1.8. A diákönkormányzat


 A tanulók, tanulóközösség érdekei képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.


működéséről külön szabályzat rendelkezik, amelyet a nevelőtestület véleményez.




A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed,
(SZMSZ)



A diákönkormányzat a tanulókat érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, javaslattal
élhet valamennyi, az iskola életével, működésével összefüggő és a tanulókat érintő
kérdésben.

1.9. A

diákönkormányzat véleményezési,

egyetértési joga

gyakorlásával

kapcsolatos eljárási rend.
1.9.1. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni






 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszerzéséhez,
 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
 a könyvtár, a sportlétesítmény működési rendjének kialakításához,
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 a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
A diákönkormányzat képviselőjét a fenti ügyekben folyó tárgyalásra meg kell hívni, a
határidő előtt legalább 15 nappal.

1.9.2. A véleményezési jog szempontjából
A tanulók nagyobb közösségén az iskola tanulóinak legalább 25%-át értjük. Ebben az esetben
kell kikérni a diákönkormányzat véleményét a tanulókat érintő döntések előtt.

1.10. A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái
1.10.1. A diákok és a szülők tájékoztatása
A tájékoztatás formái és helyszínei:









az iskolaújságok, a faliújságok, a kerítésen kívül elhelyezett információs táblák, az
iskola honlapja;



az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus, vagy diák-önkormányzati képviselő
által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy szóbeli üzenet,



a tájékoztatásért felelős személyek, illetve szervezet által összehívott fórum, értekezlet,
gyűlés.



a tanulót és a tanuló szüleit a diák fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan, szóban, az e-naplón keresztül

 a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről



az iskola intézményvezetője



a szülői szervezet ülésén a tanév elején, félévkor, év végén


az osztályfőnökök
 a tanulók haladásáról a következő módon történik a tájékoztatás:
o e-naplón keresztül
o fogadóesteken
o szülői értekezleten
o családlátogatásokon
o nyílt tanítási napokon
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1.10.2. A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége
A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége szabad vélemény-nyilvánítás és a tanulók
nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosítás, valamint a saját munkájával
összefüggő információadás területére terjed ki.

1.11. Az egy tanítás nélküli munkanap programjának összeállításához való jog
gyakorlása
Az egy tanítás nélküli munkanap programjának eldöntése a diákönkormányzat joga, a
tantestület véleményének kikérése mellett. A tanítás nélküli munkanap tervezett programjának
meghatározása

minden

esetben

a

következő

tanév

előkészítésekor,

az

iskola

intézményvezetője, vagy az általa megbízott személynek a közreműködésével történik.

1.12. A napközis, tanulószobai, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételhez
való jog érvényesülése.


Napközi otthon, egész napos nevelés. Az iskolában a tanítási napokon a délutáni
időszakban az ötödik-nyolcadik évfolyamon napközi otthon, az első-negyedik



évfolyamon egész napos oktatás zajlik.


Diákétkeztetés. A napközi otthoni ellátásban és az egész napos nevelésben részesülő
tanulók számára napi háromszori étkezést biztosítunk. A napközibe nem járó tanulók



részére az iskola ebédet biztosít.


Tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását
az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások

segítik.

A

foglalkozásokra

történő

jelentkezés

önkéntes.

A

foglalkozásokon a jelentkező tanulók részvétele kötelező, ez alól csak a szülő írásbeli



kérésére az iskola igazgatója adhat felmentést. A távolmaradást igazolni kell.


Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör biztosítja a tanulók testedzését, valamint a
diákok felkészítését a különféle sportágakban az iskolán kívüli sportversenyekre.



Szakkörök. A különféle szakkörök a tanulók egyéni képességeinek a fejlesztését
szolgálják. A szakkörök indításáról minden tanév kezdetén az iskola nevelőtestülete
dönt.
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Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A költségeket a GYÖK és a




Szülői Képviselőtestület egyetértésével lehet meghatározni.


Erdei iskola. A nevelési és tantervi követelmények elősegítése érdekében több napon
keresztül tartó erdei iskolai programokat szervezünk.



A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői lehetőség szerint 14 óra és 17 óra
között bonyolítják le.

1.13. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések




A gyermekétkeztetés térítési díját a fenntartó állapítja meg, melynek megfizetésére a
szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles.

 A térítési díjat az adott tanévre vonatkozó rend szerint előre kell megfizetni.


Amennyiben a tanuló hiányzás miatt nem veszi igénybe az étkezést, és a szülő reggel 9
óráig bejelenti, a bejelentést követő naptól számítva a kötelezett a távolmaradás idejére





mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
 Ingyenes étkezés:



RGYV határozat alapján



 Kedvezményes étkezés:
o 3 gyerekes család
o Tartósan beteg gyermek a családban
o Szociálisan rászorultság elve, amiről az önkormányzat dönt.

1.14. Az iskolai tankönyvellátás rendje
Az iskolai tankönyvellátás a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait az intézmény látja el olyan formában, hogy a
Könyvtárellátó Nonprofit Kereskedelmi Kft-vel (továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek
forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a Könyvtárellátótól
értékesítésre átveszi. Évfolyam ismétlés esetén újabb tankönyvre a tanuló nem jogosult, csak
abban az esetben, ha tankönyvváltás következik be. Ha a tanuló iskolaváltás következtében
tanév közben kerül iskolánkba, az eltérő könyvek megvásárlása őt terheli, arra a tanévre már
ingyenességre nem jogosult. Az iskola könyvtára biztosítja, a mindenkori hatályos
jogszabályoknak megfelelően a kedvezményben részesülő tanulóknak a könyvtári állományból
tartós tankönyv kölcsönzését.
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A használatra kapott tartós tankönyveket az adott tanév végén az iskolai könyvtárba le kell adni.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak
(szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények
figyelembe vételével az iskola könyvtárosa határozza meg.

1.15. Ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez, tanszerjuttatáshoz szükséges
kérelem benyújtásához való jog érvényesülése
A tanuló gondviselője az önkormányzathoz fordulhat segítségért.

1.16. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, vagy megrongálásával
okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve
elengedésével összefüggő kérdések



 Az iskolai könyvtárból tankönyvet bárki kölcsönözhet.


Ha a tanuló az általa használt tartós tankönyvet elveszti vagy szándékosan
megrongálja, akkor a tankönyvet köteles pótolni, könyvtári állományba adni.

 A természetes elhasználódásból eredő kárt nem kell megtéríteni.

1.17. A jogorvoslati jog gyakorlása
Ha a tanuló – vagy kiskorú tanuló esetén szülője – úgy ítéli meg, hogy a Házirendben
megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor panasszal élhet az alábbi sorrend szerint:





 az ügyben érintett szaktanárnál,
 a tanuló osztályfőnökénél,
 az intézményvezető-helyettesnél,
 az iskola intézményvezetőjénél,
 a diákönkormányzat elnökénél,

Panaszát szóban vagy írásban teheti meg, amelyre választ kap a törvényes előírásoknak
megfelelően. Szóbeli panasz esetén időpont-egyeztetés mellett élhet a jogával.
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2. A tanulói kötelességek teljesítése
A tanuló kötelessége, hogy a tanulmányi követelményeknek legjobb tudása szerint eleget
tegyen és betartsa a Házirendet.

2.1. Magatartási szabályok


Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi
dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi- és magánélethez és a






tanuláshoz való jogát.


Tilos a tanulók etnikai hovatartozás, vallási-, politikai meggyőződés alapján történő
bármilyen célú megkülönböztetése.



A tanuló a tanórán, vagy tanórán kívüli foglalkozásokon magatartásával nem
akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a foglalkozásban való részvételét.

 A tanulók az iskola számítógépes rendszerét csak rendeltetésszerűen használhatják.


A tanórák, iskolai foglalkozások alatt a mobiltelefon, és egyéb informatikai eszközök
használata tilos, s a tanuló táskájában kell kikapcsolt, vagy lehalkított állapotban lennie.
Kivételt képez ez alól a szaktanár utasításának megfelelő, az órai feladathoz kapcsolódó
használata. Az iskolában a tanulói informatikai eszközök töltése tilos, balesetveszélyes.
Amennyiben a tanuló mégis megszegi a Házirend előírásait, a tanár elveszi a telefont és



csak a szülőnek adja vissza az intézményvezető vagy az általa megbízott személy.


Tanítási órán hang-és képfelvételt csak érintettek hozzájárulásával lehet készíteni.
Annak bármilyen internetes fórumon történő engedély nélküli megjelenítése




személyiségi jogokat sért.
 A tanuló nem veszélyeztetheti szándékosan önmaga és társai testi épségét.


Minden tanulótól elvárandó a segítőkész, civilizált magatartás, az ápolt, életkornak
megfelelő külső mind tanítási időben, mind az iskolai szervezésű programokon. (Smink,
műköröm, műszempilla, kirívó hajszín, kihívó öltözék viseletét nem toleráljuk). Három



alkalommal történő szülői egyeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.


Ünnepélyeken az ünneplő ruha viselése kötelező (lányoknak sötét alj és fehér blúz,
fiúknak sötét nadrág, fehér ing).
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2.2 Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó előírások



A tanulók az első tanítási napon balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásban
részesülnek.



A tanulók a szertárakban, a könyvtárban, tornateremben csak tanári felügyelettel
tartózkodhatnak. A tornatermi öltözőkben csak az öltözés idején tartózkodhatnak



tanulók, minden egyéb esetben azokat zárva kell tartani.


A tanulók kötelessége, hogy óvja saját és a társai testi épségét, egészségét, és
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az
iskola dolgozóit vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet
észlelt, illetve – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Szükség esetén






mentőt a titkárságról lehet hívni.


Beteg vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak
kísérővel hagyhatja el, és minden esetben értesíteni kell a szülőt.



Ha a tanuló azt tapasztalja, hogy tűzveszélyes helyzet alakult ki, haladéktalanul
értesíteni köteles az iskola valamely felnőtt dolgozóját.



Az iskola épületében, udvarán és az iskolai szervezésű tanórán kívüli programokon
tilos a dohányzás.



A padokban, tantermi és folyosói öltözőszekrényekben szemetet, ételmaradékot
hagyni tilos.

2.3 A taneszközökért és felszerelésekért való felelősség szabályai


A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a
rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit,



felszereléseit, óvja az épület tisztaságát.


A szándékos károkozás fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után.
Minden károkozást azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, illetve a gondnoknak.
Szándékos károkozás esetén a szülőknek anyagi felelősséget is kell vállalniuk
gyermekük tettéért. A gondatlanságból okozott kár megtérítéséhez is kéri az iskola a



szülő anyagi hozzájárulását.


Ha valamelyik tanuló társának felszerelését, ruháját bizonyíthatóan szándékosan
tönkretette vagy megrongálta, az okozott kárt meg kell térítenie.
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Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket szabad behozni. A személyes
holmikat az erre a célra rendszeresített zárható szekrényben kell tárolni. A szekrény




zárhatóságáról a tanulónak kell gondoskodnia.


iskola nem vállal felelősséget.
 A tanulónak részt kell vállalnia az iskola és környezete rendben tartásában.





A személyes tárgyakért (ékszer, óra, mobiltelefon, márkás kabát, póló, cipő. stb.) az

a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját és annak környezetét, illetve az
öltözőt, zuhanyzót tisztán, rendben hagyni,



a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székek, asztalok, padok) a
helyükre visszatenni,



tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a
szertárból, tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni.

2.4 Az iskolai munkában való részvétel kötelezettségei; a késések és mulasztások
A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai
gyakorlatokon.
A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden tanuló számára kötelezőek,
azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet. Amennyiben a tanuló számára kötelezően
előírt foglalkozásról távol marad vagy elkésik, mulasztását (késését) igazolnia kell.
Kötelező iskolai rendezvények, tanévnyitó, tanévzáró, valamint a tanév során megrendezésre
kerülő iskolai ünnepélyek, megemlékezések. A rendezvények időpontjának meghatározása a
mindenkori éves rend ismeretében a tantestület javaslata és a GYÖK illetve szülői közösség
véleményének kikérése mellett történik.

2.4.1 A mulasztások igazolásával kapcsolatos iskolai szabályok:
o A mulasztás első napjának délelőttjén a tanuló osztályfőnökét tájékoztatni kell (telefonon, emailben).
o A mulasztást követő öt tanítási napon belül a tanuló köteles mulasztását osztályfőnökének
igazolni. Ennek hiányában az osztályfőnök a hiányzást automatikusan igazolatlannak
dokumentálja.
o Előre látható mulasztást az osztályfőnöknek jelezni kell.
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o A szülő egy tanév során összesen 3 alkalommal (alkalmanként maximum 3 napot) igazolhat.
o Rendkívüli családi eseményen (például temetésen, esküvőn) való részvételt az osztályfőnök
nem tagadhat meg.
o Három tanítási napot meghaladó idejű kikérésre csak az iskola intézményvezetője adhat
engedélyt az osztályfőnök véleményének meghallgatása után, ha a mulasztás okozta tanulmányi
hátrány behozható, továbbá a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt. A kérvényt
az intézményvezetőnek írásban kell benyújtani, legalább két héttel a kért időpont előtt. Az
engedélyt vagy az elutasítást – a benyújtást követő ötödik tanítási napon belül – a szülő írásban
kapja meg.
o Ha a kiskorú tanuló bejelentés nélkül két napot meghaladóan távol marad az iskolától,
osztályfőnöke felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, akkor a
törvényben meghatározott módon jár el az iskola.
o Az igazolatlan órák fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak maguk után. 1
óra igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök kötelezően értesíti a szülőt, 10 és 30 óra
igazolatlan hiányzás esetén a szülőt és a Gyermekjóléti Szolgálatot, 50 óra esetén a szülőt, a
Gyermekjóléti Szolgálatot és a Kormányhivatalt.

2.4.2 A késések elbírálásával kapcsolatos iskolai szabályok:


A tanórák zavartalanságának biztosítása érdekében a tanulónak az első tanítási órája
előtt legalább 10 perccel az iskolában kell tartózkodnia. Ha a tanuló nem érkezik meg a





foglalkozás kezdetére, a tanár beírja az e-naplóba, azt jelöli.
 A tanulónak késését indokolnia illetve igazolnia kell osztályfőnökének.
 Az osztályfőnök – mérlegelés után – igazolja vagy igazolatlannak minősíti a késést.


Az igazolatlan késések fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi büntetést vonnak maguk
után.

2.5. A tanítás rendjét befolyásoló egészségügyi helyzet idején alkalmazandó,
általánostól eltérő szabályok
o

A digitális munkarendből kimaradás hiányzásnak számítható. Amennyiben a tanulók nem
tartják a kapcsolatot az iskolával, nem végzik tanulmányi munkájukat, évismétlésre
kötelezhetővé válnak.

o

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba

tartozik

tartós

betegsége

(például

szív-érrendszeri

megbetegedések,

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni.
o

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül
a részére előírt karantén időszakára.

o

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

2.6 A tanulók jutalmazása
A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy
egyéb munkában elért jó eredményükért jutalmazhatók. Jutalomban részesülhet a tanuló,
amennyiben:


 Példamutató magatartást tanúsít
 Folyamatosan kiváló tanulmányi eredményt ér el.
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 Az osztály, illetve az iskola érdekében kimagasló közösségi munkát végez


iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
előadásokon, bemutatókon részt vesz.

 Bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez


az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állíthatja a közösség elé, és dicséretét
az e-napló útján a szülőnek is tudomására hozza



Az intézményvezető az osztálya vagy iskolája hírnevét teljesítményével növelő tanulót
dicséretben részesítheti, és erről a szülőket írásban értesíti,



az osztályban tanító tanárok határozatként a tanulót szaktárgyi vagy tantestületi
dicséretben részesíthetik, amit az osztályfőnök félévkor az e-naplóba, év végén az e-





naplóba, a bizonyítványba és az anyakönyvbe bejegyez.”


az iskolai közösség érdekében végzett munkát a nevelőtestület dicsérettel
jutalmazhatja, és erről a szülőket az e-naplón keresztül értesíti.



a dicséretben részesített tanulókat a nevelőtestület tanév végén oklevéllel, könyvvel
jutalmazhatja,



a diákközösség, a GYÖK, és a diákmozgalmat segítő tanár kezdeményezheti az iskolai
jutalmazást, illetve javasolhat a GYÖK-nek az adományozható jutalmakra
felterjesztést egyénre és csoportokra egyaránt.

2.6. Jogellenességek és büntetésük
A Házirendben megfogalmazottak betartása minden érintett kötelessége. A Házirend
szabályainak megszegése fegyelmező intézkedést illetve fegyelmi büntetést von maga után.

2.6.1. A fegyelmező intézkedések formái

,

A fegyelmező intézkedéseket az e-naplóba be kell írni.
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1 szaktanári figyelmeztetés esetén, ha más fegyelmezési intézkedés az adott hónapban a
tanulóval szemben nem történt, legfeljebb négyes magatartást kap. A tanuló magatartása a
félévben még lehet ötös.
Osztályfőnöki figyelmeztetés esetén magatartása már félévben sem lehet ötös, mert az
osztályfőnöki figyelmeztetés legtöbbször egy, vagy több szaktanári fegyelmező intézkedés után
következik. A büntetések közti fokozatok indokolt esetben átléphetők, illetve a tanuló ellen
súlyosabb esetben fegyelmi eljárás indítható.

2.6.2 A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei
A Házirend a közösség együttélési szabályait tartalmazza. A szabályok be nem tartásával a
tanulók megakadályozzák társaikat és önmagukat az eredményes munkavégzésben, tanulásban,
személyiségük pozitív irányú kibontakozásában. Ezért a szabályok be nem tartásáért a tanulót
különböző figyelmeztetésben részesítjük.


A fegyelmező intézkedések célja a tanulók magatartásának, viselkedésének formálása,
a nemkívánatos jelenségek időben történő felismerése és megszüntetése; a szülők



tájékoztatása a gyermekükkel kapcsolatos problémákról.


A jelenségek tényszerűek legyenek; a tanulók és a szülők az együttműködésre való
biztatást és ne az elutasítást érezzék. A figyelmeztetések mindig a közösség és az egyes





tanulók érdekében történjenek.


A különböző szintű intézkedéseknél betartjuk a fokozatosság elvét, kivéve az igen
súlyos fegyelemsértések esetét.



A problémák megfogalmazásánál tekintettel kell lenni a tanulók és szüleik emberi
méltóságára.

 Az intézkedések segítsék a tanulók szocializálódását.

2.6.3 A fegyelmező intézkedéseket igénylő cselekedeteken túlmutató esetek:
Az iskola életét jelentősen zavaró, az osztályközösség keretein túlmutató fegyelmi vétség, rongálás,
rendzavarás, a tanárral vagy tanulótárssal szembeni megengedhetetlen viselkedés, az állampolgári
jogok megsértése, vallási, faji megkülönböztető magatartás stb. vagy külső szerv

16

által kezdeményezett és jogerősen lezárt büntető intézkedés esetén a tanulóval szemben
fegyelmi eljárást kell indítani.



Ha a tanuló másik tanulót az iskola területén megver, bántalmaz, erőszakkal megaláz,
iskolai fegyelmi eljárást von maga után.



Az

iskola

épületében,

valamint

az

iskola

által

szervezett

programokon

alkoholfogyasztás, mások testi épségének veszélyeztetése, illetve a dohányzás – a
dolgozók számára kijelölt helyek kivételével – tilos. Az előírások megszegése fegyelmi





eljárást von maga után.


A kábítószerek fogyasztása és terjesztésére vonatkozóan az iskolai házirendet
meghaladó hatáskörű jogszabályokat követjük.

 A rendőrségen feljelentést tesz az iskola, ha értékes tárgy vagy felszerelés tűnik el.

3. Az iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és
közöttük tartandó szünetek rendje
3.1. Az iskolai munkarend
3.1.1. Tanítási idő


A tanítás 8:00-kor kezdődik, a tanítási órák 45 percesek. az óraközi szüneteket a

csengetési rend tartalmazza.

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
6. óra 13.00 – 13.45
7. óra 14.00 – 14.45





 Ha a tanítás valamilyen okból elmarad, annak pótlására szombati tanítás rendelhető el.


A tanulók tanítási idő alatt csak indokolt esetben hagyhatják el az iskola épületét az
osztályfőnök vagy az ügyeletes intézményvezető-helyettes írásos engedélyével.

 Tanítási idő alatt a tanulók csak rendkívüli esetben látogathatók.
 Tanulói ügyintézés szünetekben illetve tanítás után az iskolatitkárnál történik.


Az ebédeltetés rendjét az ebédlő ajtajára kifüggesztett beosztás tartalmazza, amely
mindenkor figyelembe veszi az osztályok tanítási rendjét. Az alsós osztályok 11:30-és
13:45 között folyamatosan ebédelnek az osztálytanítóikkal. A felsős menzások és
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napközisek a 12:45 és 13:45 alatti szünetekben a melléjük beosztott napközis
felügyeletet ellátó pedagógus irányításával.

3.1.2. Az órák és a tantermek munkarendje


A tanulóknak úgy kell a tanórákra megérkezniük, hogy munkára készen a teremben
várják a tanárt. Kivételt képez a tornaterem, rajzterem, technika, kémia és az informatika
terem, ahol tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.





A hetes feladata, hogy a tantermet kiszellőztesse, a táblákat letörölje. Az órákon legyen
vizes a szivacs és legyen elegendő kréta. Ha becsöngetés után 5 perccel még nincs tanár
a teremben, a hetes köteles azt a vezetőségnek bejelenteni.





Ha csoport- vagy osztályösszevonás miatt a megnövekedett létszám szükségessé teszi
székek, asztalok más teremből való áthozatalát, azt a szünetben, az érintett tanár
engedélyével lehet megtenni. Az óra végén – tanári irányítással – az áthelyezett
bútorokat vissza kell vinni a helyükre. A folyosókon hangoskodni, szaladgálni nem
lehet, a termekben folyó tanítást semmilyen módon nem szabad zavarni.





Az öltöző szekrények zárásáról azok használói gondoskodnak. A tornatermi öltöző
zárásáért a tanár a felelős. Az elhagyott, illetve nyitva maradt szekrényekből, terekből
elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget.



 A délutáni foglalkozásokon tanári felügyelet mellett vehetnek részt a tanulók.





A talált tárgyakat, kulcsokat, pénzt, pénztárcát, okmányokat a vezetőségnek kell
leadni.

Tanítás rendjét befolyásoló egészségügyi helyzet idején alkalmazandó,
általánostól eltérő szabályok
Rendkívüli munkarend bevezetése:
A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített
területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható
be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk
viselése.
A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.
A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják
ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a
tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.

Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez
mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell
végezni.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az

öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás

3.1.3. Az osztályozás és értékelés rendje


A tanulók teljesítményét – a törvényben meghatározott tárgyak kivételével –
osztályzatokkal minősítjük. Osztályzatot kaphat a tanuló: szóbeli feleletre, iskolai
dolgozatra, órai munkára, önként vállalt feladatra, házi dolgozatra, füzetvezetés




minősítésére. A kapott osztályzatról a tanulónak tudnia kell.


Ha a tanuló valamely tárgy óráiról betegség vagy egyéb ok miatt hiányzik, a hiányzása
alatt a tanult anyagot pótolni kell.



A dolgozatokat legkésőbb a megírás után két héttel kijavítva vissza kell kapnia a
tanulónak.
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3.1.4. Az iskolai munka dokumentumai


A 2016-17-es tanévben bevezetésre került a Kréta rendszerű elektronikus napló. A
rendszerbe a szülő a gyermeke OM azonosítója, valamint születési évének, havának,
napjának kötőjellel való megadásával, illetve gondviselői hozzáféréssel léphet be. A



szülő így tájékozódhat gyermeke osztályzatairól, igazolt és igazolatlan hiányzásairól.


Az iskola épületében elhelyezett hirdetőtáblákra csak intézményvezetői engedéllyel
lehet kitenni hirdetést, plakátot. Az iskola épületében, belső vagy külső falán – az e célra
kirakott hirdetőtáblákon kívül – hirdetést, plakátot kirakni tilos. A termeket csak az
osztályfőnök illetve a tanteremért felelős szaktanárok engedélyével szabad dekorálni és
csak úgy, hogy a dekoráció ne rongálja a falakat és a berendezést.

3.1.5. Rendkívüli munkarend bevezetése:

 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy
betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok
számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül.
 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás
idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell
kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap
során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok
váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
 Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben
ez

mégsem

kerülhető

el,

akkor

ezeket

állandó

edzőpartnerrel

(párokban,

kiscsoportokban) kell végezni.
 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az
öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

4. Helyiséghasználat, területhasználat
4.1. Az iskola nyitva tartása
Az iskolában állandó portaszolgálat működik. Tanítási napokon az iskola dolgozói –
munkaidejükön túl – 5 órától 17 óráig, a tanulók 6 órától 17 óráig engedély nélkül, ezen kívüli
időpontokban az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes engedélyével tartózkodhat
az épületben. Az iskolai rendezvények és a rendezvényekre való készülés ez alól kivételt
képeznek, de a tanulók előzetes bejelentés után és csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhatnak az épületben.
A nyári szünetben tanulói ügyintézés az iskolai honlapon közzétett napokon történik.

4.2. Teremhasználat


A Szülői Képviselőtestület, a szülők közössége, a GYÖK térítés nélkül vehetik igénybe
az üléseikhez és az intézményvezető engedélyével szervezett rendezvényeikhez




szükséges helyiségeket.


A létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetmegelőzési szabályokat mindenki köteles betartani.



Az iskola helyiségeinek magáncélra történő felhasználására a felek (Belső –Pesti
Tankerületi Központ és a bérlő) egymással kötött bérleti szerződésében foglaltak az
irányadók. 



5. Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár helyiségeit, állományát hivatalos nyitvatartási időben az iskola minden dolgozója
és tanulója díjmentesen használhatja helyben olvasásra és kutatómunka végzésére.
A könyvtár rendjére, tisztaságára mindenkinek vigyáznia kell. A helyiségbe enni- és innivalót
behozni tilos! A könyvtári olvasóteremben egymás tevékenységét tiszteletben tartva, csendben
kell viselkedni!
A tanárok és az iskola dolgozói, maximum a tanév végéig kölcsönözhetnek dokumentumokat.
A kikölcsönzött művek száma nem korlátozott. A csak helyben olvasható dokumentumokat
egy-egy tanítási órára lehet igénybe venni.
A diákok, egyszerre csak 1 dokumentumot (indokolt esetben több is engedélyezhető)
kölcsönözhetnek ki, 2 heti időtartamra (kétszer lehet hosszabbítani). A kölcsönzések vezetése
füzetben történik.
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Folyóiratok csak helyben olvashatók. Az elektronikus és audiovizuális dokumentumokat csak
pedagógusok kölcsönözhetik ki.
A tanév végén minden kölcsönzött könyvet illetve tankönyvet vissza kell szolgáltatni.
Az iskola kötelékéből kilépni szándékozó dolgozó vagy tanuló, köteles könyvtári tartozásait
rendezni. A könyvtárhasználó, az elveszett, megrongálódott dokumentumokért kártérítési
felelősséggel tartozik.
A könyvtárhasználati órák illetve szakórák megtartása a könyvtár nyitvatartási idejében,
ütemterv szerint történik.
Mivel a könyvtárban órarendszerű tanítás, zeneóra és fejlesztő foglalkozás is folyik, fokozott
odafigyelést igényel az állomány védelme.
A könyvtár hivatalos nyitvatartási ideje:
Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 11:00-16:00
Szerda: 11:00-16:00
Csütörtök: 11:00-15:00
Péntek: 11:00-15:00

6. Záró rendelkezések
A Házirend személyi hatálya: kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és az
iskolában foglalkoztatott közalkalmazottakra.
A Házirend területi hatálya: A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási
időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola pedagógusai ellátják a tanulók
felügyeletét. A Házirend az iskola területére, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli
rendezvények területére érvényes.
A Házirend hatályba lépése: A Házirend a tantestület véleményezését követő 3. napon lép
hatályba és visszavonásig érvényes.
A Házirend módosítása: A Házirend módosítására sor kerül jogszabályi előírás alapján. A
Házirend módosítását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat, az iskola dolgozóinak és
tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást a
diákönkormányzathoz vagy az iskola intézményvezetőjéhez kell beterjeszteni. A Házirend
módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.
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A Házirend közzétételének, nyilvánosságának biztosítása: A házirend előírásai nyilvánosak.
A házirend az iskola honlapján megtekinthető.
A Házirend megtekinthető:








 az iskola könyvtárában
 az iskola intézményvezetőjénél
 az osztályfőnököknél
 az iskola honlapján
 az iskola irattárában
 az iskola tanári szobájában
 az iskola intézményvezető-helyettesénél
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél

A Házirend főbb rendelkezéseit az osztályfőnököknek minden tanév elején meg kell
beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten.
A Házirendről minden érintett további tájékoztatást kérhet az osztályfőnöktől fogadóórán, az
iskola intézményvezetőjétől vagy helyettesétől előre egyeztetett időpontban.
Budapest, 2020. október 05.
Dicső István
intézményvezető
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köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Általános fogalmak
Tanulmányok alatti vizsgák
Az osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, valamint a pótló és javítóvizsgát együtt: tanulmányok alatti
vizsgának nevezzük.
Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsgával a félévi, ill. az év végi osztályzatok megállapítása történik.
Intézményünkben osztályozó vizsgát tesznek azok a tanulók, akik arra jelentkeznek, illetve akik számára
az igazgató határozata előírja.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Különbözeti vizsga
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok
folytatásához szükséges ismeretekkel. Pl. iskolaváltáskor, vagy egyik tanulmányi területről egy másikra
átmenetkor az addig nem tanult vagy alacsonyabb fokon tanult tárgyakból teendő számonkérés.
Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – egy vagy két tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott, illetve akik számára az igazgató határozata előírja.
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