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A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai
alapján

Köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a házirenddel kapcsolatos rendelkezései:
25. § (2). Az iskola … házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban
meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a
kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés
szabályait.(3) (4)
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai
elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben
meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek
a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében,
lezárásában,
h) megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
48. § (1) (4) 50. § (1) 58. § (1) 70. § (2), 72. § (5) 83. § (2) 85. § (1)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet házirenddel kapcsolatos rendelkezései:
5. § (1) a)- h) (2) a) –f) 7 g) 16. § (3) 24. § (6) 51. § (2) 82. § (3) (4) (6) 117. § (1)
120. § (3) 121. § (7) 129. § (1)
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény házirenddel kapcsolatos rendelkezései:
8. §18 (4) a)–f) pontjainak 21 (7) (8)27
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról 9. § (5)
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A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését.
A házirend hatálya
1. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló
jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje
egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.
2. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
3. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
4. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.
A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
 az iskola irattárában
 az iskola nevelői szobájában
 az iskola igazgatójánál
 az osztályfőnököknél
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
 az iskolai szülői szervezet vezetőjénél
3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
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4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatni kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán
 a szülőket szülői értekezleten
5. A házirend rendelkezéseinél a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév
elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:


a tanulókkal osztályfőnöki órán



a szülőkkel szülői értekezleten

A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása
Iskolánkat beteg gyermek nem látogathatja.
1. A tanuló hiányzását illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell. A tájékoztató füzetbe beírt szülői és orvosi igazolás
fogadható el. (Kivétel lehet: az orvos vagy más hivatalos szerv által kiadott papír alapú
igazolás).
2. A tanuló hiányzása esetén a szülő telefonon vagy személyesen 1 tanítási napon belül köteles
tájékoztatni az iskolát a mulasztás okáról.
3. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól
mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
4. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
iskolától.
5. A mulasztást a tanuló az iskolába jövetelének első napján, az osztályfőnöknek köteles
igazolni.
6. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
7. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés
idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba
bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben eléri a
negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
8. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett nem oktatási jellegű rendezvények és eseményekről
(ünnepségek, iskola-egészségügyi szűrővizsgálatok) való igazolatlan távolmaradás első
alkalommal osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést von maga után.
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Térítési díj, tandíj befizetése
1. Az alapfokú művészeti iskola növendékei térítési díjat, illetve tandíjat fizetnek.
A térítési díjat félévenként két részletben kell befizetni az iskolatitkárnál.
2. A térítési díj mértékét tanévenként a magasabb jogszabályok figyelembevételével a fenntartó
állapítja meg.
3. A térítési díj befizetése alóli mentességet is a hatályos magasabb jogszabályok
figyelembevételével adja meg a fenntartó.
4. Az étkezési díjak befizetése a közétkeztetést biztosító önkormányzat hivatalában történik.

A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás jogára vonatkozó díjazás szabálya
Amennyiben az iskola az iskolai foglakozás keretében a tanulók által készített dolgok, vagyoni
jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett
díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 30 százaléka, melyet az adott dolog
elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani.

A tanulók véleménynyilvánításának,
a tanulók és szülők rendszeres tájékoztatásának rendje
1.

A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról


az iskola igazgatója
 az iskolai diákönkormányzat ülésén,
 az iskolagyűlésen félévenként legalább egy alkalommal,
 az aulában elhelyezett hirdetőtáblán,
 a WEB oldalon, Facebook oldalon
 iskola közössége előtt szóbeli hirdetés útján,



az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, óraközi szünetekben folyamatosan
tájékoztatják.

2.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a
nevelők folyamatosan szóban, és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják.

3.

A tanulók a jogszabályokban valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik
érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik
(DÖK) útján - az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, igazgatójához, fordulhatnak.
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4.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az iskola igazgatója
 folyamatosan

a

szülői

szervezet

ülésén

minden

tanév

elején,

továbbá

rendezvényekkel és az iskolai élettel kapcsolatos aktuális üléseken informálja,
 az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
 az iskola honlapján és facebook oldalán is hírekről, tudnivalókról ad tájékoztatást
 az osztályfőnökök:
 az osztályok szülői értekezletein, fogadó órákon tájékoztatják.
5.

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 szóban
 a nevelők fogadóóráin,
 a szülői értekezleteken,
 írásban a tájékoztató füzetben valamint az iskola által használt félévi és tanév végi
értékelő lapokon (1-2. évfolyam).
 Elektronikus napló, hozzáférés módja: a gyermek oktatási azonosítója és egy rendszer
által generált jelszó

6. A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv
tartalmazza. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig előzetesen
egyeztetett időpontban kereshetik fel a pedagógusokat.
7. A szülők a tanulók és saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül
vagy választott képviselőik útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőtestületéhez vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
A tanulók jutalmazása

1.

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten


példamutató magatartást tanúsít,



vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,



vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,



vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vesz részt,



vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez

az iskola jutalomban részesíti.
2.

Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
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szaktanári dicséret



osztályfőnöki dicséret



igazgatói dicséret



nevelőtestületi dicséret (erről a tantestület értekezleten szavazással dönt).

Szaktanári dicséret


Iskolai szintű tanulmányi, sport, illetve kulturális versenyeken való részvétel.
matematika verseny, rajzpályázat, helyesírási verseny stb.)



Levelezős versenyben való folyamatos részvétel.



Szaktanterem, szertár rendezése, egész éves tantárgyi felelősi munka.



Az adott tantárgyhoz kapcsolódóan szorgalmi feladatok készítése (rendszeresen,
folyamatosan), gyűjtőmunka végzése (képek, könyvek, stb.)



Szakköri munka értékelése.

(pl. Zrínyi

Osztályfőnöki dicséret


Iskolai szintű tanulmányi versenyekbe való bekapcsolódás (legalább három).



Több fordulós iskolai versenyen, rendezvényen való részvétel (pl. Mátyás napi vers- és
prózamondó verseny).



Az osztály dekorálásában, a faliújság gondozásában való folyamatos részvétel.



Farsangi bál – egyéni, illetve csoportos jelmez.



Hulladékgyűjtés, szárazelemgyűjtés – osztályszinten kiemelkedő.



A közösség érdekében végzett szervezőmunka. (pl. klubdélután szervezése)



Huzamosabb ideig beteg osztálytársának viszi a házi feladatot.



Felelősi munka féléves értékelése (pl. virágfelelős, tisztaságfelelős)



Iskolai szintű ünnepi műsorokon való részvétel.

Igazgatói dicséret


Az iskola keretein kívüli tanulmányi, sport, illetve kulturális versenyeken való eredményes
szereplés.



Városi megemlékezéseken, ünnepségeken, programokon való szereplés.



Az iskola érdekében végzett kitartó munka, közéleti szereplés (pl. társadalmi munka,
társadalmi szervezetek, gyermek, ifjúsági csoportok munkájában való aktív részvétel).

Nevelőtestületi dicséret


Májusban születik róla döntés.
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A tanuló folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújt több területen (tanulmányi, sport és
kulturális).



Kiemelkedő versenyeredmény pl. országos tanulmányi versenyen, országos sport versenyen.

 Kiegészítő rendelkezés: az a tanuló, aki nevelőtestületi dicséretben részesül, az évzárón ezért
könyvjutalomban is részesül.

3.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító, kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:


szaktárgyi

teljesítményéért

dicséretben

részesíthetők

(a

dicséretet

a

tanuló

bizonyítványába be kell jegyezni),


kiemelkedő

tanulmányi

munkáért

és

a

napköziben

végzett

tevékenységért

könyvjutalomban részesíthetők (a jutalmat az iskola közössége előtt veszi át),


egyéb kiemelkedő teljesítményért (közösségi, sport, kulturális munka) oklevélben
részesíthetők (az osztály közössége előtt veszi át).

4.

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,
példamutató a magatartása, aktív közösségi munkát végez, valamint több versenyen is
eredményesen képviseli iskolánkat „Hunyadi-díjat” vehet át a ballagási és tanévzáró
ünnepségen. (A díjat az iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke adja át, mint a díj
alapítója).
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái
és alkalmazásának elvei

1.

2.

Az a tanuló, aki


kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,



vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben részesül.

Az iskolában alkalmazott büntetések formái:


szaktanári figyelmeztetés,



osztályfőnöki figyelmeztetés,



osztályfőnöki intés,



osztályfőnöki megrovás,



igazgatói figyelmeztetés,



igazgatói intés,



igazgatói megrovás,
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3.



nevelőtestületi figyelmeztetés,



nevelőtestületi intés,



nevelőtestületi megrovás,



iskolai szabadidős rendezvényről eltiltás,



másik osztályba helyezés,



fegyelmi eljárás.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

4.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,



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



a szándékos károkozás,



az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,



ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

5.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola
igazgatója vagy a tantestület dönt.

6.

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

7.

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója
határozza meg.

8.

A fegyelmi eljárást megelőzően a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.-61.§ értelmében
egyeztető eljárást kell alkalmazni.

Szaktanári figyelmeztetés
Fegyelmezetlen magatartásával zavarja a tanítási óra menetét.


A tanuló a tanítási órán igen nehezen fogható munkára, időnként megtagadja az órai
feladatok végrehajtását, nem dolgozik.



Felszerelése rendszeresen hiányzik, vagy elő sem veszi a táskájából.



Írásbeli házi feladatai rendszeresen hiányoznak.
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Osztályfőnöki figyelmeztetés
Zavarja a tanítási órák menetét fegyelmezetlen magatartásával (közbeszólások, megjegyzések,
hangos beszéd, helyét engedély nélkül elhagyja stb.), és már két szaktanári figyelmeztetéssel is
rendelkezik.
A tanuló a házirendet megsérti a további vétségekkel:
 váltócipő gyakori hiánya
 sorozatosan nem jár le szünetre
 ellenőrző, tájékoztató füzet gyakori hiánya
 többszöri késés
 a tanítási órák szándékos zavarása (pl. mobiltelefon használata, MP3 hallgatása)
 felnőttekkel szembeni tiszteletlen beszéd
 társaival durván beszél, obszcén kifejezéseket használ
 társait bántalmazza, verekszik (látható sérülést nem okoz)
 társai felszerelésének megrongálása, illetve eltulajdonítása
 rendszeresen szemetel, a nevelő kérésére sem veszi fel a szemetet
 elvállalt feladatait sorozatosan nem teljesíti
 az otthoni bemutatásra kiadott dolgozatokat nem hozza vissza, illetve megrongálja
 a szülő szándékos félrevezetése hamis érdemjegyek átírásával, illetve beírásával
 az iskola helyiségeinek, eszközeinek nem rendeltetésszerű használata

Osztályfőnöki intés:
Ha az osztályfőnöki figyelmeztetésnek nincs foganatja.
Osztályfőnöki megrovás:
Ha az osztályfőnöki intésnek nincs foganatja.
Igazgatói figyelmeztetés
A tanuló renitens órai magatartása az osztályfőnöki figyelmeztetés, intés és megrovás után sem
mutat változást.
Egyedi esetek:


szándékos rongálás pl. betöri az üvegajtót.



sérüléssel járó verekedés, társa ruházatának megrongálása.
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igazolás hamisítása.



dohányzás az iskola területén.



önkényesen elhagyja az iskola területét a tanítási idő alatt.



társai fenyegetése, zsarolása.



egészségére káros anyagok behozatala (alkohol, drog) az iskola területére.

Igazgatói intés:
Ha az igazgatói figyelmeztetésnek nincs foganatja.
Igazgatói megrovás:
Ha az igazgatói intésnek nincs foganatja.
Nevelőtestületi figyelmeztetés
A tanuló magatartása már olyan szinten elfogadhatatlan, hogy az sérti társai tanuláshoz való jogát.
Sem az osztályfőnöki, sem az igazgatói figyelmeztetések, intések, megrovások nem hoztak
eredményt.
Fegyelmi tárgyalás
Az osztályfőnöki, igazgatói illetve nevelőtestületi figyelmeztetéseknek, intéseknek, megrovásoknak
nincs foganatja. A nevelőtestület a tanuló viselkedését a közösségre veszélyesnek ítéli meg, ezért
kezdeményezi a fegyelmi eljárás megindítását.
Egyedi esetek:


A tanuló az iskola dolgozóit tettlegesen bántalmazza pl: belerúg, meglöki, kezet emel rá.



A közösség előtt a felnőttek tekintélyét csorbítja pl. ordítva obszcén kifejezésekkel illeti.

Kiegészítő rendelkezések
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,



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



a szándékos károkozás,


az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, pl.:a fent említett egyedi
esetek
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ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak
szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a
tantestület dönt.
A fegyelmi eljárást megelőzően a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.-61.§ értelmében egyeztető
eljárást kell alkalmazni.
Az a tanuló, aki osztályfőnöki megrovással rendelkezik eltiltható az osztályrendezvényekről (pl.
klubdélután, osztálykirándulás)
Ennek eldöntése az osztályfőnök hatásköre.
Az a tanuló, aki igazgatói megrovással rendelkezik eltiltható az iskolai rendezvényeken való
részvételtől (pl. farsangi bál. Diákgála, Hunyadi nap, iskola szintű kirándulás, stb.)
Ennek eldöntése az igazgató hatásköre.
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Tanulmányok alatti vizsga
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § - 74.§
64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a
felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

Az osztályozó vizsga
1. A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget



a hiányzás jogszabályban foglalt mértéke miatt nem osztályozható és a
nevelőtestület – az osztályfőnök és a szaktanár véleménye alapján – úgy dönt,
hogy osztályozó vizsgát tehet,

2. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:


félévkor: január 31-ig,



év végén: június 30-ig (de legkésőbb a javítóvizsgák idején).

3. Az osztályozó vizsga tantárgyainak témaköreit az osztályfőnök gyűjti össze a szaktanároktól
az I. és a II. félév elején, majd továbbítja a diáknak.
4. A vizsga időpontjáról legkésőbb 2 héttel a vizsga előtt minden érintett írásban kap
tájékoztatást.
5. Ha a tanuló a tanítási év végéig nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja.
6. Ha a tanuló neki fel nem róható ok miatt nem jelent meg az osztályozó vizsgán, egy esetben
pótolhatja. Ennek legvégső határideje a tanév végén (augusztus) a pótló vizsgák időpontja.

64. § (7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
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(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Művészeti alapvizsga
76. § Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti alapvizsgát
és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi
tanterve alapján kell kidolgozni.
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Az iskola működési rendje
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:30 órától este 20:00 óráig
vannak nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 óra 30 perctől a tanítás
végéig, illetve a délutáni benntartózkodás idejére tudja biztosítani.
3. A 7 óra 40 perces jelző csengetésig jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az aulában
várakozhatnak a tanulók. Ezután az ügyeletes pedagógusok felügyelete mellett a tanulók
bemennek tantermeikbe.
4. A tanítás 8:00 órakor kezdődik, a tanórák időtartama 45 perc.
A tanuló minden tanórára köteles az előírt felszerelést elhozni.
5. A tanulónak, ha első órája van, legkésőbb 7 óra 50 percig be kell érkeznie az iskolába.
6. Az iskola csengetési rendje:
Minden kicsengetés előtt 5 perccel jelzőcsengetés van.
tanóra

becsengetés

jelző ki

kicsengetés

szünet
időtartama

1.

8:00

8:40

8:45

15 perc

2.

9:00

9:40

9:45

15 perc

3.

10:00

10:40

10:45

10 perc

4.

10:55

11:35

11:40

10 perc

5.

11:50

12.30

12:35

10 perc

6.

12:45

13:25

13:30

10 perc

7.

13:40

14:20

14:25

5 perc

8.

14:30

15:10

15:15

5 perc

9.

15:20

16:00

16:05

7. A tanulóknak az őszi és tavaszi hónapokban reggel az iskolába érkezés és 7 óra 40 perc
között, amennyiben az időjárási viszonyok engedik, udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő
esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is az aulában
gyülekeznek. Az első tanítási órát követő szünetben a diákok az étkezőbe vonulnak nevelői
felügyelettel a tízórai elfogyasztására. Társaik a folyosón és a tantermekben tartózkodnak
az ügyeletes tanár felügyelete mellett. A többi szünetet lent töltik a diákok az iskola
udvarán. Rossz idő esetén a tanulók az óraközi szünetekben a folyosón, illetve a
tanteremben tartózkodnak.
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8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távollétében az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy az órát,
foglalkozást tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el.
9. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése
előtt a szülők, tanulók és pedagógusok tudomására hozza.
10. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az igazgató adhat.
11. Az iskola épületében a tanulókon és az iskola dolgozóin kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
12. Az iskolába érkező szülők, illetve idegenek belépését a portás ellenőrzi.

A tanulók tantárgyválasztása
1. Az iskola pedagógiai programja biztosítja a tanulók számára a választható (nem kötelező)
tantárgyak tanulását.
2. A tanulónak joga, hogy megválassza azt az idegen nyelvet, melyet tanulni akar.
3. Az iskola igazgatója minden tanév végén az osztályfőnökök közreműködésével szülői
értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő
tanévben választható tantárgyakról.
4. Kiskorú tanuló esetén a szülő írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését
az osztályfőnöknek.
5. Az etika/Hit-és erkölcstan tantárgyak választása a szülő(gondviselő) írásbeli nyilatkozatával
beiratkozáskor történik. Változtatni adott tanév május 25-ig lehet az intézményvezetőhöz
benyújtott írásbeli kérelem útján a következő tanévre vonatkozóan.
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A létesítmények és helyiségek használati rendje
1. Az iskola hivatalos nyitva tartása: 7:30 – 17:00 óra között. A tanulók délutánonként csak a
szervezett foglalkozásokon való részvétel céljából és azok befejezéséig tartózkodhatnak az
intézményben.
Aula, folyosók:


A tanulók rossz idő esetén az óraközi szüneteket tanári felügyelettel az aulában
és a folyosókon töltik.



A baleset megelőzés végett nem lehet a lépcsőkön és a folyosókon rohangálni,
lökdösődni.

2. A tantermek rendjéért a hetes, ill. az ott tartózkodó osztály, csoport a felelős.
A szaktanterembe, tornaterembe csak a pedagógussal együtt mehetnek be a tanulók. A
tanteremben utolsó órát tartó pedagógus felelős az ablakok bezárásáért, a világítás
lekapcsolásáért, a székek felrakatásáért.
3. Az iskola területén délutáni osztályrendezvényeket csak az osztályfőnök felügyeletével és az
igazgató vagy igazgatóhelyettesek engedélyével lehet tartani. Az osztályterem rendbetételét
a rendezvényt tartó osztálynak kell elvégeznie.
4. A számítógépes és nyelvi termeket a szaktanárok engedélyével és felügyeletével az internet
jogosultságuknak megfelelően használhatják.


Ezekbe a termekbe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos!



A berendezések belsejébe nyúlni tilos!



A számítógépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni.

5. Az udvarnak a tanulók csak a kijelölt területét használhatják. Itt veszélyes játékot játszani
(dobálni, kerékpározni, stb.) tilos!
6. A sportudvaron tanítási idő és napközis foglalkozás ideje alatt csak pedagógus
felügyeletével tartózkodhat tanuló.
A tanuláshoz nem szükséges tárgyak behozatala az iskolába
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat
csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik pedagógussal megbeszélik, vagy a
tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó pedagógus utasítására a
tanuláshoz nem szükséges eszközöket a tanuló köteles leadni megőrzésre a tanári szobába.
2. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat a tanuló csak szülői engedéllyel, saját felelősségére,
rendkívüli szükséges esetben hozhat az iskolába.
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3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz
nem szükséges eszközt, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy
bejelentés nélküli tárgyakat leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig.
4. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül behozott tárgyakat a tanuló a tanítási
nap végén visszakapja, további esetekben azonban ezeket az iskola csak a szülőnek adja át.
5. A tanítás rendjét bármilyen játékkal vagy tárggyal (pl. mobiltelefon, tablet stb.)
megzavarni tilos! Ezeket a tanítási óra alatt kikapcsolt állapotban, a táskában, illetve a
tanári asztalon kell tartani. A mobiltelefont az iskola területén csak telefonálásra és SMS
küldésére szabad használni. Ezeket az eszközöket a tanuló saját felelősségére hozhatja be.
6. Az iskola területén intézményvezetői engedély nélkül fotó, hang, videó felvétel készítése és
online videó és hang közvetítése tilos és törvénybe ütköző!
7. Az iskolába testi épséget veszélyeztető tárgyat behozni szigorúan tilos!
8. A tanuló az iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhat. A kerékpárt az iskola
területén csak tolni lehet. A kerékpár tárolására kijelölt hely a lőrinci tagintézményben az
iskola épülete előtt elhelyezett kerékpártároló, Selypen az iskola udvarán kijelölt területrész.
9. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
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Jogok és kötelességek
1. A tanulók jogai:
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeit figyelembe véve alapfokú művészetoktatásban vehet részt
tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
 a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék,
oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki,
 válasszon a pedagógiai program keretei között a választható, tantárgyak, foglalkozások és
igénybe vegye az egyéb kedvezményeket (pl. korrepetálás),
 igénybe vegye az iskolában rendelkezésére álló eszközöket és az iskolai könyvtár
szolgáltatásait,
 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára,
 tanítóit, tanárait és iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően etika/ hit- és erkölcstan oktatásban
részesüljön,
 részt vegyen tanulmányi és sport versenyeken,
 érdemjegyeiről, tanárai bejegyzéseiről folyamatosan értesüljön,
 az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon, javaslatot tegyen és
kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
 egyéni és közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke és az
iskolavezetés segítségét,
 személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen
az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, elismerést kapjon.
2. A tanulók kötelességei
A tanuló kötelessége, hogy:
 részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon,
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 minden tanítási napon 7:50-ig beérjen az iskolába, fegyelmezetten felkészül az első tanítási
órára,
 A évszaknak, korosztályának megfelelő, tiszta öltözékben jelenjen meg az iskolában
 A tanulók megjelenésükben (ruházat, hajviselet, ékszerek, stb) és magatartásukban
ízlésesek, mértéktartóak legyenek. Iskolánkban nem engedélyezett a testékszer (piercing), a
festett, épített köröm, a természetes hajszínnek nem megfelelő hajfestés és, tetoválás sem.
 Mindenkor az alkalomnak megfelelően öltözködjenek. Az iskolai ünnepélyeken
(tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás, október 23-i, március 15-ei megemlékezés,
karácsonyi ünnepség, karácsonyi koncert) ünneplő ruhában és iskolai nyakkendőben.
Diáknapon, kiránduláson, iskolán kívüli sporteseményeken az iskolai póló viselése kötelező.
Amennyiben a tanuló kifogásolható állapotban vagy öltözetben érkezik az iskolába, a szülőt
erről értesíti az osztályfőnök.
 eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően tanulmányi kötelezettségének,
 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus
felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint –
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák előkészítésében,
 megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához
tartozó területek használati endjét, az iskola szabályzatainak előírásait,
 tanórákon és egyéb foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedjen,
 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészséget és biztonságot védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy az iskola alkalmazottait veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlel,
 az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat,
 az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg és viselje az iskola
címerével ellátott nyakkendőt
 sportversenyeken iskolája képviseletében viselje a címerrel díszített mezt, pólót.
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A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1.

A tanuló kötelessége, hogy:

 Felszerelése legyen tiszta és gondozott, ünnepélyeken öltözéke alkalomhoz illő.
 Tartsa tisztán környezetét, ne szemeteljen, ügyeljen a mosdók és mellékhelyiségek
tisztaságára is.
 A váltócipőt az időjárási viszonyoknak megfelelően használja (pl. esős időszak, téli latyak),
azokat a kijelölt helyen tárolja.
 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
 Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket.
 Tartsa be és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott,
a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.
 Azonnal jelentse az iskola valamely dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat
veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.:
természeti katasztrófát, tüzet) vagy balesetet észlel.
 Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi
- ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.
 Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában.
 Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) estén
pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési
tervében szereplő előírásokat.

2.

A testnevelési órákra, a sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok:

 A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat
 A sportfoglalkozáson a tanulónak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést
(tornacipő, edzőcipő, póló, tornanadrág, szabadidőruha) kell viselniük.
 A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót.

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben a város
gyermekorvosa és védőnője biztosítja.
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4. A település gyermekorvosa, védőnője és fogorvosa biztosítja a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:


Fogászat: évente egy alkalommal



Belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal



Szemészet: évente egy alkalommal



A tanulók fizikai állapotának mérés: évente egy alkalommal



Valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik
évfolyamon.

5.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két
alkalommal, szükség szerint jöjjön az iskolába.

6.

Az iskola egész területén és a bejárattól számított 5 méteren belül tilos a dohányzás!

7.

Ebédelés előtt a tanulók a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatják. Egyéb helyeken az iskola
rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni.

8.

A menzás tanulókra vonatkozó külön szabály:
Ebédelni az utolsó tanítási óra után, az ügyeletes nevelő felügyeletével lehet.

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai
rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:


az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,



az iskolai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet
hagyjon.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:


Osztályonként két hetes
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3. A hetesek megbízatása egy – egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek
feladatai:


Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.
az órát tartó nevelő utasításai szerint).



A szünetben a termet kiszellőztetik.



A szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik.



Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik.



Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat.



Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot.



Az óra végén a táblát letörlik és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.



A hetesi munka rendes elvégzéséért jutalom jár, hiszen maradék nélkül teljesítette
vállalt kötelességét. A hiányos feladatellátás elmarasztalást von maga után.

Tanórán kívüli foglalkozások

1. Napközi otthon, tanulószoba
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően,– az iskolában tanítási napokon a délutáni
időszakban az első – nyolcadik évfolyamokon napközi otthon és tanulószoba működik.
2. Diákétkeztetés
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna)
részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet
biztosít.
3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
4. Iskolai sportkör
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Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak
foglakozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapos
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
5. Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, tantárgyiak, de szerveződhetnek
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével- minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt.
6. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti
stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
7. Kirándulások
Az iskola nevelői az nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Akik nem vesznek részt a kiránduláson,
azoknak iskolába kell jönniük.
8. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik
és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
9. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, korcsolyázás, úszásoktatás, stb.) A tanulók részvétele a
szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni.
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A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az
iskola igazgatója készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatja az iskolai diákönkormányzat és véleményüket eljuttatják az
iskola igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők, és véleményüket eljuttatják az iskola
igazgatójához.
4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség)
véleményét.
5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.
6. A házirend hatályba lépése: 2017. szeptember 1.
A házirendet a DÖK és a szülői szervezet véleményezése után a nevelőtestület elfogadta.

Molnár Tamás

Ságiné Nagy Ibolya

DÖK patronáló tanára

Szülői szervezet elnöke

Lőrinci, 2017. szeptember 1.

Bakosné Vörös Andrea
intézményvezető
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