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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A házirend az iskola belsı életét szabályozza. 
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 Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a 
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a 
rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 

 
2. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt, 

valamint az iskolában tartózkodó szülıkre és az iskola területén tartott rendezvényeken 
megjelenı személyekre. 

 
3. A házirend hatályba lépés napjától, visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola 

területére való belépéstıl annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények idıtartama 
alatt. 

 
4. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai 

belsı szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. 
 Különösen érvényes az iskola szervezeti és mőködési szabályzata, valamint a 

pedagógiai programja. 
 
5. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 
kapcsolatos helyi szabályokat. 

 
6. A jogszabályban lefektetett elıírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja 

fel. 
 
7. A házirendet a nevelıtestület fogadja el az ESZEMKÁ és a DÖK véleményezési 

jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki 
kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). 

 
8. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belsı 

szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmezı intézkedésben, fegyelmi 
büntetésben részesülhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  A TANULÓ JOGAI 
 
 

1. Tanulói jogok gyakorlása idıpontjának kezdete a beiratkozást követı elsı tanítási nap 
 

2. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele 
szemben fizikai és lelki erıszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak. 
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3. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdeket képviselı szervezetbe 

(diákönkormányzat). 
 
4. A tanulót nem érheti hátrány vallási-, etnikai-, lelkiismereti meggyızıdése, ezekkel 

kapcsolatos véleménye, kifejtett nézete miatt. 
 
5. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget 

kapjon (korrepetálás, egyéni foglalkozás, egyéni fejlesztés). 
 
6. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális- és sportéletében, iskolai 

tanulmányi versenyeken, pályázatokon. 
 
7. A tanulónak joga, hogy részt vegyen tanórán kívüli foglalkozásokon. 
 
8. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részt vegyen, melyre az iskola tanórán 

kívül biztosít helyet. 
 
9. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön. 
 
10. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselıi útján részt vegyen az érdekeit 

érintı döntések meghozatalában. E jogok érvényesülése érdekében az iskolában 
diákönkormányzat mőködik. 

 
11. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét a következı 

tanórán, de legkésıbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve megnézhesse. Egy nap 
legfeljebb 2 témazáró dolgozat írható, amit elıre be kell jelenteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.  A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 

 
 

1. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 
kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 
 

2. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben 
szabályozottak szerint igazolja. Kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli 
foglalkozásokon is megjelenjen, amire elızetesen jelentkezett és hiányzásait ugyancsak 
igazolnia kell. 
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3. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend elıírásait és 

létesítményeire vonatkozó különleges szabályokat betartsa. 
 
4. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi közösségi tulajdont. Rongálás vagy lopás 

esetén e tényt jelezze az iskola valamelyik dolgozójának. 
 
5. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetıinek, tanárainak, alkalmazottainak, 

tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
 
6. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 
saját magát, társait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet, illetve balestet 
észlel. 

 
7. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási 

és tőzvédelmi szabályokat. 
 Tanév kezdetekor az osztályfınök a tanuló tudományára hozza e szabályok tartalmát, 

melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja. 
 Sajátos balest-és tőzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, informatika, 

tankonyhai, testnevelés, kémia és fizika órákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az elsı 
tanórán. 

 E szabályok a tantermekben elolvashatók. 
 
8. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelezı egészségügyi 

és szőrıvizsgálatokon. 
 
9. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben 

okozott károkat megtérítse. 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
 

1. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselése a 
testnevelésórákon. 
 

2. Tőzveszélyes, tüzet okozó anyagot, (gyufa, öngyújtó, petárda, stb.) sérülést okozó 
veszélyes tárgyakat (kés, szúró- vágó eszközök, stb.) iskolába hozni, illetve az iskola 
által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos. 

 
3. A termekben lévı audiovizuális készülékek, számítástechnikai eszközök csak tanári 

felügyelet mellett mőködtethetık. 
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4. A tanuló a tanítás kezdetétıl a befejezéséig, illetve a napközi végéig az iskola területét 
csak igazgatóhelyettesi, osztályfınöki vagy napközis tanító, tanár engedélyével 
hagyhatja el. 

 
5. A tanulóknak lehetıségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. Ezeket a 

kerékpártárolókban helyezhetik el. Az iskola udvarán a kerékpárokkal, gördeszkával, 
rollerrel játszani, versenyezni tilos. 

 
6. Télen, az udvaron a hógolyózás tilos, kivéve, ha tanári engedéllyel, felügyelettel 

történik. Az iskola területérıl hógolyót kidobni minden körülmények között tilos. 
 
7. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, 

energiaitalt, kábítószert fogyasztani tilos. 
 
8. Az ellenırzı könyvnek mindig a tanulónál kell lennie. Hiánya esetén osztályfınöki 

figyelmeztetés, elvesztése igazgatói figyelmeztetéssel jár. Az iskolai munkával 
kapcsolatos közleményeket a szülıvel alá kell íratni. 

 
9. Az iskolában tartózkodás teljes ideje alatt a mobiltelefon (egyéb kommunikációs 

eszköz) csak kikapcsolt állapotban lehet a tanulónál. Használata esetén az elvett 
eszközöket a szülı az igazgatóhelyettestıl veheti át. 

 
10. Az iskolában, annak egész területén tilos rágógumizni. 
 
11. Az iskola nem vállal kártérítési felelısséget a tanuló olyan értéktárgyaival kapcsolatban, 

amelyek nem szükségesek az iskolai munkához. 
 
12. A testnevelés órai felszerelést a kijelölt szekrényben lehet tartani. Az öltözıszekrény 

lezárásáért a tanuló felel. A lakathoz annyi kulcs kell, ahányan a szekrényt használják.  
 
13. A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások elıtt az öltözıt be kell zárni. Érték 

(pénz, óra, ékszer, kommunikációs eszközök) ne maradjon az öltözıben, a foglalkozás 
elıtt le kell adni a testnevelı tanárnak. 

 
V. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK ÉS 
RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE, FORMÁJA 

 
 

1. Iskolánk tanulóinak joga az iskolát és a tanulóközösséget érintı ügyekben véleményt 
nyilvánítani az osztályfınöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. 
 

2. Az osztályképviselık és a diákönkormányzat vezetısége tartják a kapcsolatot az 
iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítı tanárral. 
 

3. Évente egy diákparlament kerül megrendezésre, ahol bárki részt vehet, és kérdéseket 
tehet fel az iskola vezetıségének. 
 

4. A kapcsolattartás módjai: 
- diákparlament 
- iskolagyőlés 
- osztályfınöki órák 
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- diák-önkormányzati győlés 
- faliújság 
- iskolarádió 
- iskolai honlap 
- rendezvények 

 
5. A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog 

gyakorlásának területeit. 
 

6. A tanulók egyéni problémáikkal szaktanárhoz, osztályfınökhöz, napközis tanítóhoz, 
tanárhoz és indokolt esetben az iskolavezetés tagjaihoz fordulhatnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  AZ ISKOLA MUNKARENDJE 
 
 

1. Az iskola hivatalos nyitvatartási rendje: 7- 20 óráig. 
 

2. Reggeli ügyelet: 700-730. Annak az alsós tanulónak, aki 700-730 között érkezik az 
iskolába az ügyeleten kell tartózkodnia.  
 

3. Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdıdik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak 
legkésıbb 750-kor kell beérkezniük. 
 

4. A tanítási órák 45 percesek. 
Csengetési rend:  jelzı becsengetés kicsengetés 

1. óra 750 800 845 
2. óra 852  855 940 
3. óra 952 955 1040 
4. óra 1047 1050 1135 
5. óra 1142 1145 1230 
6. óra 1237 1240 1325 
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7. óra 1327 1330 1415 

 
5. A tanulók a szüneteket lehetıleg az udvaron töltik. Kivétel a tízórai szünet. 

 
6. A tízórait, a 2. szünetben, a tanteremben lehet elfogyasztani. 

 
7. A menzások csak az utolsó órájuk után mehetnek ebédelni. 

 
8. A napközis foglalkozások 1700 óráig tartanak. Ügyelet: 1700-1800. 

A védett tanulási idı 1430-1530. 
 

9. Az iskola területén az utolsó tanítási óra után csak pedagógusi felügyelettel 
tartózkodhatsz.  
Délutáni foglalkozásra, szülıre a könyvtárban vagy az iskola vezetıi által alkalmanként 
meghatározott helyen lehet várakozni.  
 

10. Szülık, illetve az iskolával jogviszonyban nem állók tartózkodási rendje az iskola 
épületében. 
A tanulókat kísérı személyek az elsı óra elıtti jelzıcsengetéskor (750-kor) el kell 
hagyniuk az iskola területét. A tanulókért a szülık az utolsó tanítási óra után jöhetnek 
be. A védett tanulási idı (1430 - 1530) alatt érkezık a portán várhatják meg gyermeküket 
az óra zavarása nélkül.  
Hivatalos ügyintézéskor a beléptetı portásnak kell jelezzék jövetelük célját. 
Ünnepélyek, nyílt napok, fogadóórák, szülıi értekezletek, egyéb rendezvények 
alkalmával a szülık, hozzátartozók értelemszerően látogathatják az iskola épületének 
egyes területeit. 

 
 

VII.  MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 
 
 

1. A tanuló köteles a tanítási órákról, a napközis, a tanulószobai és a választott 
foglalkozásokról való hiányzását szülıi vagy orvosi igazolással igazolni. 

 
2. A hiányzások igazolását a mulasztás megszőnte utáni elsı tanítási napon be kell 

mutatni, át kell adni az osztályfınöknek. 
 
3. A szülı tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi 

igazolás szükséges.  
 
4. A tanuló betegsége esetén a szülı köteles a mulasztás 1. napján az iskolát értesíteni. 
 
5. Testnevelés óráról csak írásbeli szülıi vagy orvosi igazolással lehet felmentést kapni, de 

az órákon benn kell tartózkodni. 
 Kivétel: ha a tanulónak állandó orvosi felmentése van, az elsı és utolsó órán nem kell 

részt venni. 
 
6. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 

250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 20 % -át meghaladja, a tanítási év 
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végén nem osztályozható. Kérésére a nevelıtestület engedélyével osztályozóvizsgát 
tehet, amennyiben az igazolatlan órák száma kevesebb az igazolt órák számánál. 

 
7. Amennyiben a tanuló egy tanítási évben 10 óránál többet hiányzik igazolatlanul, az 

iskola igazgatója értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzıt.  
 
8. Amennyiben a tanuló olyan rendezvényen vagy versenyen vesz részt, ahol az iskolát 

képviseli, a tanítási órákról történı távolmaradása nem számít mulasztásnak. 
 
9. A tanítási óráról késı tanulót felelısségre kell vonni. Három késés után az 

osztályfınöknek értesítenie kell a szülıt. A késések idıtartama az elektronikus naplóba 
kerül és 45 percenként egy tanóra igazolatlan mulasztásként vesszük figyelembe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.  NAPKÖZI OTTHON, TANULÓSZOBA FELVÉTELI RENDJE, 

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE 
 
 

1. Iskolánk tanulóinak joga van a napközi otthonba, iskolaotthonos foglalkozásra és a 
tanulószobára jelentkezni. 

 
2. Minden tanév májusában illetve beiratkozáskor kell jelentkezni a következı tanévre. 
 
3. A szülı tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését az 

igazgatóhelyettestıl. Minden jelentkezı tanulót felveszünk, amennyiben nem lépjük túl 
a csoportok létszámának törvényes határait. 

 Ha a jelentkezı tanulók száma meghaladja a törvény által meghatározott létszám felsı 
határát, egy háromtagú bizottság dönt a felvétel jogosultságáról. 

 A bizottság tagjai: a gyermekvédelmi felelıs, a napközis igazgatóhelyettes és az 
osztályfınök. 
A felvételi kérelem elbírálásánál elınyt élvez a tanuló: 

- ha állami gondozott 
- ha nehéz szociális körülmények között él 
- ha otthoni felügyelete nem megoldott 

 
4. Térítési díj fizetése: 
 A tanév elején közzé tesszük az ebédbefizetés éves idıpontjait és módját. 
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5. Az étkezés lemondása az iskola portáján, telefonon vagy személyesen történik, mely 
esetben a tárgynap reggel 9 óráig beérkezett ebédlemondás a bejelentést követı nap lép 
érvénybe. 

 
6. Az iskola az elıre bejelentett vagy lemondott igénybe nem vett étkezési díjat a 

következı befizetéskor a pénztárban, illetve utolsó befizetés esetén a következı tanév 
elsı befizetésekor jóváírja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.  JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZ İ ELJÁRÁSOK 
 
 
A nevelıtestület pedagógusai a tanuló pozitív és negatív cselekedeteit értékelik, a cselekedet 
nagyságának arányában. A jutalmazás célja az elismerés, ösztönzés. A büntetés célja a 
cselekedet megismétlıdésének megakadályozása. 
A jutalmazó, illetve fegyelmezı intézkedések egyénre szabottan történnek a fokozatosság 
elvét betartva, az azonos súlyú cselekedetekért azonos intézkedés a következmény. 
 
1. A jutalmazás elvei: 

- A viselkedési normák betartása 
- Folyamatosan jó tanulmányi eredmény (képességhez mérten) 
- Közösségi munka 
- Tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedıkön, bemutatókon, 

elıadásokon való részvétel 
- Nyolc éven keresztül kitőnı tanulmányi eredményért, kiváló sport és 

természettudományos teljesítményért „Széchenyi plakett”-et adományozunk 
- Hozzájárul az iskola jó hírnevének növeléséhez 

 
2. A jutalmazás fokozatai: 

- Szóbeli dicséret közösség elıtt (osztály, évfolyam, tagozat) 
- Szaktanári dicséret 
- Osztályfınöki dicséret 
- Igazgatóhelyettesi dicséret 
- Igazgatói dicséret 
- Nevelıtestületi dicséret 
- Oklevél 
- Jutalomkönyv vagy tárgyi jutalom 
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- Széchenyi emlékplakett 
 
3. A fegyelmezı (beavatkozó) intézkedések elvei: 

- Bármi módon árt az iskola jó hírnevének  
- Vállalt feladatait hanyagul végzi 
- A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul 

megszegi  
- A házirend elıírásait megszegi 
- Tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 
- A tulajdon ellen vét 
- Társai testi épségét veszélyezteti 

 
4. A fegyelmezés (beavatkozás) fokozatai: 

- Szóbeli figyelmeztetés 
- Szaktanári figyelmeztetés 
- Osztályfınöki figyelmeztetés, intés, megrovás 
- Igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, intés 
- Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
- Fegyelmi eljárás 
- Nevelıtestületi megrovás (Fegyelmi eljárást követıen) 
- Áthelyezés másik osztályba, iskolába (Fegyelmi eljárást követıen) 

X. A HETESEK ÉS AZ ÜGYELETES KÖTELESSÉGEI 
 
 

A hetesek kötelességei: 
- Gondoskodik arról, hogy a tantermet rendesen, tisztán adják át 
- Jelenti órák elején az osztály létszámát és a hiányzókat 
- Gondoskodik a tábla tisztántartásáról 
- Kiszellızteti a tantermet 
- Gondoskodik a táskák ırzésérıl, ha az osztály csak a folyosón tudja elhelyezni azokat 
- Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 percen belül nem jelenik meg, jelenti az 

irodában 
 
Az ügyeletesek kötelességei: 

- Fél nyolckor megjelenik az iskolában 
- Napi problémák megbeszélésére megjelennek az ügyeletes tanárnál 
- Ügyelnek arra, hogy a tanulók betartsák a szünet rendjét 
- Figyelmeztetik a rendetlenkedıket, szükség esetén segítséget kérnek az ügyeletes 

tanártól 
 
 

XI.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. Az iskolai ünnepélyeken elvárjuk a diákoktól az alkalomhoz megfelelı öltözetet. Fehér 

blúz/ing, sötét szoknya/nadrág (nem farmer). 
 
2. A testnevelés órák kötelezı öltözékérıl a tanév elején a testnevelı tanárok adnak 

tájékoztatást. 
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3. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. 
 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat mőködését, feladatait, jogkörét a diákönkormányzat szervezeti és 
mőködési szabályzata tartalmazza. 

 
4. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az 

osztályfınök útmutatásai alapján kell részt venniük. 
 
5. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XII.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. Az elfogadott házirendet nyilvánosságra kell hozni. Az iskolában egy jól látható helyen 

ki kell függeszteni, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. 
 
2. A házirend egy példányát a tanuló az iskolába való beíratásakor, illetve annak érdemi 

változása esetén át kell adni a szülınek, tanulónak.  
 
3. A házirendet az iskola nevelıtestülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltak 

alapján 2011. június 23-án fogadta el, azzal a kikötéssel, hogy annak felülvizsgálata, 
módosítása – szervezett és intézményes módon – a hatáskörrel rendelkezık számára 
(igazgató, nevelıtestület, ESZEMKÁ, DÖK) évente kötelezı. 

 
 
 
 
 
 
 
 igazgató 
 
 

Budakeszi, 2011. június 23. 


