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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. A Házirend célja 

A házirend célja, hogy meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által 

szervezett programokon és a tanulók iskolai tevékenységével kapcsolatosan, összhangban a hatályos 

jogszabályokkal, valamint az iskola Szervezeti és Működési szabályzatával, Alapító okiratával és Pedagógiai 

programjával. 

Intézményünkben általános iskolai képzés folyik. 

Célunk, hogy tanulóink a nevelési-oktatási folyamat során elsajátítsák a sikeres tovább haladásukhoz 

szükséges alapvető ismereteket, kialakuljanak azon képességeik és készségeik, melyek alkalmassá teszik őket 

az életen át tartó tanulásra. 

A Házirend fogalmazza meg az intézményi működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a 

tanulók jól érezzék magukat az intézményben, képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, 

korszerű oktatásban részesüljenek. A Házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az 

iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, és ez által a tanuló szellemi és lelki gyarapodását is segítik.  

A Házirend rögzíti a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az 

iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.  

A Házirend mellett az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára. 

 

1.2. A Házirend hatálya 

 

A Házirend hatálya az intézmény életére (beleértve az intézménybe érkezéstől, az onnan való 

távozásig, a különböző helyszínek közötti közlekedést is), valamint a pedagógiai programban meghatározott 

iskolán kívüli rendezvényekre terjed ki. A Házirend érvényes a gyerekekre, a pedagógusokra és az intézmény 

dolgozóira egyaránt, a hatálybalépés napjától visszavonásig. 

 

2. A tanulók jogai és kötelességei 

2.1 A tanulók jogai 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért:  

 a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja (az 1. osztályosok 

szeptember 1-től),  

 az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,  

 személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,  

 védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a tanuló nem vethető alá 

testi fenyítésnek, 

 választhat, illetve választható: részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok 

létrehozását,  

 élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi 

megbízatásából fakadnak,  

 az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslatot 

tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül),  

 a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban,  

 feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában,  

 magántanulóként folytathatja tanulmányait, (PL. egészségügyi okok miatt) 

 kérdést intézhet az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől 

számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 



A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget 

megkapjanak, ezért részt vehetnek:  

 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon 

 korrepetálásokon,  

 a sportkörök foglalkozásain,  

 a szakkörök foglalkozásain,  

 a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon,  

 a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken.  

Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, 

tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, 

létesítményeit.  

A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális programokon. 

Rendezvényeken is szerepelhet tanítási idő alatt, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt kapott. Az iskolai 

vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl.: erdei iskola, nyári tábor, stb.) a 

házirend változatlanul érvényes. 

Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban 

részesül. A jutalmazás formái:  

 szaktanári dicséret  

 osztályfőnöki dicséret  

 igazgatói dicséret  

 tanulóközösség előtt átadott igazgatói dicséret 

Az év végi jutalmak formái: 

 oklevél 

 jutalomkönyv 

 év tanulója cím 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen gondjával nevelőit, osztályfőnökét, a 

diákönkormányzatot, az iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget 

kérjen és kapjon. 

A választható tantárgyak közül választhasson (előző tanév május 31-ig). Nagyon indokolt esetben a szülő 

írásbeli kérelmére ez az adott tanév első két hetében ez még módosítható. 

Rendszeresen tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben. 

Dolgozatáról joga van 2 héten belül visszajelzést kapni. 

3.2. A tanulók kötelességei 

 

Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei: 

 azonosuljon az iskola, az osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását, választott 

tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse, 

 egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének 

tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért,  

 tartsa tiszteletben az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát. Jogellenes a 

mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első 

esetben is súlyos büntetést von maga után. 

A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés  

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intő  



 osztályfőnöki megrovás  

 igazgatói figyelmeztetés  

 igazgatói megrovás  

 igazgatói szigorú megrovás 

 fegyelmi eljárás 

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések:  

 megrovás 

 szigorú megrovás 

A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik:  

 745-ig megérkezni az intézménybe, 

 a tanítás kezdetétől a befejezéséig, (az új törvény szerint 16 h) az iskola területét csak az igazgató, 

az igazgató helyettes, vagy osztályfőnök engedélyével hagyhatja el a diák. A délutáni 

foglalkozásokról, az igazgatóhoz benyújtott kérelem elbírálása után maradhat távol, hogy a 

máshol tartott rendszeres foglalkozásokon vehessen részt. 

 minden tanítási órán felkészülten megjelenni,  

 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon minden tanítási órára kötelesek elhozni 

tájékoztató füzetüket, a tanuláshoz szükséges eszközöket,  

 a tanuló köteles a szükséges tankönyveket, füzeteket, tanszereket megvásárolni, bekötni és névvel 

ellátni. 

 A felszerelést minden tanuló tiszta állapotban a tanév végéig őrizze meg. 

 mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott 

időpontig,  

 kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten 

dolgozni,  

 nincs joga a tanárát és társait zavarni az órán. 

 Gyakori házifeladat-hiány vagy felszerelés hiány esetén a pedagógus magához kéri a szülőket, hogy 

megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét veszélyezteti. 

A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása, díszítése tilos, az ide történő 

bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők 

kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén a pedagógus magához kéri a szülőket és 

felhívja a figyelmüket mulasztásukra. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az 

osztályfőnöknek.  

A tanuló kötelessége: 

 úgy éljen jogaival, hogy azok mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást 

ne akadályozzon jogainak gyakorlásában; 

 tiszteletet és megbecsülést tanúsítson tanárai és az iskola minden dolgozója iránt; 

 tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el; 

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

szükséges taneszközöket, felszerelését mindig hozza magával;  

 az órákon rágógumizni, enni és inni nem szabad. 

 ismerje meg, és minden az iskola által szervezett programon tartsa be az iskolai házirend 

előírásait; 

 megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen 

viseljen ünneplő ruhát; 

 a napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának, a 

felnőttekkel viselkedése legyen tisztelettudó, udvarias; 

 vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, az általa okozott kárt megtérítse. A 

padfirkálásokért, rongálásokért az a diák felel, aki elkövette és kötelessége a kár megtérítése Ezzel 

a cselekedetével fegyelmi vétséget követ el. 



3. Iskolai munkarend 

 

Az iskola munkanapokon 7.00 órától tart nyitva. Az esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak 

igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell 

kérni a vezetőségtől.  

Az iskolában a tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik az utolsó óráról 15,30 perckor csengetnek ki. A 

szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak.  

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni 

felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben 

csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni.  

Az ügyeletes nevelő a harmadik szünetben, jó idő esetén küldje ki a tanulókat az udvarra. 

Ékszert tanuló az iskolába csak saját felelősségedre hozhat, eltűnésükért az iskola nem vállalhatja a 

felelősséget. Mobiltelefonját, óra elején köteles a tanuló a tanári asztalra kitenni. Mobil telefont a tanuló órán 

nem használhat (hacsak a pedagógus erre nem kéri). Ellenkező esetben a pedagógusnak joga van a telefont 

elvenni, és azt az iskolatitkárnak átadni. Ez esetben a tanuló telefonját a tanítási nap végén az iskolatitkártól 

átveheti. További esetekben a telefon csak a szülőnek adható vissza. Az iskolában tilos pedagógusról, az 

iskola dolgozóiról, tanulótársakról fényképet, videófelvételt készíteni, lásd Magyarország 

Alkotmánybírósága 15/1991. számúhatározatát, az Alaptörvény VI. cikkében. A telefon töltése az iskolában 

tilos. Ne hozzon be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi 

jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést, vagy eljárást von maga után.  

Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása.. Az 

intézmény egész területén dohányozni tilos! 

A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.  

A délutáni foglalkozások az 1400 -1600 -ig tartanak, szükség szerint 17 óráig a gyermekek pedagógus 

felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskolában. 

3.1. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend 

alapján történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a 

kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik. Kötelező tanítási 

órák 800-tól kezdődnek és 15,30-ig tartanak. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket 

rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások) csak engedéllyel látogathatók. Minden egyéb esetben a 

látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt 

esetben az igazgató tehet.  

Az óraközi szünetek időtartama: 10-20 perc a házirendben feltűntetett csengetési rend szerint. Az 

óraközi szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünetek ideje nem 

rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók 

lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

Dupla órák az igazgató engedélyével szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de a pedagógus köteles 

felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig. 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 

A felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre javasolt tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, 

ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

Tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre javasolt tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, de a foglalkozásokon való részvétel önkéntes. 



A szakkörvezető a szakkör működéséért szakmailag és pedagógiailag felelős. A szakkör munkatervét 

és működési rendjét a szakkörvezető készíti el. A foglalkozásokról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörbe 

való jelentkezés önkéntes, az osztályfőnök és szaktanár együttes véleményét figyelembe véve. Egy tanéven 

belül az elfogadott jelentkezés esetén a tanulók számára a szakköri tagság kötelező 

A foglalkozásokon a kijelölt tanulóknak kötelező a részvétel (a törvényi szabályzásoknak 

megfelelően). 

Az étkezést lehetőség szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani. 

A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét az éves munkaterv rögzíti. 

A tanórán kívüli foglalkozások megtartásának rendje: Az utolsó óráját befejező tanulónak legyen 

elegendő ideje arra (kb.20 perc), hogy ebédjét nyugodtan elfogyaszthassa. 

Ha a tanuló nem jelenik meg a tanóra kezdetekor, hiányzóként kell beírni. Amennyiben óraközben 

megérkezik, elkésőnek minősül, ebben az esetben a késés időtartamát be kell írni. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, illetve tanuló nem küldhető ki tanóráról (foglalkozásról). A késések idejét össze kell 

adni, amikor ez az idő eléri a 45 percet, igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel 

érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, a tanár által kért eszközök biztosítása, óra 

végén a tábla letörlése és. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes 

kötelessége ezt jelenteni a tanáriban, vagy az igazgatóhelyettesnek.  

A tanulónak minden órára magával kell vinnie a tájékoztató füzetét, (ellenőrzőjét) s a kapott 

osztályzatokat másnapra alá kell íratnia a gondviselőjével. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell 

a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját legalább egy héttel megírásuk előtt 

jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. Dolgozatnak 

minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását 

ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni.  

Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik 

bármilyen, képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. 

Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek és a felelős tanároknak a 

névsorát előzetes terem és időpont-egyeztetés után az igazgatónak kell leadni. A rendezvényeken résztvevő 

tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek.  

A kötelező délutáni foglalkozásokról a szülő írásbeli kérésére felmentést adhat.  

3.2. Tanítási órák közötti szünetek rendje 

Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.  

Csengetési rend:  

1.óra   8.00 -   8.45 

2.óra   8.55 -   9.40 

3.óra   9,55 - 10.40 

4.óra  10.50 - 11.35 

5.óra  11.45 - 12.30  

6.óra  12.45 - 13.30 

7.óra  1350  - 1435 

8. óra  14, 45-15,30 

  

A tanuló a szüneteket a tanteremben, a folyosón, jó idő esetén, a nagyszünettől az udvaron töltheti az 

ügyeletes tanár felügyelete mellett. 

4. Létesítmények és helyiségek használati rendje 

 

Az iskola épületét címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyarország címerével kell 

ellátni. 



Az intézmény minden dolgozója és tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, a felszereltség állagának megőrzéséért  

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért  

- az energiával és az oktatáshoz szükséges anyagokkal való takarékoskodásért  

- a tűz és balesetvédelem, valamint munkavédelmi -szabályok, betartásáért.  

 

4.1 Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó 
rendszabályok 

 

a, Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató írásos 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Ekkor a használatba vevő a tárgyak épségéért anyagilag 

felelős. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, 

melynek egyik példányát iktatni kell. 

 

b, A szakmai felszerelések, a szemléltetőeszközök, szemléltetéshez felhasznált anyagok megrendeléséről a 

szakmai munkaközösségek, beszerzésükről az igazgató-helyettes gondoskodik az igazgató engedélyezése 

után. A tanításhoz használt szemléltetőeszközök, anyagok médiák órán való felhasználásának biztosítása a 

tanár feladata. Az eszközök, berendezések hibáját a jelenteni kell, illetve a hibás eszközöket, berendezéseket 

le kell adni a hiba megjelölésével. 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

4.2 A helyiségek biztonságának rendszabályai 

 

a, Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. 

A tantermek zárásának ellenőrző felelőse az épületet záró takarító, akinek gondoskodni kell az elektromos 

berendezések áramtalanításáról is, valamint a riasztó "élesítéséről". 

 

b, A tantermek, szaktantermek, tornaterem, stb. balesetmentes használhatóságáról, az azokban elhelyezett 

eszközök állapotának vizsgálatáról az ott tanító pedagógus(leltárfelelős) gondoskodik. 

A szertárak biztonságos zárhatóságáról, karbantartásáról a szertárfelelős tanár gondoskodik. Oda tanulók 

csak az illetékes tanárral együtt mehetnek be, és csak az általa előírt feladatokat hajthatják végre. 

c, Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott károkról az 

osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. 

d, A külső kapuk zárása, nyitása a technikai személyzet feladata 

e,Az intézmény dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét 

rendeltetésszerűen használja a nyitvatartási rendnek megfelelően. 

Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. A 

tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetében történő 

bejegyzés útján kéri, amit az osztályfőnök hagy jóvá. 

 

4.3 Külön szabályokkal rendelkező helységek 

 

Az intézmény helységeihez különböző egyedi rendszabály hozható, ezeket a terem bejáratánál látható helyen 

kell kifüggeszteni. 

A tornaterem használata:  

A testnevelésórákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat és a tanári 



utasításokat betartani. 

A testnevelésórákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelő tanárok 

ellenőrzik és bírálják el.  

Balesetvédelmi okokból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az értékek megőrzéséről a testnevelő 

gondoskodik.  

A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.  

A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni.  

Amennyiben baleset történt, a testnevelő tanárnak a sérült ellátása után baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, 

és az igazgatói irodában jelenteni kell az esetet.  

Az iskolához tartozó helyiségek használata:  

Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat az erre a célra kijelölt helyen tarthatják. Az iskola e 

járművekért felelősséget nem vállal.  

Az iskolához tartozó sportpályán csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.  

Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés 

érdekében. Az ebédlőben étkezések alatt az étkezőkön és a rájuk felügyelőkön kívül más nem tartózkodhat. 

 

5. A tanulók hiányzásáról szóló rendelkezések 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az 

időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A szülő tanévenként 3 tanítási napról való 

távolmaradást igazolhat, melyet a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. A tanuló számára előzetes 

távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet a tájékoztató füzetben. Az engedély megadásáról tanévenként 

3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az igazolatlan 

órákat az osztályfőnök a tájékoztató füzetbe az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti összesítését 

és igazolását az osztályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök családvédelmi felelőssel együtt jár el. 

Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

5.1 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése 

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai 

szerint történik. 

Tanköteles tanuló esetében: 

 

• első igazolatlan óra után: napló adatai révén a szülő értesítése  

• tízedik igazolatlan óra után: a kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat értesítése,a lakóhely szerint 

illetékes jegyző értesítése  

• a harmincadik igazolatlan óra után: szabálysértési hatóság értesítése  

• az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző, kormányhivatal értesítése  

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztáskövetkezményeire. 

 

6. A TANULÓI JOGVISZONY, A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS 
FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI 

6.1 A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei 



 

A köznevelési törvény részletesen szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését. A 

közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján 

történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

Az intézmény megteremti tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének 

feltételeit. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény 

házirendje tartalmazza. 

6.2 A tanulók jutalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 

Az iskolánk ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki: -eredményes kulturális tevékenységet 

folytat, 

- kimagasló sportteljesítményt ér el,  

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet, vagy kiváló eredménnyel záruló 

együttes munkát végzett.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

6.3 A jutalmazás, büntetés formái 

Jutalmazás: 

Iskolánkban elismerésként a szóbeli dicséretek mellett a következő írásos dicséretek adhatók, 

melyeket a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni:  

- szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, és nevelőtestületi dicséret. 

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséreteket az iskola tanulóinak tudomására kell hozni.  

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, jutalmazhatók.  

A jutalmak odaítéléséről a pedagógus dönt 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális 

versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő közösségi, stb.) 

jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át az intézmény vezetőjétől.  

 

Csoportos jutalmazási formák: Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház v. kiállítás 

látogatáshoz). 

Büntetés: 

Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező intézkedésben vagy írásos figyelmeztetésben kell 

részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé 

A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe kell írni. 

 

 

7. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

 

A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az intézmény pedagógiai programja tartalmazza. Helyi vizsgák: 

az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák. A helyi vizsgák időpontját az intézmény éves munkaterve 



tartalmazza. A vizsgáztató bizottságokat az igazgató jelöli ki, melyeknek elnöke felelős a jegyzőkönyvek 

vezetéséért. 

A vizsgák követelményrendszerét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató 

is aláírja. 

 

8. A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

a, A térítési díjak fizetéséről a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet III. fejezet rendelkezik. 

A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg. 

Ennek alapján intézményünkben a tanulóknak térítési díjat kell fizetni: 

- Az intézményben igénybe vett étkezésért a jogszabályban meghatározottak szerint kell térítési díjat 

fizetni. 

 

9. Elektronikus napló hozzáférés 

 

Az iskola elektronikus naplót üzemeltet ehhez a szülők részére hozzáférést biztosít. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. A Házirend nyilvánossága 
 

A Házirend egy példányát minden szülő átveheti az iskolába történő beiratkozás alkalmával.  

Egy példány megtalálható az irodában, illetve elektronikusan az intézmény honlapján. 

4.2. A házirend hatálya 

 

A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az intézmény minden 

dolgozójára. Hatályossága a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is 

vonatkozik. 

Érvényessége: elfogadást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. 

Felülvizsgálata: évenként 

 

 

 

 

 

4.3. A házirend módosítása 

 

 

Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, 

továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. 

A felülvizsgálat elvégzéséért az intézményvezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a 

nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal. 

 

 



11. Legitimáció 
 

 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola  házirendjét az iskolai diákönkormányzat 2018.09. 30. 

napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Hidas, 2018. 09. 30. 

 

 …………………………………… 

 iskolai diákönkormányzat elnöke 

 

 
     

 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola házirendjét az SZMK 2018. 09. 30. napján tartott 

ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Hidas, 2018. 09. 30. 

 

 

 …………………………….. …………………………………… 

 SZMK elnöke  

 

     
 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola házirendjét az iskola nevelőtestülete 2018. 08. 30. 

napján tartott ülésén elfogadta. 

 

Kelt: Hidas, 2018. 09. 01. 

 

 

 

 

 ………………….………… ……………………………. 

 jegyzőkönyv vezető   igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 

 

Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, javító és különbözeti vizsgák) 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült 

Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel.  

A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott osztályban tanító szaktanárok 

nyújtanak segítséget a tanulóknak. 

 


