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1. A házirend hatálya

       A házirend az iskola tanulóira, pedagógusaira és az iskola minden más alkalmazottjára,

valamint a szülőkre vagy gondviselőkre vonatkozik. A házirend célja, hogy szabályozza

az iskolai  életet  az iskolába érkezéstől  az onnan való távozásig.  A házirend előírásai

minden kötelező vagy nem kötelező iskolai programra is érvényesek, beleértve az iskola

területén kívüli iskolai rendezvényeket is. A házirend betartása az érintettek számára

kötelező, megsértése fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.

 

A házirend elfogadása és módosítása. 

A házirend módosítását a nevelőtestület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, vagy 
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az iskola igazgatója kezdeményezheti.

2. Az iskolai munka rendje

2.1. Az iskola épületei tanítási időben 700-tól, a termek730-tól vannak nyitva. A szülők reggel 

csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak a tantermekben, a gyerekeket csak a külső ajtóig kí-

sérhetik, kivéve az 1. osztályos tanulókat, akiknél szeptember első 2 hetében tart a bent tartózko-

dási engedély. A foglalkozásokat legkésőbb 1700-ig be kell fejezni. Ettől eltérni csak igazgatói 

engedéllyel szabad. Az első tanóra 800-kor kezdődik. A tanulóknak 745-től az osztályteremben 

kell tartózkodniuk. Az ügyeletes tanulóknak 730-ig kell iskolába érkezniük, és részt kell venniük 

az ügyeletes nevelő által meghatározott időpontban megtartandó ügyeleti megbeszélésen.  Ez az 

időpont nemlehet később 13 óra 35 percnél! Az ügyeletes tanulókat az ügyeletes nevelő enged-

heti csak el az ügyeleti idő lejárta előtt. Az ügyeletes nevelő ügyeleti ideje 700-tól 1340-ig tart. 

(Utolsó tanóra + az ügyeleti megbeszélés ideje) 745-től 755-ig a hetes feladata az osztályteremben 

a rendtartás. Az ügyeletes besegít és ellenőriz. Alsó és felső tagozaton az aktuális ügyeleti 

megbeszélést a nevelők alkalmanként hívják össze.  Az ügyeleti megbeszélés rendjét igazgatói 

utasítás szabályozza.

2.2  A tanórák és a szünetek rendje:

Óra: Időtartam: Szünet:
1.óra 8:00 – 8:45 10 perc

2.óra 8:55 – 9:40 20 perc

3.óra 10:00 – 10:45 15 perc

4.óra 11:00 – 11:45 10 perc

5.óra 11:55 – 12:40 10 perc

6.óra 12:50 – 13:35 10 perc

7. óra 14.00 -14.45 10 perc

8.óra 15.55 – 15.40
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A pontos órakezdés érdekében, a tanóra kezdete előtt 3 perccel figyelmeztető csengetés hangzik

el. Ekkortól az órát tartó nevelők ügyeleti feladatokat látnak el; ellenőrzik a bevonulás rendjét és

megteremtik az osztályteremben az órakezdéshez szükséges feltételeket.

Indokolt esetben - az iskola igazgatójának utasítására - a fenti csengetési rendtől eltérően, rövidí-

tett órák szervezésére is mód van. 

A napközi négy csoportjában 16.00 -ig tart.

2.3. A tanulók csak a szülő, illetőleg gondviselő személyes vagy írásbeli kérésére hagy-

hatják el az iskola területét. Rendkívüli esetben - szülői kérelem hiányában – csak az

igazgató, illetve szünetben az ügyeletes nevelő, szakóráról a szaktanár engedélyezheti a

tanuló távozását. Rendkívüli esetben erről az iskola vezetőjét tájékoztatni kell. A tízóra-

it 7 óra 45 percig vásárolhatják meg a tanulók.

2.4. Az iskola a tanuló értékeinek elvesztéséért, illetőleg megrongálódásáért nem vállal fe-

lelősséget. (ruhanemű, mobiltelefon, pénz, CD, otthoni játékok, ékszerek, stb.)

2.5. Mobiltelefon használata az iskolában pedagógus engedélye nélkül tilos. Amennyiben

valaki a szabályt megszegi, a pedagógus a mobiltelefont a tanórák végéig elveheti, és a

szülőnek adhatja vissza.

2.6. Ha a tanulók az iskola területén a  pedagógus engedélye nélkül bármilyen kép vagy

hanganyagot készítenek, sértik azzal mások személyiségi jogait, ezért ezek elbírálá-

sában az iskola igazgatója dönt.

      2.7.Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztályte-

rem            ben, a folyosókon vagy az udvaron töltik.

2.7. A tanítási órák kezdetére a tanulóknak az osztályteremben kell lenniük, és ott fegyelme-

zetten kell várniuk a nevelőt.

2.8. A tanterembe belépő felnőttet a tanulók felállással köszöntik.
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2.9. A tanulók az iskola létesítményeit, berendezéseit csak pedagógus vagy előzetes meg-

beszélés után a szülők felügyeletével használhatják. 

2.10.A tanulók az utolsó tanóra után az órát tartó tanár ellenőrzése mellett kitakarítjákpad-

jukat, és széküket felteszik a padra. 

2.11. A bizonyítványokat legkésőbb a tanévnyitó ünnepélyre kötelesek a tanulók visszajut-

tatni az iskolába.

2.12. A tanulók a tanórák befejeztével az iskola területén nem tartózkodhatnak. Ez alól 

kivétel, ha valaki tanórán kívüli foglalkozáson vesz részt, vagy napközis illetve tanuló-

szobás. 

3. A nem kötelező foglalkozások választásának rendje.

A nem kötelező  tanórán kívüli foglalkozások (felzárkóztatás, napközis foglalkozás, szak-

kör, tehetséggondozás, középiskolai előkészítő, énekkar, stb.) délután a tanórai foglalkozá-

sok után szervezhetők, vagy pedig a 7.8. órában. A tanulók az iskolai faliújságon, a szak-

tanároktól vagy az osztályfőnököktől ismerhetik meg ezek körét, és a szaktanárnál vagy osz-

tályfőnöküknél jelezhetik részvételi szándékukat. A csoportba történő felvételről az osztály-

főnökkel konzultálva a szaktanár dönt. Ha a tanulót felvették a csoportba, a tanítási év végéig

köteles részt venni abban, távollétét a hiányzások igazolási módja szerint igazolnia kell. Ter-

mészetesen indokolt esetben a csoport vezetője az osztályfőnökkel konzultálva felmentheti a

tanulót a foglalkozásokon való részvétel  alól, de a létszám változásáról értesítenie kell az

igazgatót is.

 Ezekre a foglalkozásokra is a kötelező foglalkozások rendjére vonatkozó előírások ér-

vényesek.  

A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásokat órarendszerűen egyeztetni kell.
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4. Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje.

 Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás 

szem előtt tartása mellett szabad használni. 

 Az iskola rendjének, tisztaságának megtartása minden tanulóra, alkalmazottra és az

esetenkénti külső használóra vonatkozó kötelezettség.

  A tantermek vagy dekorálásáról a megbízott nevelők vezetésével a gyerekek gondoskod-

nak.

  A számítástechnika teremben, a szertárakban és a könyvtárban csak szaktanári fel-

ügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.

  A tornaterembe csak tornacipővel szabad belépni.

  A tantermekben kötelező a benti cipő használata.

 A tisztasági csomagról minden szülő köteles gondoskodni. Tartalmaznia kell WC papírt,

zsebkendőt, törölközőt, poharat, szappant.

 Az egyénileg zárható szekrény elveszített kulcsát a tanuló saját költségén köteles pó-

tolni.

 Diszkót, teadélutánt szervezni az iskola tantermeiben vagy az étteremben csak az osz-

tályfőnökök tudtával, az igazgató engedélye alapján szabad. A rendezvény időpontját 

legalább 1 héttel korábban kell tudatni! A felügyelet megszervezése az osztályfőnökök 

feladata.

5. A számítógépterem (Internet) használata tanítási időn kívül:

A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni.

A számítástechnika terem a havi programban meghatározott tanítási napokon, délután 15 

óráig áll a tanulók rendelkezésére. 

A felügyelő tanár a meghirdetett időponttól eltérő időpontban is biztosíthat lehetőséget a 

géphasználatra 

A torlódások elkerülése érdekében - az osztályfőnöknél levő gépidő- igénylő lap kitölté-

sével - maximum 60 percre foglalhatóak le a gépek. 

Ha minden gép foglalt, az élvez elsőbbséget, aki 

 tanulmányi célra veszi igénybe a gépet 

 jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik 

 előbb adta le igényét
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A fegyelmi eltiltás leghosszabb időtartama 1 hét lehet.

 Alkalmai, vagy rendszeres feladatokra szervezett egyéb tanulócsoport,

pl. szakkör, hittanóra, tömegsport foglalkozás, énekkar

      Ezekre a foglalkozásokra is a kötelező foglalkozások rendjére vonatkozó előírások érvénye-

sek.

6. A tanulók közösségei

Az iskolában a tanulók a következő közösségek munkájában vehetnek részt:

 Diákönkormányzat

 Osztályközösség

 Napközis csoport

 Alkalmai, vagy rendszeres feladatokra szervezett egyéb tanulócsoport,

pl. szakkör, hittanóra, tömegsport foglalkozás, énekkar

      Ezekre a foglalkozásokra is a kötelező foglalkozások rendjére vonatkozó előírások érvénye-

sek.

6.1 A diákönkormányzat képviseli a diákok vagy azok nagyobb csoportjainak érdekeit. A

diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének a tanulók 10 %-a, illetve egy rendszeres fel-

adatokra szerveződött tanulócsoport számít.

6.2. A diákönkormányzat önképzőköröket – diákköröket - hozhat létre, az iskolai élet fejlesz-

tése, javítása érdekében javaslatokat tehet, illetve akciókat kezdeményezhet. Évenként leg-

alább egy alkalommal diákközgyűlést, fórumot szervez. 

7. A tanulók jogai

7.1.A tanuló joga, hogy

 Tájékozódjon, kultúrált módon véleményt mondjon az iskolai életét érintő minden kér-

désről,

 Megismerje az iskola pedagógiai programját, a tantervi követelményeket,
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 Részt vegyen az iskolai programokon, rendezvényeken, versenyeken,

 Kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását,

 Választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint 

minden egyéb tanulóközösségi tisztségre,

 Előzetes egyeztetés után – megfelelő felügyelet mellett – társaival vagy egyénileg hasz-

nálja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszereléseit,

 Saját iskolai életével összefüggő szociális problémáival a gyermekvédelmi felelőshöz, 

egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy az igazgatósághoz forduljon,

 Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola 

igazgatóságától,

 Megismerje a témazáró dolgozat időpontját, annak megírása előtt legalább 2 tan-

órával,

 Megtudja dolgozatának eredményét legkésőbb annak megírását követő második 

tanórán,

 Elégtelen felelet vagy írásbeli eredmény után 2 héten belül javítási lehetőséget kér-

jen. Ebben az esetben nemcsak a mulasztott tananyag részletet kell pótolnia!  

 Egy napon csak két témazáró dolgozat íratható, tehát joga van ki fogást emelni a har-

madikként bejelentett dolgozat ellen! 

7.2. A tanulói jogok gyakorlása

 Az osztályok érdekeik, jogaik képviseletére két-két küldöttet – szószólót - delegálnak a

diáktanácsba. A megválaszthatóság feltétele a jó magatartás. A magatartás megváltozá-

sa esetén visszahívható a küldött. 

 Ha a tanulót sérelem érte, panaszával a diákönkormányzathoz fordulhat. A diákönkor-

mányzat a diákönkormányzatot segítő tanáron keresztül intézi a problémát, illetőleg joga

van a diáktanács döntése alapján közvetlenül az igazgatósághoz fordulni. Ez a jog min-

den egyes tanulóra is vonatkozik.

 A diákönkormányzat legalább évi 1 alakalommal fórumot szervez, ahol a tanulók el-

mondhatják véleményüket bármely, az iskolai munkával kapcsolatos ügyről. A fórumon 

az osztályok szószólói, a diáktanács tagjai és a kérdést feltevő vagy problémát felvető ta-

nulók, valamint a meghívott nevelők vesznek részt kötelezően. A fórum nyilvános, azon 

minden érdeklődő tanuló, nevelő és szülő részt vehet. A diáktanácsnak joga van vendé-
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geket is hívni a fórumra. A fórumon feltett kérdésekre érdemi választ kell adni.

7.3. A tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja a beiratkozást követő tanév első napja. 

Befejezésének időpontja, pedig a végbizonyítvány átvételének időpontja.

7.4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és for-

mája:

A tanuló joga, hogy kulturált véleményt mondjon az iskola életét érintő minden kérdés-

ről. Ennek elsődleges helye az osztályfőnöki óra, majd osztályfőnöki mérlegesét követően 

kell a véleményt tolmácsolni az illetékes személynek, vagy körnek. Az iskolai diákönkor-

mányzat minden tanév novemberében diákfórumot tart, ahol az aktuális kérdések feltehetőek 

az illetékes pedagógusnak.

A tanulók rendszeres tájékoztatása osztályfőnöki órákon történik. Alsó tagozatban minden 

osztályfőnök délelőtt 9.00-ig köteles megjelenni osztályánál, és tájékoztatni őket az aktuális 

információkról. (Kivételt képez a szabadságon töltött nap.) 

8. A tanuló kötelessége, hogy 

 Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint má-

sokat ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.

 Szorgalmasan tanuljon, és mindent megtegyen azért, hogy képességeinek megfelelő tanulmányi 

eredményt érjen el.

 Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanítási órákhoz 

szükséges taneszközöket, felszerelését. Tankönyveit gondosan használja, füzeteit tisztán és eszté-

tikusan vezesse, írásbeli munkáit a szaktanár által előírt formában adja le. Az olyan füzetet és 

írásbeli munkát, amelyik nem felel meg a követelményeknek, a nevelőnek nem kötelessége elfo-

gadni vagy kijavítani, hanem kérheti a füzet rendbe tételét, illetve az írásbeli munka újbóli elké-

szítését.

 Megismerje, és betartsa a házirend szabályait, viselkedjen kultúráltan, magatartásával mutasson 

jó példát, megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, az iskolai ün-

nepélyeken viseljen ünneplő ruhát (fiúknak sötét nadrág és fehér ing, lányoknak sötét szoknya 

vagy nadrág fehér blúz) 

 A napszaknak megfelelően köszönjön társainak és a felnőtteknek.
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 Vigyázzon környezetére, a berendezési tárgyakra és a tisztaságra, az általa gondatlanságból vagy 

szándékosan okozott kárt megtérítse.

 Óvja maga és társai testi épségét és egészségét, tartsa be a közlekedési, a balesetvédelmi és tűz-

rendészeti előírásokat.

TILOS:

 Az iskola területét engedély nélkül elhagyni.

 A tanítási órákat bármilyen módon zavarni. 

(A tanórát zavaró eszközöket a nevelő a tanulótól elveheti. A tanuló  a mobil-

telefont ¾ 8-ig köteles az osztályfőnökénél leadni.  A foglalkozások végén az 

elvett eszközöket jogos tulajdonosaiknak - a szülőnek, vagy a tanulónak - 

vissza kell adni.)

 Tanítási időben   (16.00 óráig, a napközis foglalkozás végéig) az iskola területén kerékpározni, 

motorozni, nem szervezett formában játszani vagy sportolni, a foglalkozásokat zavarni.

 A feltűnő, kihívó vagy balesetveszélyes ruházat és ékszer viselete, nem tekintjük életkornak 

megfelelő viseletnek a műkörmöt, erős sminkelést az intézményben.

 Rágógumit, szotyolát, valamint az iskola munkához nem szükséges tárgyakat, pl. játékot, zseb-

kést, petárdát, magnót, rádiót, fegyvernek minősülő tárgyat, testi épséget veszélyeztető eszközö-

ket stb. hozni az iskolába.

 Az osztálytermekben és a folyosókon labdázni.

 A tantermek ablakán kihajolni, az ablakok alá széket, padot vagy más bútordarabot húzni és arra 

felállni!

 Tilos a dohányzás, energiaital, alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás, ezeknek az intézménybe

hozatala, társaiknak való átadása, az ezekkel való üzletelés. 

 Tilos az érintettek belegyezése nélkül az elektronikus médiában, interneten bármilyen, személyi-

ségi jogot érintő dokumentumot ( álló- és mozgóképet, hangfelvételt ) megjeleníteni. Ez alól ki-

vételt képez a tanárok által oktatási és PR céllal készített fotó és videofelvétel.

 A kerékpárokat a diák saját felelősségére kijelölt helyen tárolhatja,  azt az iskola területén csak 

engedéllyel használhatja. 

A kötelességteljesítés mértékét magatartásfüzetben vezetjük, havi rendszerességgel értékeljük.

9. A tanulók jutalmazása
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- Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít vagy 

képességeihez mérten folyamatosan jó eredményt ér el, osztálya, illetve az egész iskolai kö-

zösség érdekében kimagasló közösségi munkát végez, vagy az iskolai és iskolán kívüli verse-

nyeken eredményesen vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.

A fokozatok bejegyzésére az e-naplóba a jutalmat adó nevelő jogosult.

A tanulmányi, sport, művészetoktatás, magatartás és szorgalom terén a követelményeket kiemel-

kedően teljesítő, az intézmény hírnevét erősítő tanulók jutalomban részesülnek.

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő ta-

nulmányi eredmény, a különböző szintű tanulmányi versenyeken elért jó eredmény.

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül, iskolán kívül végzett te-

vékenységgel kapcsolatos kiemelkedő szorgalom.

A magatartással kapcsolatban jutalmazható, a követendő, helyes, példamutató közösségi maga-

tartás.

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belüli és kívüli kiemelkedő sport-

eredmény, illetve tevékenység, különböző szintű találkozókon, versenyeken elért jó eredmény.

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához kap-

csolódóan az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, ki-

emelkedő kulturális élet területén elért eredmény, illetve tevékenység.

A közösségi tevékenységgel kapcsolatosan jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő 

közösségi tevékenység, valamint az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó 

hírnevét ápoló, növelő, kiemelkedő közösségi tevékenység.

A jutalmazás történhet egyénileg-tanulónként., illetve csoportosan-adott közösség-, illetve osz-

tály számára.

A tanulók jutalmazásának formái:

- szóbeli dicséret-valamely tanulói közösség előtt nyilvánosan

- írásbeli dicséret-oklevél átadással, és/vagy a tájékoztató füzetbe, e-naplóba, illetve bizonyít-

ványba történő bejegyzéssel

- tárgyi jutalom-tanévzáró ünnepélyen

-egyéb-pl. utazás, táborozás anyagi támogatása stb.

A jutalmazások fokozatai:
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- szaktanári/nevelői írásbeli dicséret

- osztályfőnöki írásbeli dicséret

- igazgatói írásbeli dicséret

- nevelőtestületi írásbeli dicséret

A tanulók jutalmazásának kategóriái versenyeken elért eredményekért:

Városi, kis iskolák közötti versenyeken:

Részvételért-szaktanári dicséret

1-3 helyezésért –osztályfőnöki dicséret

Megyei versenyeken:

Részvételért- szaktanári dicséret

1-3 helyezésért-igazgatói dicséret

Országos versenyeken:

Részvételért- szaktanári dicséret

1-15 helyezésért igazgatói dicséret

A magatartás és szorgalom félévi és év végi értékelése:

Az elismerés és jutalmazás fokozatai:

1. A tanuló év közbeni tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök ha-

vonta értékeli az e-naplóban, illetve a tájékoztató füzetben. 

5. Igazgatói dicsérő oklevelet és könyvjutalmat kap az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredmény-

nyel végzi az évfolyamot.

6. Nevelőtestületi dicséretben, oklevélben és könyv-, illetve tárgyjutalomban kell részesíteni azt 

a tanulót, aki az adott  évfolyamon példamutató magatartást tanúsított és kitűnő, vagy kiemelke-

dő ( 4,75) tanulmányi eredményt ért el felső tagozaton. Alsó tagozaton az a tanuló, aki a fő tár-

gyakból (magyar, matematika, német)jeles osztályzattal rendelkezik, és maximum két készség-

tárgyból legalább jó osztályzat. A nevelőtestületi dicséretet be kell vezetni a bizonyítványba és 

az törzslapra is. Az a kitűnő tanuló, aki félévkor vagy év végén 3 vagy több tantárgyi dicséretet 

kapott, általános nevelőtestületi dicséretben részesül.

7. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretben részesíthetők azok a ta-

nulók is, akik:
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oaz iskolai tanulmányi versenyeken eredményesen szerepeltek,

oaz iskolán kívül szervezett tanulmányi versenyen, sportvetélkedőn, kulturális

vagy művészeti versenyen eredményesen szerepeltek (az 1-3. helyezettek igazgatói dicsé-

retben részesülnek) 

oakik kiemelkedően jó közösségi munkát végeztek,

A konkrét esetek elbírálása az érintettek bevonásával értelemszerűen történik.

8. A nevelőtestület csoportos jutalmazás keretében pénzbeli jutalmat adományozhat egyes osztá-

lyoknak csoportoknak, amennyiben közös tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtot-

tak. Ilyen elismerésben részesíthető az osztályközösség, amelyik a tanítási év végén az iskolai ta-

nulmányi - és közösségi versenyben az első helyezést érte el. A pénzbeli támogatás összegét az

iskola igazgatója, vagy pl. a támogatást nyújtó alapítvány kuratóriuma határozza meg. A megju-

talmazott közösség a támogatás összegét csoportos programokra, tanulmányi kirándulásra hasz-

nálhatja fel.

A jutalmazás történhet:

o az osztály előtt,

o az iskola egész közössége előtt,

o tanévzáró ünnepélyen.

A dicséretben részesített tanuló könyvet, ajándékutalványt vagy egyéb pénzben is kifejez-

hető jutalmat is kaphat, ha erre a pénzügyi források rendelkezésre állnak. Amennyiben a 

tanuló magatartása rossz, az iskola nyilvánossága előtt nem veheti át jutalmát.

10. A tanulók büntetése

Azt a tanulót, aki a házirend előírásait megszegi büntetésben kell részesíteni.

Az iskolai büntetések fokozatai:

- Nevelői / szaktanári figyelmeztetés 

-           Nevelői  / szaktanári intés 

-           Nevelői /szaktanári megrovás 

- Osztályfőnöki figyelmeztetés 

-           Osztályfőnöki intés

-           Osztályfőnöki megrovás

- Igazgatói figyelmeztetés –
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-           Igaz intés / megrovás

- Nevelőtestületi figyelmeztetés 

-           Nevelőtestületi intés

-           Nevelőtestületi megrovás

- Eltiltás nem kötelező foglalkozás, illetve rendezvény látogatásától vagy programon való

részvételtől. 

Az utolsó az előzőkkel együtt is kiszabható. Minden fegyelmi probléma rövid leírását és a bünte-

tés kiszabását a szülő tájékoztatására az e-naplóban, kell dokumentálni. Erről az osztályfőnöknek

kötelessége gondoskodni. Ha a tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást indítha-

tó ellene. A fegyelmi eljárás megindításáról minden érintett meghallgatása után a nevelőtestület

dönt. A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni a

2011.évi CXC. Törvényt a Nemzeti köznevelésről. ( 58.§) A tanuló gondatlan vagy szándékos

károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét a gazdasági ve-

zető véleménye alapján az igazgató határozza meg.

Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

- agresszió, tanuló, alkalmazott testi-lelki bántalmazása, emberi méltóságának megsértése,

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,

- szándékos károkozás,

- minden olyan cselekmény, mely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül

A fegyelmi tárgyalást az iskola Fegyelmi Bizottsága folytatja le, határozatában a következő fe-

gyelmi büntetési formákról dönthet:

- megrovás

- szigorú megrovás

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása ( szociális kedvezmé-

nyekre és juttatásokra nem vonatkoztatható),

- áthelyezés más iskolába, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójá-

val megállapodott,

11. A tájékoztató füzetek használati rendje:

Az írásbeli értesítéseket a szülővel láttamoztatni kell. Az osztályfőnök feladata, hogy a történ-

teket a szülőkkel személyesen is megbeszélje.
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A tanulók munkafegyelmének, helyes szokásrendjének kialakítása-azok következetes betartásá-

val- a szaktanárok és az osztályfőnökök közös feladata.

- a tájékoztató füzetet az 1-4- évfolyamon az osztályok-

ban tanító nevelőkkel együtt az osztályfőnök vezeti és ellenőrzi.

- A szülő köteles  rendszeresen a tájékoztató  füzeten,  e-

naplón keresztül tájékozódni gyermeke tanulmányi teljesítményéről, a pedagógusok írásbeli be-

jegyzéseiről. 

- A rendkívül gyengén teljesítő, bukásra álló tanulók szü-

leit a fogadó órákhoz, illetve a szülői értekezletekhez kapcsolódva- a szaktanár, osztályfőnök kö-

teles tájékoztatni.

12. Tanulói felelősök

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök kötelezően működnek:

- hetesek

- tanulói ügyeletesek

A heteseket és az ügyeleteseket az osztályfőnökök jelölik ki, megbízatásuk 1 hétre szól.

Létszámtól függően 1-2 hetest, illetve ügyeletesből egyet – hiányzása esetére a soron követke-

zőt megnevezve – jelölnek ki.

12.1. A hetesek megbízatása 1 hétre szól. A hetesek feladatait az osztályfőnökök koordinálják. 

Fő feladataik:

- gondoskodnak a tantermek tanórákra való előkészítésé-

ről, arról, hogy legyen kréta és a tábla tiszta legyen,

- szünetekben szellőztetnek,

- az óra kezdetén a nevelő megérkeztéig felügyelnek az 

osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, felírják 

őket a táblára

- jelentik a hiányzókat,

- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után 3 perccel nem 

érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak,
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- az óra végén ellenőrzik az osztály rendjét és tisztasá-

gát

12.2 . Az ügyeletesek feladatai:

- segítenek  a házirend betartásában, figyelmeztetik a 

rendbontókat, szükség esetén nevelői segítséget kér-

nek,

- segítenek az ügyeletes nevelőnek az adminisztrációs 

teendőkben,

- a szünetekben a kijelölt helyen tartózkodnak,

- Minden tanuló főként a saját osztályát ellenőrzi.

12.3. A szaktanárok, osztályfőnökök felelősöket jelölhetnek ki. Ez elsősorban önkéntes         

vállalás alapján történik, de jelentkező hiányában a feladat elvégzésére kötelezhető a tanuló 

(pl. szertáros, térképfelelős) 

    

13. A hiányzások igazolása

 A tanulók szülői -  tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását - 

vagy orvosi igazolással kell igazolni legkésőbb a hiányzást követő 1 héten belül.

 A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Tanévenként két tanítási 

napra a szülő szóbeli, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök engedélyezheti a távolmara-

dást. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérelmére az iskola 

igazgatója adhat engedélyt. A szülői igazolás és kérelem módja az ellenőrzőbe történő be-

jegyzés.

 A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesíte-

nie kell a tanuló osztályfőnökét.

 A tanulónak a szülői vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatnia legkésőbb 

a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Ha a távolmaradást addig nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan. Első esetben a szülő írásbeli értesítése történik, mely során fel kell 

hívni a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az értesítés eredményte-

len marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a gyermekjóléti szolgálat munka-
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társával az osztályfőnök felkeresi a tanuló szüleit. Ha a tanuló egy tanítási évben tíz óránál

igazolatlanul többet mulaszt, a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyző értesítése követke-

zik.

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen megha-

ladja a 250 órát, egy tantárgy esetén az éves óraszám30 %-át, a tanuló a tanítási év végén 

osztályozó vizsgát tehet. Ha az osztályozó vizsgán bármely tantárgyból elégtelen osztály-

zatot kap, az évfolyamot ismételni köteles. A nevelőtestület az osztályozóvizsgát akkor ta-

gadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt  mulasztások 

számát, és megtörténtek az értesítési kötelezettségek. Ha a tanuló a tanítási év végén nem 

osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytatja.

 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a teljes tanévre 

meghatározott mérték 50 %-át, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,

félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után. 10 óra esetén ér-

tesíteni kell a jegyzőt és a magatartásjegynek is tükröznie kell:

- 10 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.:jó/négyes/ lehet.

- további 5 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: változó/hármas/  lehet.

- további 5 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: rossz /kettes/ lehet.

- további 5 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: rossz/ kettes/ lehet.

14. A késések értékelése

Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késését igazolnia kell. A késés miatt a tanulót óráról ki-

küldeni nem lehet. A tanulói késéseket az ügyeletesek és a szaktanárok és az osztályfőnökök

kísérik figyelemmel. A késések idejét a e-naplóba be kell írni. Amennyiben akár az igazolt,

akár az igazolatlan órákból összetevődik a 45 perc, úgy azt igazolt vagy igazolatlan órának

kell beírni. Ezek gyakoriságától és mértékétől függően az osztályfőnök javaslata alapján tör-

ténhet intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabása. Az igazolatlan mulasztásokra vonatko-

zó törvényi szabályozás szerin további jogi lépések megtételét az osztályfőnök kezdeménye-

zésére az iskola igazgatója teszi meg.
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15. A hivatalos ügyek intézése, az iskolai dokumentumok nyilvánossága

 Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatóságon vagy a gazdasági iro-

dában történik 8 óra és 15 óra között.

 A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről az iskola hirdetése alapján szerezhet-

nek tudomást.

 Az iskola szabályzatait minden iskolahasználó megtekintheti az iskolában hivatalos nyit-

vatartási időben. A dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatást, felvilágosítást az osztály-

főnököktől vagy az igazgatóságon lehet kérni.

16. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások

16.1

A tanulók rendszeres fogászati ellenőrzésen és évente egyszer általános gyermekorvosi

szűrővizsgálaton vesznek részt, valamint megkapják az előírt védőoltásokat. Amennyiben

a szülő nem igényli a fogászati szűrést, írásban jeleznie kell. 

A tanulóknak ismerniük kell a baleset-megelőzési, munkavédelmi és tűzvédelmi rendsza-

bályokat. (Viselkedés tűz- és bombariadó esetén!) Ezekről a tanév eső napján az első két

órában szervezett osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a tanulóközösségek az osz-

tályfőnököktől. A fogalakozások tárgyát a e-naplóba be kell írni. Az esetleges hiányzó ta-

nulókkal a legelső lehetséges alkalommal meg kell ismertetni a rendszabályokat. A szak-

tárgyhoz kötött specifikus rendszabályokat a szaktanárok ismertetik első óráikon. Kirán-

dulás, táborozás, csoportos utazás előtt külön fel kell hívni a tanulók figyelmét a lehetsé-

ges veszélyforrásokra. Erről mindig a kísérő nevelőknek kell gondoskodniuk. 

16.2

Valamennyi tanulónak, pedagógusnak és más iskolai dolgozónak kötelessége haladékta-

lanul értesíteni az iskola vezetőségét, ha bárhol az iskola területén balesetveszélyes vagy 

rendellenes helyzetet észlel!
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16.3 

Bombariadó esetén az épületeket el kell hagyni. Ennek módja megegyezik a tűzriadó 

tervben leírtakkal. 

17. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, osztályozóvizs-

gára jelentkezés:

Az osztályozó vizsga követelményei évfolyamonként és tantárgyanként külön dokumentum-

ban található a házirend 1.számú mellékleteként.

18. A súlyos jogellenességek megállapítása.

Iskolánkban súlyos jogellenességnek tekintjük a következőket:

- Verekedés, mások testi épségének súlyos és szándékos veszélyeztetése

- Az iskola vagy egyes tanórák működési rendjének szándékos, és súlyos megzavarása 

- A lelki bántalmazás és megalázás

- A tanulók vagy nevelők személyiségi jogainak tudatos megsértése

- A jogszerű nevelői utasítás megtagadása

- A szándékos rongálás, lopás

Ezekben az esetekben a fegyelmi büntetések fokozataitól el lehet tekinteni és fegyelmi tárgyalás 

keretében kell megállapítani a felelősség fokát, és a fegyelmi büntetést ennek megfelelően kell 

kiszabni

19. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Kirándulás, táborozás, színházi- és hangverseny program, úszás, a tánc a pedagógiai program-

ban nem szereplő szakkör

Ezekről az iskola igazgatója írásban tájékoztatja a szülőket. A foglalkozásokon való részvétel

mindig önkéntes, és a szülő írásbeli nyilatkozatához kötött.

Étkezési térítési díj:
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Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre Cikó Község Önkormányzata rendeletben

szabályozza.  A  térítési  díjak  befizetése  utólagos  elszámolással  történik,  befizetése  az  Önkor-

mányzat gazdasági irodájában. A hiányzást a szülő előző napon –rendkívüli esetben aznap 8

óráig – jelentheti be az iskolatitkárnál. 

20. A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei,

a tankönyvtámogatás elosztásának elvei

20.1 A szociális támogatásokról Cikó Község Önkormányzata dönt. 

20.2 A tankönyvellátás ingyenes.

20.3 A tankönyvellátás szervezése az SZMSZ-ben szabályozottak szerint történik.

21. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:

- Az iskolán kívül tanulónk viselkedjen úgy, hogy az iskola hírnevét ne csorbítsa.

- Tanárainak, az iskola valamennyi dolgozójának és társainak illedelmesen köszön és fogadja 

mások köszönését, kerüli a durva, trágár beszédet.

- kerüli a szélsőséges megnyilatkozást, viselkedést és megbotránkoztató öltözködést.

- Tiszteletben tartja mások véleményét.

- Elfogadja, hogy a vallási hovatartozás személyes jog, melyet törvény biztosít.

20



Cikói Perczel Mór Általános Iskola

A HÁZIREND kiegészítése az iskolai kirándulásokra (gyerekkel-szülővel) vonatkozóan

1. Az iskolai kirándulás vezetője az arra kijelölt pedagógus, illetve az osztálytanító. 

2. A gyermekek felügyelete a kirándulásvezető, illetve osztályfőnök feladata.

3. Valamennyi a kiránduláson részt vevő személy köteles a kirándulásvezető utasításait kö-

vetni, önkényesen ettől eltérni tilos!

4. Az iskolai kiránduláson a szülő kivételes esetben nevelőtestületi engedéllyel vehet részt. 

5. Az intézményvezető által kiadott és kifejezetten a kirándulásra vonatkozó rendelkezés a

felnőttek számára is kötelezően követendő és betartandó.

6. A kiránduláson részt venni szándékozó szülőket kérjük, hogy részvételi szándékukat a

minél hamarabb, de legalább a kirándulást megelőző héten szíveskedjenek jelezni.

7. A kiránduláson való részvétel a gyermekek számára nem kötelező, amennyiben anyagi

terhet ró a családra. A kirándulás időtartama alatt – amennyiben az tanítási napra esik – a

gyermek felügyeletéről,foglalkoztatásáról az iskola gondoskodik.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Házirendjét, valamint annak mellékleteit a  Diákönkor-

mányzat 2020. év 08.hó 28. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett

és elfogadásra javasolta.

Kelt: Ckó, 2020. év 08 hó 28.          ……………………………………

              diákönkormányzat képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Házirendjét, valamint annak mellékleteit a Nevelőtestület

2020. év 08.hó 28. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfoga-

dásra javasolta.

Kelt: Ckó, 2020. év 08 hó 28.          ……………………………………

                                 Nevelőtestület képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Házirendjét, valamint annak mellékleteit a Szülői Munka-

közösség 2020. év 08.hó 28. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett

és elfogadásra javasolta.

Kelt: Ckó, 2020. év 08 hó 28.          ……………………………………

                 Szülői Munkaközösség képviseletében
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