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1. A házirend célja, hatálya 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak értelmében a Házirend határozza meg  

 a tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját,  

 az iskola által elvárt viselkedés szabályait,  

 biztosítja az oktató-nevelő feladatok ellátásához, valamint 

 a közösségi élet szervezéséhez a működés kereteit.  

 

A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és 

más alkalmazottra egyaránt. 

 

A Házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyes pontjai a 

pedagógusokra és más alkalmazottakra is vonatkoznak (például a helyiséghasználat rendje, a 

jogorvoslati és kapcsolattartási szabályok). Ugyanakkor a tanulókra vonatkozó házirendi 

előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazniuk kell. 

 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján megismertetik tanítványaikkal a 

házirend szövegét, azokat a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal és kötelezettségekkel 

foglalkoznak. 

 

A házirend hozzáférhető valamennyi osztályteremben, az iskola könyvtárában és az iskola 

honlapján. Elsős beiratkozáskor és/vagy tanulói jogviszony létesítésekor a tanuló vagy szülője 

megkapja. 

 

2. Tanulói kötelességek 

A tanuló kötelessége, hogy 

a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a 16 óráig tartó egyéb 

foglalkozásokon, 

b) rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – 

eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 

c) életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete mellett közreműködjön 

saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a 

tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét,  

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét,  

f) a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,  

g) elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,  

h) haladéktalanul jelentse a pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, 

társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet 

vagy balesetet észlelt, 
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i) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

j) az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

k) megtartsa az iskolai Szervezeti és működési szabályzatában (továbbiakban SZMSZ), 

továbbá a házirendben foglaltakat. 

 

3. Tanulói jogok 

A tanulónak joga, hogy 

a) személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,  

b) számára védelmet biztosítsanak fizikai és lelki erőszakkal szemben, 

c) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, 

d) az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, 

tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

e) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez 

való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása 

azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem 

veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

f) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható, foglalkozások közül, 

g) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és 

az iskolai könyvtári szolgáltatást, 

h) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

i) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

j) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását,  

k) tagja legyen iskolai szakköröknek, sportköröknek, 

l) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, illetve 

tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,  

m) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz 

való jogának gyakorlását, 
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n) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

o) jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, 

továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, 

p) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

q) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

r) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság 

előtt adjon számot tudásáról, 

s) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 

t) választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

u) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, 

v) kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban 

részesüljön, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben 

rendelkezésre áll, 

w) a 2013/2014-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben az elsőtől a nyolcadik 

évfolyamig a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésére, 

x) lelki, testi és értelemi fejlődést elősegítő védelemben részesüljön az intézmény által 

biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során. 

 

4. A tanulók elvárt megjelenése, ruházata 

A tanuló hétköznapi megjelenése legyen iskolába illő, mértéktartó. Ruházata, egyéb 

felszerelése tiszta és gondozott. Tilos a hivalkodó ékszerek, divatcikkek, másokat 

megbotránkoztató hajviselet, az életkornak nem megfelelő kozmetikai szerek használata 

(körömlakk, szemfesték, rúzs, hajfestés, testékszer, tetoválás). 

 

Alsó tagozatosaink részére kötelező, felső tagozatosaink részére ajánlott a váltócipő 

használata. 

 

Az iskolai ünnepélyeken kötelező az alkalomhoz illő öltözet, amely fiúk esetében fehér ing, 

sötét nadrág és aquincumos nyakkendő, lányok esetében fehér blúz, sötét alj és aquincumos 

nyakkendő. 

 

Testnevelés órán a testnevelő tanárok által előírt öltözet viselése javasolt. 

 

5. Az iskolai munkarend 

Az iskola épülete tanítási napokon 06:00-22:00 óráig tart nyitva. Egyéb napokon az 

intézményvezető utasításainak megfelelően. 

 

Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 

 hétfőtől-csütörtökig 07:30–16:00 óráig, 

 pénteken 07:30-13:30 óráig tart. 
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A tanítás előtti gyülekezés helye jó idő esetén a bejárat előtti tér, rossz idő esetén az aula. 

 

A reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulók a kijelölt ügyeleti teremben gyülekezhetnek 06:45-

07:30 között. 

 

A tantermekbe 07:30-tól az ügyeletes pedagógus irányításával kezdődik a bevonulás. 

 

A tanítás kezdete előtt 15 perccel kell érkezni az iskolába.  

 

A szülők az auláig kísérhetik gyermeküket. Első évfolyamos tanulók a tanév első két hetében 

az osztályteremig kísérhetők. 

 

6. Csengetési rend 

1. óra 8:00  8:45 

2. óra 9:00  9:45 

3. óra 10:05  10:50 

4. óra 11:00  11:45 

5. óra 11:55  12:40 

6. óra 13:00  13:45 

7. óra 13:55  14:40 

8. óra 15:00  15:45 

 

Az intézményvezető szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet el, melyről az 

osztályfőnök útján írásban értesíti a szülőket. 

 

Csengetés rövidített órák esetén: 

1. óra 8:00  8:40 

2. óra 8:55  9:35 

3. óra 9:50  10:30 

4. óra 10:40  11:20 

5. óra 11:30  12:10 

6. óra 12:20  13:00 

 

7. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

A tanítás kezdetéig a tanteremben vagy előtte fegyelmezetten várakoznak a tanulók. 

 

Minden tanuló kötelessége, hogy 

 a szükséges tanszereket, felszereléseket és tájékoztató füzetét előkészítse; 

 figyeljen, és képességeinek megfelelően teljesítse feladatait; 

 a tanterembe érkező és távozó felnőttet néma felállással üdvözölje; 

 szólási szándékát kézemeléssel jelezze, a pedagógus felszólítására feleljen; 

 az ülésrend szerint egyenes testtartással ülve óvja egészségét; 

 a tanítás végén rendet, tisztaságot hagyjon maga után, 

 beszélgetéssel, levelezéssel, elektronikus eszközök használatával ne zavarja a 

tanórák rendjét. 
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A hetes kötelességei 

 Felügyeli a Házirend betartását az osztályteremben. 

 Szünetben szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, gondoskodik krétáról. 

 Jelenti az intézményvezető-helyettesnek, ha 5 perccel becsöngetés után nem 

érkezett pedagógus a tanterembe. 

 Minden óra elején jelzi a hiányzó tanulók nevét. 

 A rendbontást és a károkozást azonnal jelenti a folyosóügyeletes tanárnak. 

 Tanítás végén gondoskodik a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét 

felszedése, székek felrakása, tábla törlése, ablakok zárása, lámpaoltás, tanterem 

zárás). 

Az egyéb foglalkozások rendje 

Az egyéb foglalkozások a tanítás befejezésétől 1-4. évfolyamon 16:45 óráig, 5-8. évfolyamon 

a 16:00 óráig, vagy 16:30 óráig tartanak. Pedagógusok ebben az időszakban biztosítják a 

tanulók számára az étkezés felügyeletét, az önálló tanulás segítését, illetve a szabadidős 

foglalkozásokat. 

 

Az önálló tanulási idő 1-4. évfolyamon 15:00 – 16:00 óráig tart.   

5-8. évfolyamon 14:00–16:00 óráig képességfejlesztés, órarend szerint, 15:00 – 16:00 óráig 

önálló tanulás folyik. 

 

Valamennyi évfolyamon szabály, hogy az önálló tanulási idő alatt a tanulót csak indokolt 

esetben kérheti ki a szülő a foglalkozásról. 

 

16:30-tól, illetve 16:45 órától 17:30 óráig összevont csoportban biztosítjuk a tanulók 

felügyeletét. 

 

A napközis és a tanulószobai foglalkozásról azok befejezése előtt csak írásos szülői kérelem 

esetén, a pedagógus engedélyével lehet távozni. 

 

8. Az étkezés rendje 

Reggeliző idő alsó és felső tagozaton: 8:45 - 9:00, és 9:45 – 10:00 

Felső tagozaton ebédeltetési idő:  12:40 – 13:00, és 13:45 - 14:15 

Az ebédeltetés alsó tagozaton az 1 – 2. évfolyamon az 5. órában, 3 – 4. évfolyamon a 6. 

órában történik. 

 

A tanulók az ebédlőt pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. Az iskolai étkezést nem 

igénylő tanulók ennivalójukat az osztályteremben fogyaszthatják el. 

 

Az ebédlőben a várakozás, az étkezés fegyelmezetten történik. 

Az étkezés befizetése, a térítési költség megállapítása után az iskola pénztárában történik. A 

befizetés időpontjáról az osztályfőnökök adnak tájékoztatást, illetve kifüggesztjük aulában 

levő faliújságon, valamint közzé tesszük az iskola honlapján. 

 

Az étkezést a titkárságon szóban vagy telefonon lehet lemondani. A 9 óráig megtörtént 

lemondás a következő naptól érvényes. A jóváírásra a következő befizetéskor kerül sor. 
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9. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje 

Általános szabályok 

Az intézményhasználók a helyiségeket nyitvatartási időben úgy használhatják, hogy az 

oktató-nevelő tevékenységet, és az intézmény más feladatainak ellátását ne zavarják. 

 

Az iskola tanulói térítésmentesen használhatják az iskola létesítményeit a helyiségek 

használati rendje szerint. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit tanítási időben és azután 

is kizárólag pedagógus felügyeletével használhatják. 

 

Nem megengedett az intézménybe olyan tárgyakat behozni, amelyek balesetveszélyesek, 

továbbá amelyek nem szükségesek a tanuláshoz! Ennek ellenére a behozott tárgyakért az 

iskola felelősséget nem vállal, használatkor a pedagógus elveheti. 

 

A mobiltelefont az iskola területén kikapcsolt állapotban kell tartani, reggel az 

osztályfőnöknek le lehet adni. A szabály be nem tartásáért a pedagógus elveheti a 

mobiltelefont a tanulótól, és a szülőnek személyesen adja csak vissza. 

 

A tanulók egészségük védelme érdekében az udvari szünetben 9:45 – 10:05 óráig az udvaron, 

friss levegőn tartózkodnak, a tanítás megkezdése előtt gerinctornán vesznek részt. 

 

A tanulók ügyeljenek az épület és az udvar tisztaságára! 

 

Az udvari játékokat, padokat rendeltetésszerűen kell használni. 

A kulturált közlekedés betartásával – lökdösődés, tolongás nélkül – kerüljék a balesetet! 

 

Étkezni csak a kijelölt helyen szabad. 

 

Lopást, rongálást, másokat veszélyeztető állapotot vagy balesetet azonnal jelezni kell a 

leghamarabb elérhető felnőttnek és a titkárság dolgozóinak, hogy a szükséges intézkedést a 

lehető leghamarabb megtegyék. 

 

Nem megengedett a veszélyes elektromos berendezés engedély nélküli használata! 

  

A törött edények, és csúszásveszélyes dolgok takarításához a technikai személyzet segítségét 

kell kérni! 

 

Tilos a dohányzás, a szeszes italok fogyasztása és egyéb egészségkárosító hatású anyagok 

használata! 

 

A szaktanterem használati rendje 

 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tornateremben, az ebédlőben, jól 

látható helyen külön helyiség-használati rendet kell elhelyezni. 

 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, s a tanév első tanítási 

óráján ismerteti a tanulókkal. 
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A szaktanterem használatához tanár engedélye szükséges. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

Az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályok betartása minden tanuló 

kötelessége, melyeket az első tanítási napon az osztályfőnök ismertet. 

 

Az iskola létesítményeiben, berendezéseiben okozott károkat a hatályos jogszabályok szerint 

meg kell téríteni a kár okozójának, illetve törvényes képviselőjének. 

 

Tűz-és bombariadó esetén az iskolai csengő szaggatott jelzést ad. A levonulást pedagógus 

vezetésével a kijelölt útvonalon kell végrehajtani. Az útvonaltervet minden osztályteremben 

ki kell függeszteni! 

 

Ha a bombariadó miatt a tanítás elmarad, hétvégén vagy a tanév meghosszabbításával kell 

pótolni. 

 

10. Választható egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés szabályai 

A tanuló a kötelező tanítási órák mellett részt vehet az érdeklődésének megfelelő egyéb 

foglalkozásokon: szabadidős foglalkozás, önálló tanulás, szakkör, énekkar, sportkör. 

 

Az egyéb foglalkozásokra az előző tanév május 15-ig kell írásban jelentkezni. 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra – szakkör, énekkar, sportkör – az adott év első tanítási 

hetének utolsó munka napjáig a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. Az egyes 

tanévekben az egyéb foglalkozások indításáról megfelelő létszám esetén az iskola 

intézményvezetője dönt. 

 

A felvételről a foglalkozást vezető pedagógusok véleményének kikérése után az 

intézményvezető dönt. A tanuló jelentkezésével vállalja, hogy a tanév során folyamatosan 

részt vesz a foglalkozásokon. A választott foglalkozás beépül a tanuló órarendjébe és kötelező 

tanórának minősül. 

 

11. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás  

A tanuló köteles megjelenni a Pedagógiai programban meghatározott, illetve az iskola éves 

munkatervében közzétett rendezvényeken.  

 

A tanuló dönthet a Pedagógiai programban, és az éves munkatervben előre meg nem 

határozott iskolán kívüli foglalkozásokon való részvételről. Kiskorú esetén a szülő 

közreműködhet a döntés meghozatalában. A programról történő tájékoztatás mindenkor a 

foglalkozást szervező pedagógus feladata. 

 

A viselkedési szabályok megegyeznek a mindennapi gyakorlatban elvárt és alkalmazott 

normákkal. 
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12. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

Az iskola tanulói kötelezően részt vesznek a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli 

foglalkozásokon, az iskola hivatalos, és az éves munkatervben (a tanév helyi rendjében) 

rögzített iskolán kívüli rendezvényeken. 

 

Hiányzás esetén a szülő félévente 3 napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása eredeti, 

szülő által is aláírt orvosi igazolással történhet úgy, hogy a hiányzás dátumát az ellenőrző 

könyvben is fel kell tüntetni. 

 

A hiányzás után az igazolást a 3. tanítási napon az osztályfőnöknek be kell mutatni. Az 

igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak minősül. 

 

A tanuló szüleinek előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni – írásban az iskola titkárságán, 

legalább 10 nappal a várható hiányzás előtt – ha a tanuló előre láthatóan legalább 1 hétig 

hiányozni fog. Az intézményvezető a távolmaradási engedélyt írásban küldi meg a szülőnek, 

de el is utasíthatja azt, ha a tanuló kötelezettségeinek teljesítését a távolmaradás veszélyezteti. 

 

A késések szabályozása 

 

A késést és a hiányzást a pedagógus az osztálynaplóban jegyzi. 

 

Ha a tanuló a tanórai vagy egyéb (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, napközi, 

tanulószoba) foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik. A késések idejét össze kell adni, 

s amennyiben ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

 

Három igazolatlan késés után osztályfőnöki figyelmezetésben részesül a tanuló. 

 

Igazolatlan órát kap az a tanuló, aki a megadott határidőn belül nem igazolta hiányzásait. 

 

Egy tanítási óráról vagy egyéb foglalkozásról (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, 

napközi, tanulószoba) történő igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt. 

 

Amennyiben a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt tanítási óráról vagy egyéb 

foglalkozásról (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, napközi, tanulószoba), az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megkeresi a szülőt. 

 

10 tanítási óráról vagy egyéb foglalkozásról (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, 

napközi, tanulószoba) történő igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető értesíti a 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti 

szolgálatot. 

30 tanítási órai vagy egyéb foglalkozásról (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, 

napközi, tanulószoba) igazolatlan mulasztás esetén az iskola tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot. 

 

Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri az 50 tanítási órát vagy egyéb 

foglalkozást (differenciált foglalkozás, szakkör, sportkör, napközi, tanulószoba) az 

intézményvezető értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti gyámhatóságot. 
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Ha a mulasztások száma meghaladja a jogszabályban rögzített mértéket a tanuló 

évfolyamismétléssel folytathatja tanulmányait. Kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen. 

13. A tanulmányok alatti vizsgák ideje 

A tanulmányok alatti vizsgák idejét az iskola éves munkatervében (a tanév helyi rendjében) 

határozzuk meg, oly módon hogy a vizsgák lehetőleg az alábbi időszakok közé essenek: 

 

 javítóvizsga: minden tanévben augusztus 25-31. között, 

 különbözeti vizsga: az igénynek megfelelően, 

 osztályozó vizsgák: december 10. – január 10. között, továbbá május 10-31. között. 

14. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje, a vizsga követelményei 

Az osztályozó vizsgára a tanév helyi rendjében meghatározott vizsganap előtt 5 munkanappal 

kell írásban jelentkezni az e célra rendszeresített jelentkezési lapon. A jelentkezési lap az 

iskolatitkárnál vehető át, és kitöltés után ugyanott adható le. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. A vizsgázó – rendkívüli 

esetben, pl., ha több tárgyból kell vizsgát tennie – kérelmezheti az intézményvezetőnél a 

vizsgaidőszak rá vonatkozó meghosszabbítását. 

 

Az osztályozó, vizsga követelménye az iskola helyi tantervében megfogalmazott, az adott 

évfolyamra, időszakra vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés szabályait az 

iskola Pedagógiai programja tartalmazza. 

 

A vizsgák eljárási rendjét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 64-73. § 

szabályozza. 

15. A sorsolással eldöntendő felvétel, átvétel szabályozása 

Ha iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás 

nélkül felvehetők a különleges helyzetű a tanulók. 

 

Különleges helyzetű az a tanuló, akiknek 

 

1. testvére az iskola tanulója, vagy 

2. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

3. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

4. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 

A különleges helyzet figyelembe vételét a törvényes képviselőnek írásban kell kérnie. A 

kérelmet az általános iskola intézményvezetője részére kell benyújtani, felvétel esetén a 

beiratkozás időpontjában, átvételkor a jelentkezéssel egyidejűleg. A kérelemben fel kell 

tüntetni a különleges helyzetet megalapozó körülményt és mellékelni kell az azt igazoló 

dokumentumo(ka)t. 

 

Ha iskolánk – a fenti sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.  
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Tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

A kérelmező szülőket az iskola aulájában elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a 

beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A sorsolásra a felvételi, átvételi 

kérelmet benyújtókat meghívjuk. 

 

A szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről. 

 

A sorsolás időpontja, helyszíne 

A sorsolásra beiratkozást követő 1 héten belül kerül sor. Helyszíne az iskola 

rendezvényterme. 

 

A sorsolás közreműködői 

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtók számára nyilvános.  

 

A sorsolás lebonyolítása az alábbi tagokból álló Sorsolási bizottság feladata: 

1. a bizottság vezetője (az intézmény vezetője, vagy helyettese), 

2. az alsós munkaközösség vezetője, 

3. az intézmény Szülői szervezetének képviselője, 

4. a leendő elsős tanítók, 

5. jegyzőkönyvvezető. 

 

A sorsolás menete 

A sorsolást az alábbi eljárásrend szerint kell elvégezni. 

1. A sorsolás megkezdése előtt a résztvevő szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, 

valamint az érintett tanulói létszámról, továbbá a felvehető tanulók létszámáról. 

2. Valamennyi résztvevő jelenléti íven igazolja részvételét.  

3. Az intézmény intézményvezetőjéhez érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban 

a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő 

szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja egy 

borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének 

nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig folytatódik, amíg a 

rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. 

4. A megfelelő számú kihúzott név után egyben is ismertetni kell azoknak a nevét, akik a 

sorsolás útján felvételt nyertek. Ezt követően a ki nem húzott borítékok felnyitásával 

ismertetni kell azoknak a nevét is, akik nem nyertek felvételt. A fel nem vett tanulók 

névsorát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

5. A Sorsolási bizottság vezetője megkérdezi a jelenlevőket, hogy észleltek-e 

szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró 

esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolításával kapcsolatban. 

6. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási bizottság tagjai az eseményt 

követően valamennyien aláírnak. 
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16. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje 

és formája 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot (a 

továbbiakban DÖK) hozhatnak létre az iskola Pedagógiai programjában foglaltak szerint. 

A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, és akkor járhat el az 

intézmény egészét érintő ügyekben, ha megvalósításában a tanulók több mint felének 

képviselete biztosítva van. 

 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a DÖK véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken 

való részvételüket. A tanulók nagyobb közösségének a tanulólétszám több mint felét 

tekintjük. 

Az iskolai feladatok szervezésével, működésével kapcsolatos alapvető információk rendszeres 

közvetítése a tanulók irányába az osztálytanítók és az osztályfőnökök feladata. Ez történhet 

szóban, írásos tájékoztatás formájában 

 

Iskolánk tanulói, szülei és pedagógusai az nevelő-oktató feladatok ellátásáról, a közösségi 

életről és a tanulókkal kapcsolatos dolgokról információt cserélhetnek az alapvető 

illemszabályok betartásával, a személyiségi jogok sérelme nélkül: 

 fogadó órákon, szülői értekezleteken, 

 osztályfőnöki órákon, óraközi szünetekben, 

 vagy más előre egyeztetett időpontban, 

 a szaktanárokkal, a napközis tanítókkal, 

 az osztályfőnökkel, az osztálytanítókkal, 

 a gyermekvédelmi felelőssel, a pályaválasztási felelőssel, 

 az intézményvezető-helyettesekkel, 

 és az intézményvezetővel. 

 

Érdemi válasz hiányában – a tantestületi hierarchiát megtartva – a tanuló szülője írásos 

megkereséssel fordulhat az intézményvezetőjéhez, aki 15 napon belül írásos választ ad a 

megkeresésre. 

17. Diákkörök létrehozásának rendje 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.  

 

Működésük engedélyeztetésére kérvényt nyújtanak be az iskola intézményvezetőjéhez. A 

diákköri kérvénynek tartalmaznia kell: 

 

1. a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát, 

2. az iskolában igényelt benntartózkodás rendjét, helyigényt, időtartamot, 

3. a diákkör választott felelős vezetőjének nevét, osztályát, 

4. a diákkörért felelősséget vállaló pedagógus nevét.  

 

Az intézményvezető a diákkör céljától és tagjainak magatartásától függően a kérvény 

beadásától számított 30 napon belül írásban engedélyezi a működés megkezdését, ezzel 

egyidejűleg az iskola épületének Házirend szerinti használatát,  

 

Az intézményi diákkörökkel a felsős intézményvezető-helyettes tartja nyilván. 
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18. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Egyéni írásbeli dicséretet kaphat az a tanuló, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi; 

 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít; 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat; 

 kimagasló sportteljesítményt ér el; 

 tartósan jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel 

záruló együttes munkát végez; 

 a tanórákon kívül az iskola érdekében tanúsított segítőkész magatartásért. 

 

Az írásbeli dicséretek formái: 

 tanítói, szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 intézményvezető-helyettesi dicséret, 

 intézményvezetői dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

A tanév során egyenletesen, iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók tantárgyi, 

szorgalmi és/vagy magatartási nevelőtestületi dicséretet kaphatnak. A dicséretet az 

osztályfőnök bejegyzi a bizonyítványba. Az iskola intézményvezetője a tanévzáró ünnepélyen 

oklevéllel is elismeri a kimagasló teljesítményt. A dicséretes tanulók könyv- és 

tárgyjutalomban is részesülnek, a végzős tanulók pedig emellett elnyerik az Örökös 

Aquincumos címet. 

 

Csoportos írásbeli dicséretet kaphat oklevél és tájékoztatófüzetbe bejegyzett 

intézményvezetői dicséret formájában az a tanulói közösség, amelyik példamutatóan, 

egységes helytállással végzett kiemelkedő eredménnyel együttes munkát. 

19. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a Házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi írásbeli 

fegyelmező intézkedésben részesül az alábbi fokozatok szerint: 

 

1. szaktanári figyelmeztetés, intés, rovás 

2. osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás 

3. intézményvezető-helyettesi figyelmeztetés, intés, rovás 

4. intézményvezetői figyelmeztetés, intés, rovás 

 

Az írásbeli fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is 

be kell írni. 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás kezdeményezhető 

ellene. Az eljárási szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § 

(3-14) bekezdés, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61.  §, továbbá az 

SZMSZ rendezi. 

 

Súlyos kötelességszegésnek tekintjük: 

 a szándékos rongálást, 

 mások emberi méltóságának, testi épségének, becsületének megsértését, 
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 az iskola rendjének sorozatos megszegését, 

 nem megengedett tárgyak ismételt behozatalát (amelyek balesetveszélyesek, 

mások testi épségét veszélyeztetik és/vagy a tanítási órát zavarják), 

 10 tanítási órai vagy egyéb foglalkozásról (differenciált foglalkozás, szakkör, 

sportkör, napközi, tanulószoba) történő igazolatlan hiányzás. 

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az iskolának 

jogellenesen kárt okoz, a szülőnek a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

20. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon 

járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

A térítési díjak és egyéb szociális támogatások koordinálást a gyermekvédelmi felelős végzi. 

 

A támogatások megítélését írásban kérvényezni kell. A kérvényben fel kell tüntetni a család 

kereső és eltartott tagjait, s igazolni kell a keresők jövedelmét. 

 

A szociális támogatások elosztásakor a valós rászorultság mértéke a mérvadó, úgymint:  

 a tanuló családjában tartott kiskorúak száma, 

 a tanuló családjában jövedelemmel nem rendelkező eltartott családtagok száma, 

 az egy főre eső jövedelem összege, 

 tartósan beteg családtag jelenléte,  

 munkanélküli eltartó. 

 

Az étkezési térítési díjak és a tankönyvtámogatás megállapítása az iskolában történik. Egyéb 

szociális támogatás, segély az önkormányzattól igényelhető.  

21. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 

szabályai  

A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, alkotás felett, amelyet 

a tanuló kötelezettségének teljesítése során vagy a kötelezettséghez nem kötődő feladat 

megvalósítása kapcsán állított elő. 

 

A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott alkotás vagyoni- vagy tulajdonjogát másra 

ruházza át. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló 

esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. 

 

 

 

 

 

22. Záró rendelkezések 

A Házirend hatályba lépésének napja 2015. február 1-je, a hatálybalépéssel egyidejűleg 

érvényét veszti az intézmény 2013. évi Házirendje. 

 

A Házirendet   

 minden tanév elején felül kell vizsgálni; 

 minden tanév első osztályfőnöki óráján és szülői értekezletén ismertetni kell a 

tanulókkal, illetve a szülőkkel; 
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 minden tanévben legkésőbb október 1-jéig ki kell függeszteni minden 

osztályteremben, szakteremben, tanáriban és az aulai faliújságon; 

 A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, 

továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 

 

23. Legitimációs záradék 

A Házirend elfogadásakor a diákönkormányzat véleményt nyilvánított. 

 

 

Tittmann Tamás 

a Diákönkormányzat vezetője 

 

 

A Házirend elfogadásakor az iskolaszék véleményt nyilvánított. 

 

 

Scheibli Zsuzsanna 

az Iskolaszék és az Intézményi Tanács elnöke 

 

 

A nevelőtestület a Házirendet a 2015. január 29-ei testületi értekezleten elfogadta.  

 

 

Budapest, 2015. január 29. 

 

 

Ph. 

 

 

 

 Tóthné Pintér Gabriella Baginé Kovács Klára 

 jegyzőkönyvvezető intézményvezető  

              

 

 

 Dignerné Mezőfi Gabriella Rákosi Gabriella 

 hitelesítő  hitelesítő 


