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I. Bevezető 

 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása értelmében az iskola 

életével, a tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell 

szabályozni. 

 

2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, a tanulókat kísérőkre és az 

iskola dolgozóira vonatkoznak. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 

 

3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és működési szabályzatának betartása 

minden tanuló kötelessége. 

 

4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll. 

 

5. A Házirendet minden tanév elején minden tanuló megismeri az osztályfőnökök 

segítségével. 

 

6. Az intézményünkbe történő beiratkozáskor minden tanuló, illetve szülője kap egy-egy 

példányt (kivonatot). 

 

7. A Házirend módosításakor annak tartalmáról az osztályfőnökök tájékoztatják a 

tanulókat. 

 

8. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a DÖK faliújságán, és kifüggesztjük az 

iskola valamennyi osztálytermében. 

 

9. A tanulói jogok gyakorlásához csak az első tanévet megkezdő diák jogosult. 

 

10. A Házirend hatályba lép 2013. április 1-jén. 
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II. Az iskola működési rendje, a tanulók kötelességei 

 

1. Az iskola munkarendje  

1.1. Az iskolában az első tanítási óra előtt 15 perccel kell beérkezned, hogy legyen időd az 

első tanítási órára előkészülni. Az iskolában reggel 7 órától 7 óra 30-ig igénybe veheted 

a reggeli ügyeletet. Tantermedbe csak pedagógus felügyeletével mehetsz be (7 óra 30 

perc után mehetsz fel, ügyeletes tanár engedélyével, kivéve, ha tanítóddal, tanároddal 

másképp beszélted meg.)  

Gyülekezés az első tanítási óra előtt jó időjárási viszonyok esetén az udvaron, rossz idő 

esetén az aulában. 

Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak az igazgatóhelyettes, az 

osztályfőnök vagy a szülő írásbeli engedélyével hagyhatod el.  

1.2. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal 

segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, 

kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, 

foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, 

dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, 

lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél részt! 

1.3. Házi feladatod elkészítése és az órákra való felkészülés tanulói kötelességed, amelynek 

elmulasztása rajtad számon kérhető és büntethető. 

1.4. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 

 

Csengetési rend: Rövidített órák rendje: 

 

Óra:              kezdete  vége 

0.                  7 20 -   8 05 

 

1.   8 15 -   9 00 1.   8 15 -   8 45 

2.   9 10 - 10 00 2.   9 00 -   9 30 

3. 10 15 - 11 00 3.   9 45 - 10 15 

4. 11 10 - 11 55 4. 10 25 - 10 55 

5. 12 05 - 12 50 5. 11 05 - 11 35 

6. 12 55 - 13 40 6. 11 45 - 12 15 

7. 13 45 - 14 30   

8. 14 35 - 15 20  Ebéd: 11 15 -től 

9. 15 25 - 16 10   

10. 16 15 - 17 00   

11. 17 10 - 17 55   
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1.5. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tantermek, a foglalkozási helyszínek előtt kell 

tartózkodnod! Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek 

rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási óráján. 

1.6. Szünetekben a felső tantermek zárva vannak, azokban nem tartózkodhatsz. 

1.7. Ha hetes vagy, a te feladatod (pedagógus felügyelet mellett), hogy 

 letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról, 

 az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat, 

 jelentsd a tanáriban, ha öt perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár 

    tanórára, 

 ellásd az osztályfőnököd, társaid által rád bízott feladatokat. 

1.8. Az iskolában mosdóügyelet működik, melyet iskolánk diákjai osztályfőnökeik 

beosztása szerint látnak el. Az ügyeletet a kijelölt tanuló ellátni köteles az első szünettől 

mindaddig, amíg az épületben órái vannak. Az ügyeletes tanuló kötelessége, hogy a 

mosdókban történő rendbontást és rongálást megakadályozza, és azt jelentse az 

ügyeletes nevelőnek vagy bármely tanárnak. 

1.9. Ha alsó tagozatos vagy, az osztálytermedben tízóraizhatsz, ha felső tagozatos vagy, a 2. 

szünetben lemehetsz az ebédlőbe, hogy kényelmesen és kulturált körülmények között 

étkezzél. 

1.10. Az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatsz délelőtt 

és délután egyaránt. 

1.11. Ha alsó tagozatos vagy, az utolsó tanítási óra után tanítód, tanárod lekísér a földszintre. 

Ha szüleid írásban kérik, a kért időben elhagyhatod az épületet. 

1.12. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha 

 napközis vagy, 

 az iskolában ebédelsz, 

 szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt, 

 valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt, 

 a könyvtárban van dolgod, 

 iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt, 

 tanítóid, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél, és ez idő alatt az iskola 

pedagógusa felügyeletet tud biztosítani. 
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1.13. A napközis foglalkozások 16.10-ig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy egy-egy 

alkalommal előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. A foglalkozások 

végén tanítód, napközis nevelőd lekísér a földszintre. 16.10-től 17.00 óráig bent 

maradhatsz a délutáni ügyeleten, ekkor a rád vigyázó pedagógus kísér le a földszintre. 

1.14.  Az iskolai szervezett étkezések és az ebédlő használatának rendje: 

 ha alsó tagozatos, felső tagozatos napközis vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt 

ebédelhetsz, 

 ha nem napközis felső tagozatos vagy, az ebédlőben tartózkodó nevelők felügyelnek 

rád. 

1.15. A kötelező iskolai rendezvényeken részt kell venned, tanítód, osztályfőnököd 

útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, 

eredményességét, tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények 

előkészítésében, lezárásában. 

1.16. Ha tanítási időben szülői vagy pedagógus felügyelete nélkül iskolán kívül tartózkodsz, 

távolléti igazolást kell kérned osztályfőnöködtől vagy szüleidtől. Szüleid ehhez 

használatos formanyomtatványt kérhetnek az iskolából, vagy letölthetik iskolánk 

honlapjáról. 

1.17. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével 

hagyhatod el. 

1.18. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell 

igazolnia három tanítási napon belül, az iskola szervezeti és működési szabályzatában 

írtak szerint. Ha felső tagozatos vagy, az orvosi igazolást szüleidnek is láttamoznia kell. 

Ha 1 tanévben az igazolt és igazolatlan óráid száma a 250 órát eléri, illetve 1 

tantárgyból az éves óraszám 30 %-át, akkor nem leszel osztályozható. Osztályozó 

vizsgán kell részt venned. 

1.19. Ha óráról késel, késéseid összeadódnak, és ha elérik a 45 percet, igazolatlan órát kapsz.  

1.20. Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten keresztül, illetve családlátogatások 

útján tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az 

oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod. 

 

III. A tanulókat védő, óvó előírások 

 

1.1. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul 

szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 
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1.2. A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi 

szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy 

megtartani. Ezek közül a legfontosabbak: 

 Az iskola területén olyan magatartást tanúsíts, amellyel magad, tanulótársaid és az 

intézmény dolgozóinak testi épségét, egészségét nem veszélyezteted, és az intézmény 

rendeltetésszerű működését nem akadályozod. 

 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hoznod, 

illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos. 

 Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett 

iskolán kívüli programokra elvinned tilos. 

 Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod 

tilos. 

 Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod. 

 

1.3. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, testnevelés, kémia, 

fizika és számítástechnika órákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán. 

1.4. Az iskola területén hang-, kép- és videofelvétel készítése tilos a személyiségi jogok 

tiszteletben tartása miatt.  

1.5. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon 

alkoholt, kábítószert fogyasztanod, cigarettáznod tilos!  

1.6. Az iskola területére magas koffein tartalmú italokat (kávé) és energiaitalokat behozni, 

illetve azokat fogyasztani szigorúan tilos! 

1.7. Az iskola szervezett formában biztosít részedre iskolaorvosi és védőnői ellátást, melyek 

időpontjáról szüleidet előre tájékoztatjuk. Amennyiben a jogszabályilag előírt, kötelező 

ellátást szüleid írásbeli kérelmére nem veszed igénybe, úgy azt köteles vagy 1 héten belül 

magánúton bepótolni, és annak megtörténtjét igazolni. 

1.8. Feltűnő smink, piercing, hosszú vagy műköröm viselete az iskolában tanítási időben 

tilos! 

1.9. A tanuló ápoltan, tiszta öltözetben jelenjen meg az iskolában. 

 

IV. A tanuló értékeinek, az iskola berendezési, felszerelési tárgyainak védelme 

 

1.1. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 

rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, szüleidnek kártérítést kell fizetniük a 

köznevelési törvény 21 cikkely 61. §-a szerint. 

1.2. A folyosói ablakokat csak tanári utasításra nyithatod ki! 

1.3. Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. 
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 A szekrényt, ahol kabátodat, váltóruhádat, cipődet tárolod, zárd be. 

 Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be. 

 A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki 

átöltözött, az öltözőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át testnevelő 

tanárotoknak. Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben ne hagyjatok, 

adjátok azt át megőrzésre tanárotoknak. 

1.4. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az 

iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem vállal 

felelősséget.  

1.5. Telefonodat az iskolában az órákon kikapcsolt állapotban kell tartanod, azt csak tanári 

engedéllyel veheted elő. Szünetekben telefonodat használhatod, de csak lehalkított 

állapotban. Hangosan zenét nem hallgathatsz! 

1.6. Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd szelektíven 

szétválogatva! Padodban, polcodon, szekrényedben magad tarts rendet tanítóid, 

osztályfőnököd útmutatása szerint! Váltócipőt kötelező használnod! 

1.7. Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a köznevelési 

törvény 46. §-ában meghatározott jogaid érvényesüljenek. 

1.8. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Többek 

között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. Ezeket a 

2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. cikkelyének 46. §-a tartalmazza. 

1.9. Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az 

ezzel kapcsolatos szabályokat a házirend (köznevelési törvény 32. cikkely) tartalmazza. 

1.10. A törvény Házirendben említett előírásait a könyvtárban és a diákönkormányzat 

faliújságján olvashatod el. 

1.11. Tankönyvtári szabályok: Csak akkor vonatkoznak rád, ha ingyen kaptad tankönyveidet! 

Ingyenes tankönyveid nem a te, hanem az iskola tulajdonát képezik, ezekre kötelességed 

vigyázni. Te csak kölcsön kapod könyveidet, ezért néhány szabályt be kell tartanod:  

 Ingyen tankönyveidet adott időre (általában egy évre) kapod kölcsön, ezért minden 

esetben vissza kell adnod őket. 

 Egész tanévben befedett állapotban kell azokat tartanod!  

 Tollal vagy kiemelővel nem írhatsz egyikbe se! 

 Indokolatlan rongálásból, (firkálás, széttépés, elkoszolódás) esetleg a tankönyv 

elvesztéséből adódó kárt meg kell térítened! Tehát szüleidnek ki kell fizetnie! 
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V. A tanulói jogok gyakorlási lehetőségei 

A tanulók általános jogait a nemzeti köznevelési törvény (2011. CXC.) 27. cikkelye 

tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a Házirend tartalmazza. 

1. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő 

felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, 

másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola 

igazgatójához fordulhatsz. 

2. Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az általános iskolai napközit. A 

jelentkezés módjáról, idejéről, feltételéről az első tanítási héten az osztályfőnököd 

tájékoztat. 

3. Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanítunk, 

megválaszthatod, hogy melyik, képességeidnek, szándékaidnak legjobban megfelelő 

csoportban szeretnéd az adott tantárgyat tanulni. Ha szaktanárod, osztályfőnököd nem ért 

egyet választásoddal, a kérdést a szüleid és a te meghallgatásod után az osztályodban tanító 

tanárok és az iskola vezetősége együtt döntik el. 

4. A csoportbontásokról május 20-ig (a fakultációs lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb 

az első tanítási héten) az osztályfőnököd tájékoztat. 

5. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, 

amelyek megtartásához szükséges feltételeket biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért, 

tanfolyamokért térítési díjat kérhet. A térítési díj összegéről a tanév elején tájékoztat az 

osztályfőnököd vagy a szakkör vezetője. 

6. Szüleid döntése alapján az egyházak szervezésében részt vehetsz az iskolánk helyiségeiben 

tartandó hitoktatásban. 

7. Családotok szociális helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az 

igénylés rendjéről az osztályfőnöködtől, az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz te, 

vagy kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást. 

8. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat 

 az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon), 

 tanáraidtól 

 a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), 

 iskolagyűlésen, 

 a diákönkormányzaton keresztül, 

 a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg. 

9. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz 

 bármely osztályfőnöki órán, 
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 az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzatban, 

 a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint.  

Kikérjük véleményed a következő témában: 

 az iskola által szervezett kulturális-, sport- és tanulmányi versenyekhez, vetélkedőkhöz, 

szórakoztató rendezvényekhez. 

 évente 1 tanításmentes munkanap programjához  

10. Véleményedet a diák-önkormányzati képviselőd útján is elmondhatod. 

11. Kérdést intézhetsz: 

 az iskola igazgatójához a fogadóóráján, 

 az SZMK-hoz vagy az SZMK vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik. Az ülések 

időpontjáról osztályfőnököd tájékoztat. 

12. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az 

osztályfőnöktől, a szaktanáraidtól. 

13. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap csak 2 

témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik órában csak akkor kell témazáró 

dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli 

dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a 

szaktanáraidtól. 

14. Ha egy hetet vagy többet hiányoztál, szaktanároddal történt egyeztetés esetén 3 napig 

mentesülhetsz a számonkérés alól az érintett tantárgyakból. Ez idő alatt kötelességed 

pótolni lemaradásodat.  

15. A Házirendben biztosított jogaid megsértésével hozott döntés, vagy az elmulasztott döntés 

miatt osztályfőnöködhöz vagy a DÖK-öt segítő pedagógushoz fordulhatsz jogorvoslatért. 

Közérdekű bejelentés esetén az iskola igazgatójához, a nevelőtestülethez fordulhatsz. 

A jogsértő döntés semmis. 

A joggyakorlás módjáról osztályfőnököd tájékoztat (szüleid is). 

16. Személyi adataid a valódiságnak megfelelő nyilvántartásáról az iskolatitkárnál 

győződhetsz meg a gazdasági irodában, az utolsó óra után 16.00 óráig. 

17. A tanítási órán és a tanítási órán kívüli foglalkozásokon élhetsz véleménynyilvánítási 

jogoddal, azonban alkalmazkodnod kell az órát, a foglalkozást vezető pedagógus 

útmutatásához, s emberi méltóságát nem sértheted meg. 

E joggyakorlásod során nem akadályozhatod a pedagógust munkája végzésében. 
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18. Családi életeddel kapcsolatos jogod megsértése esetén forduljál segítségért 

osztályfőnöködhöz. 

19. A levéltitok joga megillet, de az órán nem levelezhetsz! 

20. A családi és keresztneved csúfolása, sértő „becenévvel” illetés esetén fordulj segítségért 

osztályfőnöködhöz. 

21. Született adottságaidnak, képességeidnek megfelelő oktatásban részesülhetsz. Ennek 

megállapítását az iskola kezdeményezi a szüleiddel való egyeztetés után a szakértői 

bizottságtól. Ennek eredményét és a további teendőket szüleiddel egyeztetjük. 

22. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szüleid írásos kérelmére mentesülhetsz a 

mindennapos iskolába járás alól, magántanuló lehetsz.  

Ez esetben szüleid kötelezettségeit, jogait iskolánk igazgatója ismerteti meg veletek. 

23. Mint tanulónak, jogod van a diákok önszervező tevékenységében részt venni. (DÖK) 

Választási joggal rendelkezel, és választható vagy. 

24. Tantárgyválasztási jogoddal az iskola személyi és anyagi lehetőségeinek függvényében 

élhetsz. Lehetőségeidről az első tanítási órán osztályfőnököd tájékoztat. 

25. Az iskola dokumentumainak megtekintését kérheted osztályfőnöködtől az utolsó óra utáni 

tanítás- és foglalkozásmentes időszakban. 

26. Iskolán kívül különböző szervezeteknek tagja lehetsz, de ez nem mehet a 

tankötelezettséged teljesítésének rovására. 

27. Továbbtanulási lehetőségeidről osztályfőnököd tájékoztat, egyben segítséget nyújt e 

tevékenységekhez. 

28. Hátránykompenzáció: Iskolánk halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulói 

megsegítése az IPR munkaterv alapján. 

29. A tanulói joggyakorlás kezdő napja az első osztályosaknál a tanév első napja, az év közben 

beiratkozott tanulók esetében a beiratkozást követő nap. 

30. Az iskolai tanulmányaid során előállított értékek (írásbeli munka, egyéb szellemi termék, 

tárgy) az iskola tulajdonát képezi. 

31. Az intézmény helyiségeit és felszerelését tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon túl 

osztályfőnököd közreműködésével, külön vezetői engedéllyel, pedagógus felügyelettel 

használhatod. 

32. Használhatod az iskola könyvtárát az ajtaján jelzett nyitva tartási időben. A szolgáltatás 

igénybevételének módjáról, feltételeidről osztályfőnököd tájékoztat. 

33. Az iskola által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról, azok fizetési módjáról 

és idejéről osztályfőnököd, illetve a szolgáltatást szervező pedagógus tájékoztat. 
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34. Az iskolai hagyományok ápolása, illetve az állami, helyi eseményekről történő méltó 

megemlékezés céljából iskolánk ünnepélyeket szervez iskolai, osztály-, illetve különböző 

csoportkeretekben. 

35. Azokon a napokon, amikor nincs testnevelésórátok a DSE közreműködésével, külön 

program szerint naponta legalább 1 óra sportolási lehetőséget biztosítunk pedagógus 

felügyelete mellett. 

36. Önszerveződő diákköröket (énekkar, szakkör…) hozhattok létre, de minden esetben 

segítő felnőtt (tanár, vagy szülő) választása kötelező, aki felelősséget vállal a tanulókért. 

37. Iskolai kedvezmények igénylésének rendje: Iskolai kedvezmény lehet: Alapítványi vagy 

Diákönkormányzati támogatás, iskolai és szabadidős programok. Versenyek nevezési 

díjait, iskolai kirándulások illetve az erdei iskola költségeit támogathatja a Művelt 

Emberfőkért Alapítvány és a DÖK. Támogatási kérelmedet szüleid írásos formában 

adhatják be osztályfőnököd, szaktanárod segítségét kérve. 

A kérelem elbírálásának elvei: tanulmányi eredményed, magtartásod, közösségért végzett 

munkád és szociális helyzeted. 

38. Osztályozó vizsga: 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 

tanítási év során 250 igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, illetve egy adott 

tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - án hiányzott. Az osztályozó vizsga 

tantárgyankénti követelményit szaktanárodtól tudhatod meg, a vizsgák idejét és a vizsgákra 

jelentkezés módját pedig osztályfőnöködtől. (Lásd pedagógiai program.) 
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VI. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái 

1. Jutalmazás 

Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartás dicséretét 

a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók tanév végén könyvvel és oklevéllel 

jutalmazhatók.  

Amennyiben tanulmányi munkádat képességeidhez mérten kiemelkedően végzed, szorgalmad 

kitartó vagy példamutató, hozzájárulsz az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, a 

következő dicséretben, jutalomban részesülhetsz: 

dicséretek: 

 tanulóközösségi, diák-önkormányzati 

 szaktanári 

 napközis nevelői 

 ügyeletes tanári 

 osztályfőnöki 

 nevelőtestületi 

 igazgatói 

A nyolc éven át kitűnő tanulók a tanévzáró ünnepségen vehetik át az emlékplakettet. 

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

győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka) 

jutalmát a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt, nyilvánosan veszi át. 

A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség véleményének meghallgatása 

után az osztályfőnök dönt. 

Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, színház- vagy kiállítás látogatás. 

Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök írásban terjeszti elő a tanulót az 

igazgatóhelyettesnél (a tanulóközösség, szaktanárok, napközi vezető javaslata alapján). A 

jutalmazást a nevelőtestület dönti el az osztályozóértekezleten. 

 

2. Fegyelmi intézkedések 

Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület 

hozza. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell 

írni. 

A Köznevelési törvény 58-59.§-a szabályozza a tanuló fegyelmi és kártérítési felelősségét. 
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A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

 szaktanári figyelmeztetés  

 ügyeletes tanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói intés 

A fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás  

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

 kizárás az iskolából 

A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.  

Ennek lépései a következők: 

 a fegyelmi tárgyalásról az érintett tanulót és szülőjét is értesítjük,  

 távolmaradások esetén is lefolytatjuk az eljárást, 

 az üggyel kapcsolatban kikérjük a Diákönkormányzat véleményét, 

 a döntést a nevelőtestület hozza meg. 
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VII. Záró rendelkezések 

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően kétévenként felülvizsgálhatja. 

A Házirend módosítására javaslatot tehet a nevelőtestület 50 %-a + 1 fő, a szülői 

szervezet választmánya, a DÖK vezetősége. 

A módosítási javaslatot írásban az intézmény vezetőjének kell benyújtani, aki 30 napon 

belül azt a nevelőtestület elé terjeszti. A meghozott döntésről 5 munkanapon belül 

írásban ad tájékoztatást. 

 

 

 

          Szolnok, 2016. március 25. 

 

  Rusvai Károly 

                 intézményvezető 

 


