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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A köznevelési törvény érvényes rendeletei alapján szabályozza az iskola
mindennapi működését és biztosítja a működéshez szükséges jogi kereteket.
Szabályozza az iskolai életet (beleértve az érkezéstől a távozásig a
különböző helyszínek közötti közlekedést is), valamint az iskola területén
kívüli iskolai rendezvényeken való részvételt és viselkedést (kirándulást,
kulturális-és sportprogramok stb.) és a tanár-diák viszonyt.
Tartalmazza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával valamint az
iskola munka-rendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
Megfogalmazza azokat az alapelveket, magatartási szabályokat,
jogokat, kötelességeket, azok gyakorlási módját, amelyeket a tanuló az
iskolai munka zavartalansága és eredményessége érdekében köteles
alkalmazni, és azokat tudomásul venni.
A HÁZIREND az iskola diákjainak alkotmánya.
A HÁZIREND szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló
minden személyre - tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt az intézménybe történő jog-szerű belépéstől annak jogszerű elhagyásáig. A
jogok gyakorlása azonban nem ütközhet jogszabályokba, nem korlátozhat
másokat
ugyanezen
jogainak
érvényesítésében,
továbbá
nem
veszélyeztetheti önmaga és társai, valamint az intézmény alkalmazottainak
testi-lelki egészségét.
A HÁZIREND megsértése fegyelmi vétség lehet, ami fegyelmi eljárást
vonhat maga után.
A HÁZIRENDET, annak módosítását a tantestület fogadja el.
A HÁZIREND elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és
a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.
A HÁZIREND egy példányát lehetőség szerint az iskolába történő
beiratkozáskor a szülőknek át kell adni.
A HÁZIREND szövegét az osztályfőnökök minden tanév első
osztályfőnöki óráin kötelesek megismertetni és feldolgozni tanítványaikkal. A
HÁZIREND hozzáférhető a tanáriban, a könyvtárban, valamint
megtalálható az iskola honlapján, az iskola vezetőinél.
A HÁZIREND
jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri
rendeletek:
-2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: NKT);
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- Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról;
- A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról;
- 2011. évi CLXVI. törvény (14.§) –a tankönyvtörvény módosításáról;
- 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról;
- Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM. rendelet;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény;
- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ);
- Az intézmény Pedagógiai programja.

A TANULÓI JOGVISZONYRAVONATKOZÓ SZABÁLYOK
Tanulói jogviszony létesítése:
A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik, de gyakorlása bizonyos
esetekben az első tanév megkezdésének első napjától van érvényben.
Az általános iskola első osztályába való beiratkozás időpontjáról
az iskola fenntartója határoz, döntése után az iskola igazgatója az
óvodákban és iskolákban közzétett hirdetésen értesíti a szülőket.
Más iskolából való átvétel kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli kérelme
alapján történik. A kérelmet személyesen kell az iskola igazgatójához
benyújtani. Az átvételről az igazgató dönt.
Megszűnik a tanulói jogviszony:
- Ha a szülő, - nagykorú tanuló esetében -a tanuló igazgatóhoz benyújtott
írásbeli bejelentése alapján a tanuló másik iskolában folytatja tanulmányait.
EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESET-MEGELŐZÉSI, MUNKAVÉDELMI VÉDŐ, ÓVÓ
ELŐÍRÁSOK
Általános szabályok
- Minden iskolahasználó kötelessége, hogy a munka-, tűzvédelmi, baleset
megelőzési szabályokat a tanév elején megismerje, betartsa.
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- Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend
szerint kell elhagyni az épületet.
- A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti
tanítványaival.
- Vészhelyzet (természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés),
balesetveszélyes helyzet észlelése esetén a tanuló azonnal értesítse a
legközelebbi pedagógust.
- Az iskolában történt balesetet azonnal jelenteni kell a legközelebbi
pedagógusnak, az igazgatónak.
- A tanulók az iskola épületében úgy viselkedjenek, és úgy közlekedjenek,
hogy ne veszélyeztessék sem önmaguk sem mások testi épségét!
- Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot, és sérülést okozó, veszélyes tárgyakat a
tanulóknak az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett programokra
elvinni tilos!
- Az iskola területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon
alkoholt, drogot fogyasztani, cigarettázni és egyéb, a törvény által is tiltott
élvezeti szert fogyasztani tilos!
A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési
tárgyainak, felszereléseinek védelmét szolgáló rendelkezések:
- Az iskola helyiségei csak és kizárólag a helyiség céljának megfelelően
használhatóak. Az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek
rendeltetésszerű használata minden tanuló és pedagógus, a helyiséget
terembérleti szerződés alapján használó feladata. A rendeltetésszerű
használat felelőse a foglalkozást vezető pedagógus, a teremhasználatra
szerződött személy.
- Az iskola épületének megóvása minden tanuló, szülő, iskolai dolgozó,
terembérlő feladata.
- Az iskolába érkezők (szülők, hozzátartozók, terembérlők, hallgatók,
látogatók, stb. számára a HÁZIREND vonatkozó részeinek betartása kötelező.
- A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott kárért a
tanuló anyagilag, szándékos károkozás esetén pedig anyagilag és fegyelmileg
is felelős.
- Az iskolai munkához nem tartozó tárgyakért az iskola felelősséget nem
vállal.
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- A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, az átöltözés végén az
öltözőt a testnevelő tanár kötelessége bezárni.
Az általános emberi együttélési szabályok betartása minden tanuló
kötelessége.
Többek között nem ön bíráskodhat, tisztelnie kell pedagógusai,
tanulótársai, és az iskola más dolgozói emberi méltóságát, jogait.
Ezeket az általános kötelességeket a Köznevelési törvény 46. §- a is
tartalmazza.
A tanulók jogai:
A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján:
A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak
megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
A nevelési és a nevelési oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét
pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőségbiztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák
ki.
Az oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése
tárgyilagosan és több-oldalú módon történjék.
A nevelési oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit -és
erkölcstan oktatásban vegyen részt.
Az életkorától függetlenül
a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló
számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola
létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi
fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által
biztosított számítógépeken való internet hozzáférés során;
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról;
Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi
önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy
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e jogának gyakorlása nem ütközik jog-szabályba, nem sérti másoknak ezt a
jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
A szülő kérje gyermekének az átvételét másik nevelési-oktatási
intézménybe.
Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy adatait az iskola biztonságos
körülmények között kezelje, tárolja, kérésére tájékoztatást kaphat a róla
nyilvántartott adatokról, szaktanárától felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről,
ezzel összefüggésben osztályfőnökén keresztül betekinthet az
osztálynaplóba.
Hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak,
kínzásnak kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak
ne vessék alá.
Minden őt érintő kérdésben véleményt nyilváníthat úgy, hogy ne sértse
mások érdekeit, ne zavarja vele a tanítási órák rendjét. A
véleménynyilvánításra felhasználhatja az iskolai gyűléseket is. A tanuló az
általa felvetett kérdésekre választ kell, hogy kapjon a törvény biztosította
időn belül. (30 nap)
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért
dicséretben, juta-lomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola
igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat
dönthet.
Osztályozó-és javítóvizsgát tegyen a vizsgaszabályzatokban foglaltak
szerint; ezekről a hivatalos tájékoztatást és a pontos vizsgakövetelményeket
kézhez kapja.
A jogszabályban meghatározott eljárás szerint, az igazgatóhoz
benyújtott kérvény alapján (kiskorú tanuló esetén a szülő kérelme alapján)
magántanulói jogviszonyt létesíthet, ill. a tanulói jogviszonyát
szüneteltetheti.
A tanulói jogok gyakorlása
A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával lép életbe és mindaddig tart,
ameddig az intézmény tanulója. A tanulói jogok azonban csak a beiratkozást
követő tanévkezdés után gyakorolhatók, kivéve a leendő tanulók számára
külön szervezett programokon való részvételt.
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Jogorvoslati lehetőség, érdekképviselet
Ha a diákot az iskolában sérelem éri, gondjával ő maga vagy szülője (illetve
törvényes képviselője, a továbbiakban: szülő) a tanárához, osztályfőnökéhez
vagy a diákönkormányzathoz fordulhat. Ha ezen az úton sem sikerül
megoldást találnia, akkor személyesen, tanárával, a diákönkormányzat
képviselőjével vagy szülőjével együtt felkeresheti az iskola igazgatóját,
illetve helyetteseit a probléma orvoslása érdekében. A fölvetett problémára
a megkeresett tanár illetve az igazgató egy héten belül köteles érdemi
(írásbeli megkeresés esetén írásbeli) választ adni.
Az iskolában évente minimum egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani. A
közgyűlést két héttel előre meg kell hirdetni.
Véleménynyilvánítási jog, a tanulók tájékoztatása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
szóban: • az iskola igazgatója iskolagyűléseken
• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon

írásban: • tájékoztatófüzetben, ellenőrzőben
• honlapon az igazgató, osztályfőnök, szaktanár, tanító
folyamatosan
tájékoztatja.
A tanulókat és szüleiket a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban is
tájékoztatják.
Tanórán kívüli foglalkozások, egyéb foglalkozások
Alsó tagozaton délután 16 óráig tartanak a tanórák, egyéb foglalkozások.
Szülői igény esetén a tanulók számára 16 óra és 17 óra között az iskola
felügyeletet biztosít.
A tanulók szülei tanév elején írásban jelzik a pedagógusnak, hogy gyermekük
kivel és hány órakor távozhat az iskolából. Csak rendkívüli esetben
engedhető el a gyermek szülői telefonhívásra, ha a pedagógus vagy az iskolatitkár
is beszélt a szülővel.
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A napközis foglalkozásokon a tanulók a tanulási időben elkészítik írásbeli
házi feladatukat, valamint felkészülnek a következő napi feladatokra. Az
írásbeli házi feladatokat a tanulók –ha szükséges tanítói segítséggel –önállóan
készítik el. Az írásbeli házi feladatokat a tanító mennyiségileg ellenőrzi, a
feladatok minőségi ellenőrzése a tanítási órán történik.
Ha tanuló a délutáni elfoglaltságai (pl.: szakkör, sportkör, stb.) miatt nem
tud a napközis foglalkozásokon, tanulószobán felkészülni a másnapi órákra,
akkor ezt otthon pótolnia kell.
Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskola az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM.
rendelet-ben foglaltak alapján szervezi meg a diákok egészségügyi
vizsgálatát.
A törvény 10.§-a alapján az egészségügyi ellátás során tiszteletben kell
tartani a beteg emberi méltóságát, önrendelkezéséhez való jogát.
A tankötelezettség végéig a tanulók évente kötelesek részt venni a
jogszabályok szerinti szűrővizsgálatokon.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben
az iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.
Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését.
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiénia, tisztasági szűrővizsgálatát.
A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök előre
tájékoztatja a tanulót és a szülőt. A szűrővizsgálatokon való részvétel
minden tanuló elemi érdeke.
A szűrővizsgálatokon felmerült problémáról a szülő személyesen kérhet
tájékoztatást az iskolaorvostól.
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A tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát tervezetten évente legalább
2-3 alkalommal, de felmerülő igény esetén akár azonnal is az iskolai védőnő
végzi.
Az iskolából tanítási időben a gyermek orvosi vizsgálatra csak a szülő írásos
vagy személyes kérésére mehet el. A vizsgálat tényét a vizsgálatot végző
orvossal igazoltatja.
A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata a területileg illetékes fogászati
rendelőben évente, szorgalmi időszakban történik. A tanulók kíséretét az
intézmény biztosítja.
Az iskolaorvosivélemény figyelembevételével a tanulókat a szakorvos
gyógytestnevelésre utalhatja, melynek megvalósítása lehetőség szerint
iskolánkban megoldható.
Tanulóink lelki egészségéről amennyiben szükséges iskolapszichológus
gondoskodik.
A tanulók kisebb sérülések, rosszullétek esetén, az iskola titkárságán
segítséget kérhetnek.
A balesetet észlelő pedagógus intézkedik a mentők kihívásáról, illetve
azonnal értesíti az iskolavezetést. A balesetet érzékelő pedagógus, illetve az
iskolavezetés értesíti a gyermek szüleit. Az iskolavezetés a mentők, vagy a
szülők megérkezéséig gondoskodik a balesetet ért tanuló felügyeletéről.
Iskolai baleset esetén a balesetet észlelő pedagógus 24 órán belül elkészíti a
jegyzőkönyvet, melynek egy példányát az iskolai irattárban helyezik el.
Gyógyszerérzékenységről a szülő beiratkozáskor a tanulói adatlapon és tanév
elején az ellenőrzőben, tájékoztatóban értesíti az iskolát.
A TANULÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A tanulónak kötelessége, hogy:
•

az eszközök használatánál a szabályzat előírásainak érvényesítésével
saját és társai testi épségét, egészségét megóvja, a tanárai által
9

2018. szeptember 13.

PUZZLE Kamaraerdei Kerekerdő Általános Iskola

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Házirend 2018/19 tanév

ismertetett baleseti és tűzvédelmi előírásokat megtartsa, ha balesetet
észlel haladéktalanul jelentse
szabadidejének eltöltési módját iskolánk szellemiségének megfelelően
válassza meg, viselkedésével, kultúrált magatartásával öregbítse
iskolánk jó hírnevét
részt vegyen a napi rendszeres testmozgásban, a friss levegőn
tartózkodva fejlessze ügyességét, egészségét karbantartsa; Tilos
minden egészségre ártalmas szer használata, fogyasztása (alkohol,
cigaretta kábítószer stb.)
az iskola tanáraival, alkalmazottaival, tanulótársaival szemben iskolán
belül és azon kívül is tisztelettudóan viselkedjen, emberi méltóságukat
és jogaikat ne sértse
társaival szemben semmiféle erőszakot ne alkalmazzon, senkit erre ne
is biztasson
a társaival szembeni viselkedését a baráti jóindulat jellemezze
az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, a felnőttekkel szemben legyen udvarias,
előzékeny; véleménynyilvánítás csak a kulturált magatartás keretein
belül engedhető meg
a tanórára pontosan felkészüljön, a házi feladatot elkészítse, a
megtanulandó anyagot elsajátítsa.
az órai munkába igyekezzen képességeinek megfelelően aktívan
bekapcsolódni, mondanivalóját kézfeltartással jelezze, közbeszólással
és kiabálással ne zavarja az órát; Tilos a súgás és a meg nem engedett
segédeszközök használata írásbeli munkáit igyekezzen a tőle telhető
legesztétikusabb külalakkal elvégezni
a könyveket, füzeteket a tanár utasításainak megfelelően használja
a korrepetáláson, felzárkóztatáson részt vegyen, ha a tanár ennek
szükségét látja
a tanév elején választott szakkörre rendszeresen eljárjon, arra a
legjobb tudása szerint felkészüljön és a tudása legjavát nyújtsa
a szaktanár rendelkezéseinek megfelelően tanulmány versenyeken
induljon
a tanítási órákról, korrepetálásról és szakkörökről való távolmaradást
igazolja
a választott foglalkozásokon rendszeresen részt vegyen
a vallásoktatásban részt vegyen
10
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az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen
használja, óvja azok épségét. Ha anyagi kárt okoz kötelessége
megtéríteni. Ha rongálás a tudomására jut, jelentenie kell a
felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak
a napközi ellátás igénybevételekor a tanulási időt hasznosan töltse ki,
napirendjét betartsa
a könyvtárból kölcsönzött könyvek állagát megóvja, év végén
hiánytalanul, épségben visszaadja
az iskolaorvos által végzett vizsgálatokat, védőoltásokat mulasztás
esetén pótolja

Mulasztás
A mulasztásokat a megfelelő rovatban a szülő akkor igazolja, amikor a tanuló
először jön iskolába. Betegség esetén az orvosi igazolást, fertőző betegség
esetén külön igazolást is be kell mutatni, hogy a gyermek közösségbe léphet.
A szülők az előre nem látott mulasztásokat és indoklását (betegség, családi
okok stb.) a hiányzás első napján jelentsék az iskolában. Az étkezés
lemondását a központi telefonszámon, vagy személyesen lehet kérni.
Egyéb indokolt esetben előre kell írásban engedélyt kérni a távolmaradásra,
3 napra az osztályfőnöktől, több napra vagy hosszabb időre az igazgatótól
írásban és legalább 3 nappal a hiányzás megkezdése előtt.
Távol maradni csak az engedély megszerzése után lehet. A távolmaradás
után az tájékoztató megfelelő rovatában a szülő igazolja a hiányzást.
Igazolatlannak tekintendő, ha a bejelentés elmarad, vagy a tanuló engedély
nélkül mulasztott. Vitás esetekben az igazgató dönt. Tanórán kívüli iskolai
foglalkozásokról való elmaradást is igazolni kell. Ha a tanuló iskolai
foglalkozásról elkésik, az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket és szükség
esetén igazolásukat kéri. Az igazolatlan óramulasztás fegyelmi büntetéssel
jár. Tanköteles korú igazolatlan mulasztása esetén, ha felmerül a
tankötelezettség elmulasztása, az igazgató értesíti az illetékes
önkormányzat jegyzőjét. A szülő egy tanévben csak 3 napot igazolhat.
Késés
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A későn érkező tanulók 10 percet meghaladó késése 1 óra igazolatlan
mulasztásnak számít.
Jutalmazás
Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi
dicsérettel jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a
bizonyítványba bevezetésre kerülnek.
A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy
igazgatói dicséretben részesíthetőek. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe
kerül bejegyzésre, és a havi illetve év végi magatartás vagy
szorgalomjegyben is meg kell, látszanak.
Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét
öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-,
vagy más tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes
körülmények között adjunk át.
Büntetés
Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek
súlyának és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon
büntethetőek:
•

•

•

Szóban:
szaktanári,
osztályfőnöki,
igazgatói,
elbeszélgetés,
figyelmeztetés, elbeszélgetés a szülőkkel,
Egyéb: iskolai kedvezmények - melyeket nem a törvény ír elő megvonása.
Írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói intés vagy megrovás.

Ezek a súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás, illetve
szorgalom jegyben is tükröződnek. Minden esetben az osztálykönyvbe és az
ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek. Tudomásulvételét a szülő aláírásával
jelzi.
Különlegesen minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat
létre, az ügy kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott kár
megtérítése (a Közoktatási törvény 76-77. §-ai szabályozzák a tanulók
12
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fegyelmi és kártérítési felelősségét), a diák átirányítása másik iskolába, ha
az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával
megállapodott. A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket
időben értesíteni kell.
Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás
Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is (az osztályfőnök
útmutatása alapján) kulturáltan kell viselkedni!
Az előre megbeszélt szabályokat be kell tartani, ezek megszegésekor
kizárható a diák a programból és/vagy fegyelmező intézkedésben részesül.
Tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok
bevitelére és elhelyezésére vonatkozó szabályok:
A diákok az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges
eszközök hozhatják! Egészséget, közerkölcsöt, közérdekeket sértő,
gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába
behozni!
Védő, óvó előírások
A tanév megkezdésekor minden diáknak baleset- és tűzvédelemi oktatáson
kell részt vennie! Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.
A diákok biztonsága érdekében nem lehet:
•

•
•
•
•

•
•
•

az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat játszani (pl.:
labdázni, ugrókötelezni, gördeszkázni, stb.),
az udvaron levő asztalokra, fákra, kerítésre, focikapura felmászni,
a radiátorokra, ablakba ülni,
az ablakból kihajolni és onnan bármit az utcára kidobni,
a tankertben elhelyezett játékokat felügyelet nélkül, nem
rendeltetésszerűen használni, mások testi épségét veszélyeztetni,
a tanulók testi épségét veszélyeztető tárgyakat az iskolába behozni,
ebédlőből ételt kihozni,
lépcsőkorlátra támaszkodni, azt rángatni!
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Tanulónak az iskola teljes területén tilos a dohányzás!
A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket a diák felnőtt
felügyelet nélkül nem kapcsolhatja be, nem működtetheti!
AZ ISKOLA MUNKARENDJE
Az iskola épületét 7.00-kor nyitjuk. A tanítás 8.00, illetve - egyes napokon8.30-kor kezdődik. A tanulók óra előtt és végén köszönéssel üdvözlik a
tanárt. Ha látogató érkezik az osztályba, azt felállással és köszönéssel
üdvözlik. Köszönéskor a tanuló minden esetben álljon fel!
Az órák időtartama 45 perc. Az óráról csak a tanár engedélyével szabad
kimenni.
A későn jövő tanulók 10 percet meghaladó késése 1 óra igazolatlan
mulasztásnak számít. Az óraközi szünetek: 15 percesek. A szünetekben
kerülni kell a kiabálást és minden olyan játékot, mely testi épséget
veszélyeztet, vagy rongálást okoz. A szüneteket a tanulók pedagógus
felügyeletével töltik.
A tornateremben, könyvtárban és az ebédlőben csak tanár jelenlétében
tartózkodhatnak.
A tanítás után a tanulók közösen ebédelnek és napköziben tartózkodhatnak.
Az ebédelés rendjének megfelelően osztályonként étkeznek a diákok az
ebédlőben felügyelő pedagógus vezetésével.
A napközi 1-4. osztályban 16.00-ig tart. 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk.
Kötelező viselet
Ünnepi ruha:

•

lányoknak sötét alj, fehér blúz
fiúknak sötét nadrág, fehér ing

•

Hétköznap:

•
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A tanuló ruházata mindig legyen tiszta, rendes, ízléses. Tilos az
esztétikailag kifogásolható ruhák, kiegészítők viselete.
Váltócipő használata kötelező, melyet a folyosókon lévő cipőtartón kell
tárolni.

Ünnepek, rendezvények
•

Az iskolai ünnepeken, programokon a részvétel minden diáknak
kötelező.

Ünnepeink
A tanév jeles napjai
•
•
•
•
•

Tanévnyitó
Tanévzáró
farsang,
ballagás
anyák napja

Állami ünnepek
•
•
•
•
•

okt. 1. A Zene Világnapja
okt. 6. Aradi vértanúk - futóverseny
okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc
jan. 22. A Magyar Kultúra Napja
márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc

Hivatalos ügyek
A tanulók hivatalos ügyeiket, személyükre vonatkozó
munkaidőben intézhetik az igazgatói irodában. Az iskola és a
kapcsolatát a tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet) biztosítja.
értesítéseit aláírásukkal láttamozzák a szülők, a tanuló pedig a
napon felszólítás nélkül bemutatja az illetékes tanárnak.

kéréseiket
szülői ház
Az iskola
következő

A házirenddel kapcsolatos szabályok
A tanulókkal minden tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök
ismerteti az aktuálisan érvényes házirendet.
15
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A tantestület a tanév végi értekezleten értékeli a házirendben foglaltak
megvalósulását.
A tanév megkezdését követő négy héten belül a nevelőtestület felülvizsgálja
a házirend aktualitását, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. Jelen
házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője, a jóváhagyást követő tíz
munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik.
Az a tanuló, aki megszegi a Házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt
megszegés esetén súlyosabb fegyelmi büntetésben részesül az iskola
Pedagógiai Programjában leírtak szerint.
Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően, becsületes
munkával a legjobb eredményt érje el. Lelkiismeretünk is arra figyelmeztet,
hogy állapotbeli kötelességeinket erőnk szerint hiánytalanul teljesítsük
A szülő joga:
• A szülő joga a szabad iskolaválasztás.
• A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény
pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát,
házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
• Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat,
segítséget kapjon.
• Tájékoztatást abban az esetben kérhet, ha pedagógust nem vonja el a
többi gyermektől.
• Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhet.
• A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki és tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
• A szülői szervezete megállapításairól tájékoztatja az intézmény
nevelőtestületét és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját
érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől,
az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője,
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
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A szülő kötelessége
• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi,
értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres iskolába járását, a
törvényi előírásoknak megfelelően.
• Amennyiben a szülő a gyermeket másik iskolába kívánja elvinni, akkor
a befogadó intézménytől igazolást kell kérnie. Visszajelzés hiányában
az iskolavezető köteles értesíteni a jegyzőt.
• Kötelessége, hogy gyermeke fejlődését figyelemmel kísérje, és a tőle
elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek
közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak
elsajátítását.
• Kötelessége, hogy rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével
foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a
szükséges tájékoztatást adja meg, részt vegyen szülői értekezleten és
fogadóórákon.
• Kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a
fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó
pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
Az ott született döntésekről tájékoztassa a pedagógust. Ha az e
bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a
kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
• Tartsa tiszteletben az iskola dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelőoktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során –
büntetőjogi védelem szempontjából- közfeladatot ellátó személyeknek
számítanak.

Záró rendelkezés
A Házirendet a testület 2018. szeptember 13-án tartott értekezletén
tudomásul vette és elfogadta.
Budapest, 2018. 09. 13.
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igazgató

A Házirendet a Szülői Munkaközösség tudomásul vette és elfogadta.
Budapest, 2018. 09. 13.

SZM elnök
A Házirendet a Fenntartó tudomásul vette és elfogadta.
Budapest, 2018. 09. 20.
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