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 1.  Alapelvek 

A házirend a 245/2008-as számú Törvény a köznevelésről és közoktatásról 153 § alapján van 

kidolgozva. Az összeállításánál figyelembe vettük a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre 

vonatkozó szabályait.  

A házirend az iskola egyik alapdokumentuma, amely azon szabályok összességét tartalmazza, 

amelyek biztosítják a tanulóközösség, a pedagógusok és az iskolai dolgozók nyugodt együttélését. A benne 

foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan 

megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A házirend szabályainak 

betartása minden tanuló alapvető kötelessége.  
 

 2.  Általános érvényű szabályok 

 A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, ill. tanítási időben szervezett programokra 

is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók 

felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett rendezvényeken kötelesek betartani a házirend előírásait 

/színházlátogatás, természetiskola, sítanfolyam, osztálykirándulás, iskolai tábor/. 
 

 3.  A házirend nyilvánossága 

 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek /tanulónak, szülőnek, pedagógusnak és 

iskolai alkalmazottnak/ ismernie kell. 

 A házirend megtekinthető az iskola honlapján. 

 A házirend előírásairól minden osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat és a szülőket a szülői 

értekezleteken. 
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4.  Az iskola működési rendje 
 Az iskola épületeinek nyitva tartása tanítási napokon hétfőtől péntekig a következő: 

    az A és B épületben:  7,30 - 17.00  

 a C épületben:  6,00 - 17.00  

    a D épületben:   7,00 – 17.00  

 

 Az iskola pedagógiai felügyeletet a köv. időtartamban biztosít:  

az A és B épületben:  7,30 –14,00 

a C épületben:   6,00 – tól, 

   a D épületben:   7,00 – tól    

A napközi otthonban az ügyelet 17,00 óráig tart. 

A szülők csak indokolt esetben kísérhetik gyermeküket az osztályterembe. 

Az iskola területére tilos gépkocsival behajtani. 

 

Csengetési rend 

Alsó tagozat: 

Óra Becsengetés  Kicsengetés  Az órák közti 

szünet hossza 

1.   8.00   8.45 10 perc 

2.   8.55   9.40 15 perc 

3.   9.55 10.40   5 perc 

4. 10.45 11.30 15 perc 

5. 11.45 12.30 35 perc 

6. 13.05 13.50   

 

Felső tagozat: 

Óra Becsengetés  Kicsengetés   Az órák közti 

szünet hossza 

1. 8.00 8.45   5 perc 

2. 8.50 9.35 15 perc 

3. 9.50 10.35 10 perc 

4. 10.45 11.30 15 perc 

5. 11.45 12.30 10 perc 

6. 12.40 13.25 30 perc 

7. 13.55 14.40 10 perc 

8. 14.45 15.30  

 

 5.  A tanuló jogai 

 Minden tanulónak joga van az egészséges szellemi, testi és lelki fejlődésre, az anyanyelvén való 

művelődésre. A tanulót faji, nemi, vallási, etnikai hovatartozása, illetve szociális helyzete miatt nem érheti 

megkülönböztetés. 

 Joga van személyiségének tiszteletben tartására, személyisége teljes kibontakoztatására. 

 Joga van a szabad véleménynyilvánításra, természetesen a megfelelő formában, illetve arra, hogy 

véleményét meghallgassák. 

 Joga van egyenlő és megkülönböztetéstől mentes bánásmódra. 

 Joga van kihasználni az iskola által nyújtott lehetőségeket. 

 Joga van elegendő szabadidőre, játékra és pihenésre /a tanítási órán kívül/. 

 A szünetekben a tanulónak joga van az iskola által biztosított szabadidős tevékenységekre. 

 Joga van bármely gondjával, problémájával osztályfőnökéhez, tanítójához fordulni az őt ért sérelem 

jóvátétele végett. 

 Joga van vallási meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesülnie. 

 A tanulónak jogában áll ismerni az őt érintő értékelési szempontokat. 

 A sajátos nevelési igényű tanulónak joga van a gyógypedagógus által ajánlott követelményrendszer 

szerinti értékelésre. 
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 A tanuló joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára a 

testi és lelki bántalmazás ellen.  

 

6.  A tanuló kötelességei 

6.1  A tanuló megjelenése 

 A tanuló öltözéke tiszta, rendezett, nem kirívó, hajviselete rendezett, ápolt. Nem használ a 

testápoláson túlmenő szépítőszereket (rúzs, arc-, szem- és hajfesték, körömlakk), valamint nem visel az 

iskolai munkát zavaró ékszert. A testékszer (piercing) nem engedélyezett, a testfestés és a negatív 

jelentéseket hordozó szimbólumok használata tilos. Nem engedélyezett a műköröm viselete, kirívó 

hajviselet, hajfestés, melírozás.  

 Az ünnepi alkalmakat /iskolai ünnepély, színházlátogatás/ a tanuló ünnepi öltözékkel tiszteli meg. 
 

 6.2  A tanuló viselkedése   

 A tanuló kötelességtudó, szorgalmas, segítőkész. 

 A tanuló az iskola minden alkalmazottjával, vendégével és iskolatársaival szemben tisztelettudóan 

viselkedik. A felnőttekkel szemben udvarias és előzékeny, a napszaknak megfelelően köszönti őket. 

 A tanuló nem használ illetlen szavakat, nem káromkodik. Minden tanuló köteles ügyelni a rendre és 

a tisztaságra az osztályban, a folyosón, a szociális helyiségekben, az iskola külső és belső területén. 

 A tanuló valamennyi helyiségben úgy viselkedik, hogy magatartásával ne zavarjon: nem 

hangoskodik, nem agresszív. A tanuló csak olyan tárgyakat hozhat az iskolába, amelyekre a tanítás alatt 

szüksége van. Tilos nagy értékű tárgyakat hoznia, valamint olyan tárgyakat hoznia, amelyek társai 

figyelmét elvonják, esetleg veszélyeztetik a tanulók biztonságát, egészségét. Az elvesztett értékekért az 

iskola nem vállal felelősséget és nem tesz lépéseket.  

A tanulónak tilos lopnia, hazudnia, durvának lennie, csúfolódnia, rendet bontania. 

Az iskolában és az iskolai rendezvényeken szigorúan tilos a dohányzás, a szeszes ital és a 

kábítószer fogyasztása. 

A tanulónak tilos részt vennie az egyén, az iskola és a társadalom ellen elkövetett 

bűncselekményben. Az ilyen cselekményekben való részvételt vagy az ezekre való felbujtást és a 

bűnpártolást az iskola hatásköri lehetőségeihez mérten a lehető legszigorúbban bünteti.  

 Az iskolában tilos kihajolni az ablakon. A tantermek díszítése az osztály tanulóinak feladata, 

melyet az osztályfőnökök irányításával végeznek a tanulók. Tilos a törvény által tiltott képek, politikai 

szimbólumok, illetve a közízlést sértő rajzok és poszterek kifüggesztése. Tilos a dekorációk olyan módon 

történő elhelyezése, amely rongálja a tanterem falát. A tanuló kerékpárját köteles az arra kijelölt helyre 

tenni és lezárni. Az iskola területén tilos a kerékpározás! 

A tanítás ideje alatt és az iskola által szervezett rendezvényeken tilos a mobiltelefon, a hang- és 

képhordozók használata. Ezekért az iskola nem vállal felelősséget. Indokolt esetben a mobiltelefon 

használatát az osztályfőnök vagy az ügyeletes pedagógus engedélyezheti. /320/2008 Z.z. Vyhláška MŠ SR 

§ 20 bod 7. z 23. júla 2008 o základnej škole/. 

A tanítási idő alatt a tanuló a törvényes képviselővel, illetve az általa meghatalmazott személlyel 

vagy a törvényes képviselő előzetes írásbeli kérelme alapján hagyhatja el az iskola területét. Az iskola 

területén a tanulók nem fogadhatnak látogatókat. 
 

 6.2.1  A tanuló viselkedése a tanítási órák előtt és alatt 

 A tanuló legkorábban 7.30 órakor, legkésőbb 7.45 órakor érkezik az osztályba. A korábban érkező 

tanulók a napköziben várakoznak. Az iskolába érkező tanulók kabátjukat az arra kijelölt helyen helyezik 

el, az alsó tagozaton cipőt is váltanak. A felső tagozatos tanulók számára az őszi, téli időszakban, ill. esős, 

havas időben ajánlott a benti cipő használata. 

 A tanuló tankönyveit, tanszereit köteles az órarend vagy a tanító utasítása szerint magával hozni. 

Ennek megfelelően felkészülten érkezik az iskolába. 

 A tanuló mindig magánál tartja ellenőrző könyvét, a kapott érdemjegyeket és bejegyzéseket egy 

héten belül szüleivel aláíratja. Az ellenőrzőt, elvesztése esetén, az osztályfőnök közreműködésével kell 

pótolni. 

 A tanuló a tanítási óra kezdetéig az osztályban tartózkodik, fegyelmezetten viselkedik, előkészül az 

órákra, ismétel. A figyelmeztető jelzést követően a tanuló a helyén tartózkodik, és fegyelmezetten várja a 

pedagógust. 
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 Becsengetés után a tanuló nem léphet ki az osztályból. Amennyiben a szaktanító nem jelenik meg a 

tanítási órán, 3 perccel a becsengetés után az osztály hetese jelenti ezt a tantestületi szobában.  

 A tanítási óra kezdetén a tanulók felállással köszöntik tanítójukat.  

 A tanítási órákon a tanuló az ülésrendnek megfelelő helyen ül. A tanítási óra alatt a tanulónak 

felállni és helyét elhagyni csak a pedagógus engedélyével lehet. 

 A tanuló a tanítási órákon fegyelmezetten viselkedik, figyelmét a magyarázatra összpontosítja, 

aktívan bekapcsolódik a munkába. 

 Az iskolában a tanítás ideje alatt a mobiltelefont a táskában, kikapcsolt állapotban kell tartani. Tilos 

a telefonálás, sms küldése és fogadása, fénykép, video- és hangfelvétel készítése, az internet használata. 

Mobiltelefon és egyéb kommunikációs eszközök használatáért, illetve elvesztéséért az iskola nem vállal 

semmilyen jellegű felelősséget. 

 A rendzavarás szigorúan tilos.  
 

6.2.2  A tanuló viselkedése a tanítási órák közötti szünetekben  
A 10 perces szünetekben a tanulók az osztályban maradnak. Elrakják az előző órán használt 

tanszereket, előkészülnek a következő órára.  

A tanuló nem léphet a katedrához, az osztálykönyvet, osztályozó ívet, magaviseleti füzetet nem 

lapozgathatja. 

A nagyszünetekben az osztályban a hetesek kivételével egyetlen tanuló sem maradhat. Erről a 

nagyszünet előtti órát tartó pedagógus gondoskodik, aki utolsóként hagyja el az osztályt.  

A nagyszünet alatt a tanulók az épület alsó folyosóján, jó időben az udvaron a számukra kijelölt 

helyen tartózkodnak. Erről az ügyeletes pedagógusok döntenek. Az alsó tagozatos tanulók kedvezőtlen 

időjárás esetén tantermükben maradnak.  

Szemetelni szigorúan tilos.   

A folyosón tartózkodó pedagógusok utasításait minden tanuló köteles tudomásul venni és betartani. 

 A tanuló vigyáz maga és társai testi épségére, nem verekedik, nem futkos, nem kiabál a 

nagyszünetekben. A tantestületi szobába a tanuló csak a pedagógus engedélyével léphet.  

Ha a következő tanítási óra a tornateremben, laboratóriumban vagy más tanteremben lesz, a tanuló 

az osztályban hagyott tanszereit rendben az arra kijelölt helyre rakja.  

A hetes a villanyt a teremben lekapcsolja, az ablakot és az ajtót bezárja. Az alsó tagozaton mindezt 

pedagógus felügyelete alatt teszik a tanulók.  

A figyelmeztető jelzés elhangzásakor a tanulók már a folyosón fegyelmezetten várják a szaktanítót, 

és vele együtt mennek a kijelölt terembe. Ezekről az órákról a tanulók a legrövidebb időn belül kötelesek 

visszatérni saját tantermükbe.  
 

 6.2.3  A tanuló viselkedése a tanítás után  

 A tanítás végéig (beleértve a szüneteket is) a tanulónak tilos az iskola területét önkényesen 

elhagyni. Indokolt esetben erre az osztályfőnök vagy az ügyeletes pedagógus adhat engedélyt. 

 Az utolsó tanítási óra végén a pedagógus ad engedélyt a tanszerek elrakására, az öltözködésre. 

 A tanuló a tanítás befejezése után szemetet nem hagy a padjában. A hetes lekapcsolja a villanyt és 

bezárja ablakokat. 

 A tanulók a tanító jelenlétében hagyják el az osztályt, illetve az iskola épületét. 

 A tanítás befejezése után a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a tantermekben, az 

iskola épületeiben és az iskola területén sem. 

 A napközit látogató alsó tagozatos tanulókat az utolsó órát tartó pedagógus kíséri át a napközis 

csoportba.    

 Az alsó tagozatos tanuló csak a szülő, ill. a törvényes képviselő írásbeli rendelkezése alapján 

hagyhatja el az iskola területét. 
 

 6.2.4  A hetesek feladatai 
 A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, és bejegyzi nevüket az osztálykönyvbe. A hetesek tanítás előtt 

ügyelnek a rendre és minden szünetben gondoskodnak arról, hogy a tábla tiszta legyen. 

 A tanítási óra elején a hetesek jelentik a hiányzókat és a nap közben történt változásokat. 

 A hetesek gondoskodnak a tanterem tisztaságáról, a szellőztetésről. 

 A hetesek ügyelnek a rendre a pedagógus megérkezéséig. Figyelmeztetik az osztálytársaikat, ha 

rendetlenség van az osztályban. 
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 Amennyiben a szaktanító nem jelenik meg a tanítási órán, ezt 3 perccel a becsengetés után az 

osztály hetese jelenti a tantestületi szobában.  

 Ha a tanítási óra nem az osztályteremben zajlik, a hetesek viszik magukkal az osztálykönyvet, az 

osztályzóívet és a magaviseleti füzetet. Utolsóként hagyják el, valamint bezárják a tantermet. A heteseket 

munkájuk teljesítésében minden tanuló köteles segíteni. 
 

 6.2.5  A tanuló viselkedése a szaktantermekben és a laboratóriumokban   

 A tanév első osztályfőnöki óráján minden tanuló megismerkedik a biztonsági és munkavédelmi 

előírásokkal. 

 A tanuló a gyakorlati foglalkozásokon köteles betartani a biztonsági és munkavédelmi előírásokat, 

és követi a felelős tanár utasításait.     

 A tanulónak a laboratóriumi gyakorlati órákon a kísérletezés során megfelelő öltözékben 

/munkaköpenyben/ ajánlott dolgoznia. 

 A tanuló a szaktantermekben, laboratóriumokban felügyelet nélkül nem tartózkodhat, ott 

kísérletező munkát nem végezhet.  

 Tilos a szaktantermekben és a laboratóriumokban enni, inni, oda gyúlékony vagy más veszélyes 

anyagokat bevinni és használni. 

 A tanuló köteles betartani a munkafegyelmet.  

 A szaktantermekben csak azok a feladatok végezhetők el, amelyek összefüggenek a tanító által 

kijelölt feladatokkal. 

 A tanuló köteles az általa észlelt balesetet (még a kisebb balesetet is) és balesetveszélyes helyzetet a 

felügyelő tanárnak jelenteni. 

 A tanulónak tilos a laboratóriumi berendezések, gépek kezelése, be- és kikapcsolása, áramkörbe 

helyezése és a vezetékek érintése. 

 A tantermekben elhelyezett készülékeket /számítógép, projektor, interaktív tábla/ a tanulók tanári 

felügyelet és utasítás nélkül nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. 
 

 6.2.6  Viselkedés a tornateremben  

 A tanulók csak a pedagógus jelenlétében léphetnek be a tornaterembe. 

 A tanulók számára kötelező az előírt tornafelszerelés. 

 Tilos a tornacipőn kívül más cipő használata, karkötő, gyűrű, nyaklánc, karóra viselése. 

 A tanuló köteles a testnevelésóráról való orvosi felmentést, valamint a szülő írásbeli kérését a 

jelenlevő pedagógusnak bemutatni.  

 A tanuló köteles azokat a gyakorlatokat végezni, melyeket a pedagógus kijelölt számára. /Más 

gyakorlatok végzése tilos./ 

 Szigorúan tilos a pedagógus utasítása nélkül a sportszereken gyakorlatokat végezni, felmászni a 

sportszerekre. 

 A tanuló köteles úgy viselkedni a testnevelésórán, hogy ügyeljen saját és társai testi épségére. 

 A tanuló köteles azonnal jelenteni minden balesetet. 

 A tanulónak védenie kell a sportszerek és segédeszközök épségét, jelentenie kell, ha rongálódást 

észlel a sportszereken. 

 A pedagógus utasításai alapján köteles segítséget nyújtani a gyakorlatot végző társának.  

 A testnevelés alól részlegesen vagy teljesen felmentett tanulók is kötelesek az órán részt venni, és a 

szaktanító utasításait követni. 
 

 6.2.7  A tanuló viselkedése az iskolai ebédlőben  

 A napközis tanulók csoportosan ebédelnek, felügyeletet a nevelőnők biztosítanak. 

 Az egyedül étkező tanulók az ebédszünetben, ill. a tanítás befejeztével ebédelnek. 

 A tanuló táskáját, sapkáját és kabátját az ebédlő előtti kijelölt helyen helyezi el. 

 Fegyelmezetten beáll a sorba, és az ebédlőbe csak az ügyeletes pedagógus engedélyével lép be.  

 A tanuló betartja a kulturált étkezés szabályait.  

 Az ebéd befejeztével rendet hagy maga után, és illedelmesen távozik az ebédlőből.  

 

 7.  A napközi otthon és a tanulószoba házirendje  

 7.1  A napközi otthon házirendje 

 A napközi otthon az iskola szerves része. Az alsó tagozatos tanulók látogatják. 

 Minden napközis tanuló köteles betartani a házirend szabályait.  
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 A tanuló biztonságáért a napközi otthonban a nevelőnő a felelős. 

 Tanítás után a napközis nevelőnő átveszi az osztályban tanító pedagógustól a tanulókat, majd 

elfoglalják helyüket a teremben. 

 Amennyiben több osztály tanulóiból áll a csoport, az utolsó órát tartó pedagógus kíséri a gyerekeket 

a kijelölt osztályterembe. 

 A napközis tanulók csoportosan ebédelnek az időrendi beosztás szerint. Az ebédet kulturáltan és 

csendben kell elfogyasztani. Az ebédlőben tilos szemetelni. 

 A napközis tanulók a nevelőnők felügyeletével az ebéd után a szabadban, ill. rossz idő esetén az 

osztályban tartózkodnak. 

 A napközis tanulónak is kötelessége, hogy óvja saját és társai egészségét, testi épségét.  

 Minden napközis tanulónak vigyáznia kell az iskola tulajdonát képező tárgyakra, felszerelésekre, 

berendezésekre, azokért anyagi felelősséggel tartozik megrongálásuk esetén. 

 A napközis tanuló az iskola épületét, a foglalkozások esetén a helyszínt, csak a nevelőnő 

engedélyével hagyhatja el. 

 A tanulási idő a napköziben 14.00-tól 15.00-ig /védett óra/ tart. A tanulási időt senki nem 

zavarhatja meg.  

 Minden tanuló köteles házi feladatait napközis nevelőjének bemutatni. 

 Ha a napközis tanulónak a délutáni tanulási idő alatt a szülő által írásban bejelentett és igazolt 

elfoglaltsága van /zeneóra, torna, tánc stb./, köteles a házi feladatot a napközis időn kívül elkészíteni. 

 A napközis tanulók a tanulási időt követően a szülő által engedélyezett időpontban és személlyel 

mehetnek haza. Erről minden szülőnek a napközibe való beiratkozáskor írásban kell nyilatkoznia. Minden 

egyéb távozás csak dátummal és a szülő aláírásával ellátott írásbeli kérelem bemutatásával engedélyezett.

 A napközi otthon illetékét mindig az adott hónap első napján kell befizetni. 

 Baleset esetén a nevelőnő elsősegélyt nyújt a tanulónak, értesíti az iskola vezetőségét, majd beírja a 

baleseti füzetbe. 

 Ha a nevelőnő a tanulónál egészségügyi problémát, hányingert, lázat észlel, értesíti a szülőket. 
 

 7.2  A tanulószoba házirendje 

 A tanulószoba az 5.évfolyamból bejelentkezett tanulók számára működik. Más évfolyamok 

tanulóinak az iskola igazgatója engedélyezheti a látogatását.  

 A tanítás után a tanulók a tanulószoba termébe viszik táskájukat és kabátjukat, jelentkeznek a 

nevelőnőnél. 

 A tanulószobát látogató tanulók önállóan ebédelnek. 

 A tanulók csendes, önálló tanulással végzik feladataikat, szükség esetén segítséget kérnek a 

nevelőtől. Ha feladataikat elkészítik, segíthetnek társaiknak, olvashatnak vagy más szabadidős 

tevékenységet végezhetnek. 

      A tanulók társaikat nem zavarják, nem hangoskodnak, nem rendetlenkednek. 

 A tanulási időt követően a szülő által engedélyezett időpontban mehetnek haza. Erről a szülőknek a 

tanulószobába való beiratkozáskor írásban nyilatkozniuk kell. 

 Az iskola házirendje a tanulószobát látogató tanulókra is vonatkozik. 

 A tanulószoba illetékét mindig az adott hónap első napján kell befizetni. 

  

 8.  Egészség-, baleset- és vagyonvédelem  
 A tanuló kötelessége, hogy óvja saját, társai és pedagógusai testi épségét, egészségét /Vyhláška MŠ 

SR o ZŠ § 20 bod 8/.  

 Minden tanuló köteles hordani higéniai csomagját, rendszeresen kezet mosni. 

 A tanulónak el kell sajátítania és köteles alkalmazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket, 

be kell tartania a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat. 

 Azonnal jelentenie kell a pedagógusnak vagy az iskola alkalmazottjának, ha veszélyes helyzetet, 

illetve valamilyen rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel. 

 A tanulónak jelentenie kell - amennyiben állapota ezt lehetővé teszi – ha rosszul érzi magát vagy ha 

megsérült. 

 A tanulónak ismernie kell az épület kiürítési tervét, és részt vesz annak évenkénti gyakorlatán. 

 Rendkívüli esemény /pl. tűz/ esetén pontosan betartja az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.  

 A tanulók pedagógiai felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az iskola épületében. 
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 A tanulónak tilos az iskolába olyan tárgyakat, anyagokat hozni, melyek veszélyeztetik saját vagy 

társaik testi és lelki épségét. 

 Tilos az elektromos készülékek engedély nélküli kezelése, az elektromos vezetékek megérintése. 

 A tanulónak szigorúan tilos az iskolában és azon kívül is a szeszes ital, dohánytermékek és illegális 

drogok (kábítószerek) fogyasztása, ill. tilos ezeket az iskola területére behozni. Ez a házirend súlyos 

megsértésének minősül, amely tanuló magaviseleti jegyének rontását vonhatja maga után. Amennyiben a 

tanuló ilyen viselkedést észlel, köteles jelenteni az iskola pedagógusnak, ill. az iskola alkalmazottjának. 

 Az iskolába csak a tanításhoz szükséges dolgokat szabad hordani. A tanuló köteles óvni saját és 

társai tulajdonát: tankönyveit, segédeszközeit, iskolaszereit stb. 

 A tanulók kötelessége kímélni az iskola környezetét, épületét, óvni berendezését. Az okozott kárért 

a szülő, ill. a törvényes képviselő anyagi felelősséggel tartozik. Ha az okozott kár nem köthető konkrét 

személyhez, a kárt az osztályközösség téríti. 

 A tanuló köteles fokozottan figyelni a villany és a víz takarékos használatára. 

 Az őrizetlenül hagyott tanszerekért és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

 A tanulmányi kirándulások során a tanulók betartják a pedadógusok utasításait, valamint a 

biztonsági és magatartási szabályokat. 

 A tanuló biztonságáért az osztályteremben a pedagógus a felelős. 

 Ha a tanuló agresszív magatartásával zavarja a tanítási órát, vagy veszélyezteti osztálytársai és a 

jelenlévők biztonságát, az iskola igazgatója óvintézkedést rendelhet el: a tanuló kizárását a tanítási óráról, 

pedagógiai felügyelet melletti elkülönítését. Az iskola igazgatója azonnal a helyszínre idézi a tanuló 

törvényes képviselőjét, az egészségügyi szerveket vagy a hatóságot. /Zákon 245/2008 Z.z. § 58 bod 3/ 

 Baleset, illetve rosszullét esetén a tanító elsősegélyt nyújt a tanulónak. Súlyos sérülés esetén az 

iskola orvosi segítséget biztosít a tanulónak. 

 Iskolai baleset esetén a pedagógus elsősegélyt nyújt a tanulónak, értesíti az iskola vezetőségét, majd 

beírja a baleseti füzetbe. 

 

 9.  A szociális – patológiai jelenségek, a diszkrimináció és az erőszak elleni védelem 

 A tanulók számára tilos az olyan rendezvényeken való tartózkodás, ahol alkoholtartalmú italokat  

szolgálnak fel, dohányoznak és késő estig tartanak. Amennyiben az ilyen rendezvényeken a tanuló 

kihágásokat követ el, a felelősség a törvényes képviselőt terheli. 

A tanulók számára tilos a iskolában, annak területén és iskolai rendezvényeken a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás, a kábítószerek - és más kábító hatású anyagok fogyasztása. Ezeket a szereket tilos az 

iskolába, annak területére behozni. Ezeknek az anyagoknak a hatása alatt a tanuló nem vehet részt a 

tanítási órákon, valamint a  tanuló fenti okokból való távolléte nem tekinthető igazolt hiányzásnak. Ez a 

házirend súlyos megsértésének minősül, és magaviseleti jegyrontást eredményez. Amennyiben a tanuló 

ilyen viselkedést észlel, köteles jelenteni pedagógusának, ill. az iskola bármelyik alkalmazottjának. 

A diszkrimináció minden formája, különösen a marginalizált roma közösségből származó 

gyermekek szegregációja szigorúan tilos. 

  Ha gyanú merül fel a tanuló erkölcsi fejlődésének veszélyeztetésével kapcsolatban, az igazgató 

köteles az osztályfőnökkel és a többi pedagógussal együtt a problémával foglalkozni. Feltételezett gyanú 

esetén az iskola értesíti a Szociális és Családi Munkaügyi Hivatalt. 

 Az iskolakerülés, az agresszív viselkedés, a zaklatás, a fizikai vagy lelki bántalmazás,  a bűnözés, 

a szexuális bántalmazás, a szélsőségesség eseteinek első jeleinél a pedagógusnak kötelessége ezt jelenteni 

az iskola igazgatóságán. 

 

A zaklatás kezelésének módszerei:  

         A következő módszereket alkalmazzuk a zaklatás kivizsgálására:  

a. az áldozatok védelmének biztosítása,  

b. beszélgetés azokkal a tanulókkal, akik figyelmeztettek a zaklatásra, majd pedig       

beszélgetés az áldozattal  és a zaklatóval, 

c. tanúk keresése, meghallgatása,  

d. kapcsolatfelvétel az érintett tanulók szüleivel vagy törvényes képviselőivel,  

e. szaktanácsadókkal való kapcsolatfelvétel,  

f. a névtelen kérdőíves módszer alkalmazása. 
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Az áldozattal szembeni csoportos erőszak esetén a következő eljárást kell alkalmazni: 

a. azonnali segítségnyújtás az áldozat részére, 

b. az iskola igazgatójának, a nevelési tanácsadónak, az osztályfőnököknek és a  iskola többi   

pedagógusának közös megegyezése a vizsgálati eljárásról, 

c. személyre szabott vizsgálat, 

d. megakadályozni az agresszorok hamis vallomástételét, elszigetelni őket, ezzel kizárva a  

közös véleményformálást,  

e. folyamatos segítségnyújtás az áldozatok megsegítésére, támogatására, 

f.  az ügy bejelentése a hivatalos szerveknek, rendőrségnek – az iskola igazgatójának döntése  

alapján 

g. kapcsolatfelvétel a tanulók szüleivel, vagy törvényes képviselőivel  – ez az osztályfőnök 

feladata, 

h. szaktanácsadókkal való kapcsolatfelvétel. 

A zaklatás esetére vonatkozó részletesebb eljárás a 003/2019 számú irányelvben van rögzítve. 

/Irányelv a tanulók megfélemlítésének megelőzéséről és megoldásáról a komáromi Munka Utcai 

Alapiskolában/ 

 

 10.  A mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések  

A törvényes képviselő  kötelessége a gyermek rendszeres iskolába járásáról gondoskodni. 

 A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai 

foglalkozásokról   (pl. váratlan betegség). A mulasztás okát ez esetben  jelenteni kell az iskolának. Ha a 

tanuló betegség miatt nem vesz részt a tanításon, a törvényes képviselő ezt a hiányzás első napján 

telefonon ill. személyesen jelenti az  osztályfőnöknek,  vagy gyermeke hiányzásáról  üzenetet hagy az 

iskola titkárságán. 

A tanuló betegségen kívüli egyéb okokból adódó távolmaradásának engedélyezését a törvényes 

képviselőnek a hiányzás előtt kell kérnie.  

Amennyiben a tanuló előzetes bejelentés nélkül hiányzik az iskolából, s a törvényes képviselő a 

hiányzás első napján nem értesíti az iskolát a távolmaradás okáról, az osztályfőnök telefonon értesíti a 

törvényes képviselőt a mulasztásról. Szükség esetén az iskola írásos idézést küld a törvényes képviselőnek. 

A távolmaradást a szülő írásbeli kérése alapján félévente legfeljebb 2 tanítási napra engedélyezheti 

az osztályfőnök. 2 napnál hosszabb ideig tartó távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola 

igazgatója adhat engedélyt az osztályfőnök véleményének meghallgatásával. A tanuló 2 napnál hosszabb 

ideig tartó távolmaradását a törvényes képviselő az iskolaév során legfeljebb kétszer kérvényezheti. 

Indokolt esetben az iskola igazgatója az osztályfőnök tudtával engedélyt adhat további 

távolmaradásra (pl. magasabb szintű sport – vagy művészeti tevékenység).   

Kivételesen indokolt esetben egy-egy tanítási óráról való távolmaradásra a törvényes képviselő 

írásbeli kérése alapján az osztályfőnök adhat engedélyt.  

Ha a tanuló kulturális vagy sportrendezvényen iskoláját képviseli, vagy tanulmányi versenyen 

vesz részt, a tanítási óráról való távolmaradása nem tekinthető hiányzásnak. 

Ha a tanuló egyéb kulturális vagy sportrendezvényen vesz részt, akkor az adott intézménytől 

hozott igazolás alapján a mulasztás igazoltnak tekintendő. A távollét alatti tanulmányi elmaradást a 

tanulónak a szaktanítója által megszabott határidőn belül kell pótolnia. 

A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli iskolai foglalkozásról történő hiányzását a törvényes 

képviselőnek hivatalos igazolással  kell igazolni. 

Betegség esetén a törvényes képviselő legfeljebb három nap összefüggő hiányzást igazolhat, 

hosszabb hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges, indokolt esetben szülői aláírással. Bizonyos 

esetekben /pl. gyakori hiányzás/ az iskolának jogában áll hivatalos igazolást kérni a három napot nem 

meghaladó  távolmaradásnál is. 

Az írásos igazolást a tanuló vagy annak törvényes képviselője mutatja be az iskolának legkésőbb 

három nappal az iskolalátogatás újrakezdése után. 

Amennyiben a tanuló mulasztott óráinak száma nem teszi lehetővé a tanuló féléves ill. év végi 

értékelését, akkor a tanuló komisszionális vizsgára kötelezhető az érintett tantárgyakból. 

A tanuló hiányzása igazolatlannak minősül, ha az előírt határidőn belül nem igazolja 

távolmaradását az iskolából. 
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A tanuló igazolatlan hiányzása esetén az osztályfőnök köteles a következő módon eljárni:  

a) A mulasztott órákról szóló értesítést és írásos idézést küld a törvényes képviselőnek. 

b) Jegyzőkönyvben rögzíti az idézésre megjelent törvényes képviselővel való beszélgetés tartalmát. 

c) Figyelmezteti a törvényes képviselőt az igazolatlan mulasztásért járó iskolai és egyéb 

szankciókra, s ezt a jegyzőkönyvben szintén rögzíti. 

d) Amennyiben a törvényes képviselő az idézés ellenére sem jelenik meg az iskolában, s gyermeke 

mulasztott óráit nem igazolja, az osztályfőnök jelentést tesz az iskola igazgatójának a törvényes 

képviselő mulasztásáról, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően jár el. 

Ha a tanuló igazolatlanul mulasztott óráinak száma meghaladja a havi 15 órát, a törvényi 

előírások értelmében (596/2003 Z. z. számú törvény,  5 § 11. bekezdés)  az iskola köteles erről jelentést 

küldeni a Városi ill. Községi Hivatalnak valamint a Munkaügyi-, Szocális- és Családügyi Hivatalnak.  A 

jelentést a tanuló osztályfőnöke készíti elő, melyhez csatolja a megelőzés érdekében tett lépések írásos 

bizonyítékait (értesítés a mulasztott órákról, idézés, jegyzőkönyv). 

Ha a tanuló a tanév folyamán 60 tanítási óráról igazolatlanul hiányzik, a törvény ezt 

iskolakerülésnek minősíti, kihágásként kezeli, s a törvényes képviselőt pénzbírsággal bünteti. 

100 óra feletti igazolatlan hiányzás esetén a város (község) kezdeményezi a tanuló törvényes 

képviselője elleni büntető eljárást. 

Az igazolatlan mulasztás a tanuló magaviseleti jegyének rontását vonhatja maga után. 

 

11.  A tanulók elismerésének formái  
 Az iskola elismerésben részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát 

végez  

 az iskolai, ill. az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.  

 Az iskolai elismerés formái: 

 szaktanítói dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 egyéb jutalom 

 Ha a tanuló a tanév folyamán példamutató magatartást tanúsít, kiemelkedő tanulmányi eredményt 

ér el és közösségi munkát végez, a tanév végén szaktárgyi teljesítményéért, példamutató magatartásáért, 

kiemelkedő szorgalmáért osztályfőnöki dicséretben részesülhet. 

 Az iskolai szintű versenyeken első, második, harmadik helyezettként oklevelet kap, melyet az 

iskola közössége előtt vehet át. 

 Igazgatói dicséretet kaphat, ha járási, kerületi vagy országos szintű tanulmányi vagy 

sportversenyen, vetélkedőn első, második vagy harmadik helyezést ér el. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munka, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösség csoportos dicséretben részesíthető. 

 A dicséretekről a törvényes képviselő írásban szerez tudomást. 

 

 12.  Fegyelmező rendelkezések 

 Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, az iskolai házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, bármely módon árt az iskola hírnevének, elmarasztalásban 

részesül.  

 Az iskolai elmarasztalások fokozatai:  

 osztályfőnöki figyelmeztetés /szóbeli/ 

 osztályfőnöki megrovás /írásbeli/ – a törvényes képviselő értesítése 

 igazgatói megrovás – a törvényes képviselő értesítése 

 kielégítő minősítés / kettes magaviseleti osztályzat/ 

 kevésbé kielégítő minősítés /hármas magaviseleti osztályzat/ 

 nem kielégítő /négyes magaviseleti osztályzat/ 
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 Osztályfőnöki figyelmeztetésben /szóbeli/ részesül a tanuló az iskolai rendtartás megszegéséért: 

 késés a tanítási óráról - bejegyzés a magaviseleti füzetben 

 nem megfelelő öltözet és kirívó megjelenés - váltócipő mellőzése /az 1. – 4. évfolyamban/ 

 a hetesi kötelességek elmulasztása  

 nem megfelelő, tiszteletlen viselkedés a tanítóival, az iskola alkalmazottaival vagy társaival 

szemben 

 testfestés, hajfestés, körömfestés miatt és a testékszer (piercing) viseléséért 

 egyéb kihágások.     
 

 Írásbeli osztályfőnöki megrovást az a tanuló kap, aki: 

 1 – 4 órát igazolatlanul hiányzik 

 a fentiekben leírt kihágásokat többször megismételi 

 mobiltelefon megcsörrenéséért, amit figyelmetlenségből elfelejtett a tanuló kikapcsolni 

 többször tiszteletlenül viselkedik a tanítóival, az iskola alkalmazottaival vagy társaival szemben. 

 

 Írásbeli igazgatói megrovást az a tanuló kaphat, aki: 

 5 – 10 órát igazolatlanul hiányzik 

 a tanítás alatt /reggel 8.00 – tól az utolsó tanítási óra végéig/ engedély nélkül használja mobiltelefonját 

 szándékosan félrevezeti tanárait vagy iskolatársait 

 az iskolában, az iskola környékén és az iskolai rendezvényeken nem tartja be a kulturált viselkedés 

szabályait 

 trágár kifejezéseket használ 

 tanítási idő alatt engedély nélkül elhagyja az iskola területét 

 folyamatosan tiszteletlenül viselkedik a tanítóival, az iskola alkalmazottaival vagy társaival 

szemben 

 rágalmazza tanítóit, az iskola alkalmazottait vagy társait.  

 

 Kielégítő (2) magaviseleti osztályzatot kaphat az a tanuló, aki: 

 11 – 15 órát igazolatlanul hiányzik 

 ismételten megszegi a kulturált viselkedés szabályait 

 akadályozza az iskolatársait a tanuláshoz való joguk gyakorlásában 

 ismételten beírást kap a magaviseleti füzetbe 

 bántalmazza, veszélyezteti, megfélemlíti, személyi szabadságában korlátozza iskolatársait 

 az iskola berendezését szándékosan rongálja 

 az iskolában, az iskola közvetlen környezetében és az iskolai rendezvényeken dohányzik, alkoholt, 

kábítószereket vagy más kábító hatású anyagokat fogyaszt és/vagy terjeszt 

 olyan tárgyakat és egészségre káros anyagokat használ, amelyek veszélyeztetik a többi tanuló 

biztonságát és egészségét 

 aki testén tetoválást visel. 
 

 Kevésbé kielégítő (3) magaviseleti osztályzatot kaphat, aki: 

 16 – 30 órát igazolatlanul hiányzik 

 az iskolában, az iskola közvetlen környezetében és az iskolai rendezvényeken ismételten dohányzik, 

alkoholt, kábítószereket vagy más kábító hatású anyagokat fogyaszt és/vagy terjeszt  

 aki többszöri súlyos szabálysértést követ el 

 más tulajdonát elsajátítja 

 szándékosan fizikailag és lelkileg bántalmazza, megfenyegeti, zsarolja iskolatársait 

 vandál módon viselkedik.  
 

 Nem kielégítő (4) magaviseleti osztályzatot kaphat, aki 

 több mint 30 órát igazolatlanul hiányzik 

 olyan tettet hajt végre, ami veszélyezteti a többi tanuló egészségét, testi épségét 

 pornográf felvételeket készít és terjeszt, társait szexuálisan zaklatja. 
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Az iskola eljárása az illegális kábítószerek esetében: 

 A tanuló nem fogyaszthat és nem tarthat illegális kábítószert sem az iskolában, sem az iskolán 

kívül. Kábítószer-terjesztés és használat gyanúja esetén az iskola igazgatósága értesíti a törvényes 

képviselőt és a rendőri szerveket. 

Az iskolai büntetések kiszabásakor a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a 

vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló által elkövetett súlyos kötelességszegés esetén a büntetési 

fokozatok betartásától el kell tekinteni, és a súlyosabb büntetést kell kiszabni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, megverése 

 az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása  

 a szándékos károkozás 

 igazolatlan mulasztás 

 az iskola tanítóival és alkalmazottaival szemben tanúsított tiszteletlen magatartás, emberi 

méltóságuknak megsértése 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

számítanak. 

 Súlyos kötelességszegés esetén a jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható a 

tanuló ellen. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a pedagógiai tanács dönt. A 

büntetést a tanító írásba foglalja, és azt a törvényes képviselő tudomására hozza. 

 

13.  Záradék  
 A házirendet az iskola igazgatója adhatja ki, változtathatja meg vagy vonhatja vissza. 

 A mai nappal érvényét veszíti az eddig hatályban lévő házirend. A házirend betartása 

elismerést és megbecsülést hoz a tanulók számára tanítóik és tanulótársaik körében. 

 

 

Házirend hatálybalépésének ideje: 2019.11.12. 

 


