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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 házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

2. 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. 

3. 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 hirdetőtábláján; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 

3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia 

kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, 

valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett 

időpontban. 
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A Beethoven Általános Iskola házirendje 

 

Az iskola valamennyi tanulója a beiratkozás napjától; első évfolyamon a beíratást követő tanév első tanítási 

napjától kezdve tanulmányai befejezéséig jogviszonyban áll az iskolával. A tanulónak jogai és 

kötelezettségei vannak. 

 

I. A tanuló jogai 

 

Az iskola tanulója: 

1) Jogosult az egész napos iskolai (napközi otthon, tanulószoba) és menzai ellátásra. 

2) Jogosult a rendszeres egészségügyi ellátásra, az iskolai fogászaton, és kezelésen való rendszeres 

részvételre. 

3) A tanuló betegsége, iskolai balesete estén a legrövidebb időn belül értesítjük a szülőt. 

4) Jogosult – érdeklődésének és felkészültségének megfelelően – a választható tantárgyak közül 

szabadon választani. 

5) Jogosult igénybe venni az iskola létesítményeit, rendelkezésre álló eszközeit, a könyvtár 

szolgáltatásait. 

6) Választása alapján részt vehet az iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, az iskola 

kulturális és sportmunkájában, a nem kötelező foglalkozásokon (szakkörök, énekkar). 

7) Szükség szerint igénybe veheti a tehetséggondozást, korrepetálást, logopédiai szűrést és a 

fejlesztő foglalkozásokat. 

8) A nagyobb közösséget érintő kérdésekben a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat. 

9) Részt vehet – választó és választottként – a diákönkormányzat munkájában. 

10) A diákönkormányzat útján részt vehet, tájékozódást kérhet az iskola érdekeit érintő 

kérdésekben. 

11) Kérelmére kedvezményes tanszerellátásban részesülhet. 

 

II. A tanulók kötelességei, annak helyi szabályai 

 

Az iskola tanulója: 

1) A házirend szabályai szerint viselkedik. Az órákra pontosan érkezik, arra legjobb tudása szerint 

felkészül. Három igazolatlan késés esetén egy igazolatlan órát kap. 

2) Kötelezően részt vesz az előírt iskolai foglalkozásokon. 

3) Tanulmányi feladatait képességeinek megfelelően látja el. 

4) A használatba kapott tankönyveket tisztán, épségben adja vissza az iskolának. 

5) Védi az iskola létesítményeit, berendezéseit, eszközeit. 

6) Az iskolai foglalkozásokon tiszta, szélsőségektől mentes, rendezett öltözékben és ápoltan 

jelenjen meg. 

7) Az iskola rendezvényein, ünnepélyein fegyelmezetten, az alkalomnak megfelelő külsővel vesz 

részt. 

8) Tájékoztató füzetét minden iskolai foglalkozásra magával hozza. 

9) Az iskola által szervezett programokba aktívan bekapcsolódik. 

10) Ügyel saját és társai testi épségére, az esetleges balestekről az ügyeletes tanárt tájékoztatja. 

11) A rábízott hetesi és ügyeletesi feladatokat lelkiismeretesen ellátja. 

12) Nevelői és az iskola minden dolgozója iránt tiszteletet és megbecsülést tanúsít. 

13) A tanulóinktól elvárjuk, hogy az iskolán kívül is megfelelő magatartást tanúsítsanak.  

 

 

III. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 

 

1. A szülői szervezetnek (közösségnek) a köznevelési törvény 119. § (4)  bekezdésében biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy 

tanulócsoportba járó tanulókat érinti. 

 

2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének 

legalább az egy tanulócsoportba járó tanulók minősülnek.                                                                  
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IV. Jutalmazás – fegyelmezés 

 

A tanuló jutalmazása: 

Az a tanuló, aki 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 tanulmányi versenyeken, sportrendezvényeken elismerésre méltó vagy kimagasló 

teljesítményt ér el, 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez  

jutalomban részesülhet. 

 

A jutalmazás formái: 

 szaktanári 

 osztályfőnöki 

 igazgatói 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

A tanuló büntetése: 

 

1) Az a tanuló, aki a házirend előírásait megszegi, vagy sorozatosan vét ellene, illetve súlyos 

vétséget követ el, a következő büntetési formákban részesülhet:  

 szaktanári, osztályfőnöki illetve igazgatói figyelmeztetés 

 szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói intés 

2) Rendszeres és súlyos kötelességszegés, magatartásprobléma esetén a tanuló - fegyelmi tárgyalás 

lefolytatását követően kaphat: 

- megrovást 

- szigorú megrovást – illetve tantestületi döntéssel – párhuzamos osztályba áthelyezhető. 

 

V. Az iskola munkarendje  

 

1) A tanulók kötelesek a tanítás kezdete előtt 15 perccel megérkezni az iskolába. 

2) A tanulók a tízóraijukat a tantermekben vagy az arra kijelölt helyen fogyaszthatják el. 

3) Az iskola épületét és udvarát a tanulók tanítási idő alatt csak nevelői engedéllyel hagyhatják el. 

4) A testnevelés órákra az átöltözést az öltözőkben a szünetek végén kezdhetik el a tanulók. 

5) A tanulók a 3. szünetben – megfelelő időjárás esetén - az udvaron tartózkodnak. 

6) Ebédelés: a délutáni foglalkozások megkezdése előtt, az órarendhez igazodva, legalább 15 perc 

étkezési szünetet tartunk. 

7) A válaszható tanórai foglalkozások közül az órarendbe illesztett foglalkozásokra a megelőző 

tanév végén, az egyéb délutáni foglalkozásokra tanév elején írásban kell bejelentkezni. A 

választott foglalkozáson egy tanév időtartamára kötelező a részvétel. 

8) Az osztályozó vizsgákra írásban kell bejelentkezni az intézmény vezetőjénél az adott tanév 

utolsó tanítási napjáig. Az osztályozó vizsgák időpontja június és augusztus. 

Az osztályozó vizsga követelményei az iskola honlapjáról is letölthetők:  

 

A tanítási órák és szünetek rendje: 

 

Óraszám Tanítási óra Szünet Szünet időtartama 

1. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 10 perc 

2. 8:55 – 9:40 9:40 – 9:55 15 perc 

3. 9:55 – 10:40 10:40 – 11:00 20 perc 

4. 11:00 – 11:45 11:45 – 11:55 10 perc 

5. 11:55 – 12:40 12:40 – 12:45 5 perc 

6. 12:45 – 13:30   

 

 

VI. Iskolai mulasztás 

1) A tanuló iskolai távolmaradását a szülő 24 órán belül bejelenti az iskolatitkárnak, 

osztályfőnöknek. Ennek hiányában a tanuló hiányzásáról az iskola értesíti a Családsegítő 

szolgálatot. 
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2) A mulasztást, késést a tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 tanítási napon 

belül igazolhatja.  

3) Betegség esetén a szülő félévente 3 napot, ennél hosszabb időszakot pedig az orvos igazolhat. 

4) Az igazolatlan hiányzást az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelősnek jelenti. 

5) 10 óra igazolatlan hiányzás esetén az igazgató szabálysértési eljárást kezdeményez a szülő 

ellen. 

6) Három napnál hosszabb távolmaradást előzetes kikérő alapján az igazgató engedélyezhet. 

A sportegyesületi vagy más célú kikérőt a szülőnek is alá kell írnia. 

 

Hetesi feladatok: 

 

1) Felelősek az osztály rendjéért, szellőztet, gondoskodik krétáról. 

2) Jelentik a létszámot és a hiányzókat. 

3) Az órakezdet után 5 perccel jelzik a tanár hiányát a tanári szobában. 

4) A tanítás befejezésekor, illetve tanterem cserénél ellenőrzik a tisztaságot, a táblát letörlik, 

ablakot becsukják, villanyt leoltják és utolsóként hagyják el a termet. 

5) A tornatermi öltözők rendjére is a hetesek felügyelnek. 

 

Egyéb rendelkezések: 

1) A tanuló az iskola épületében tanítási órák után csak szervezett foglalkozásokon tartózkodhat.  

2) Az iskolába hozott, az oktatáshoz nem kapcsolódó tárgyakért a szülő vállalja a felelősséget. 

3) Az iskola egész területén tilos a dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás. 

4) A tanuló kizárólag csak az oktatáshoz kapcsolódó felszerelési tárgyakat hozhat az iskolába.  

5) A mobiltelefont csak saját felelősségére hozhat a tanuló, a telefont kizárólag kikapcsolt 

állapotban, a táskában kell tartani.  

 

6) Ha tanuló felszerelése testnevelés vagy rajz órán hiányzik, azt az óráról való igazolt 

hiányzásnak lehet tekinteni. 

7) Az étkezési térítési díjat a  kiadott értesítőn jelzett helyen és időpontban fizetheti be.  

8) A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás az iskola tulajdonát képezi, amennyiben a 

nyersanyagot az iskola biztosítja.  

9) A tanuló dolgozatai, iskolai anyagokból készült munkái az iskola tulajdonát képezik. 

 

 

VII. Az egész napos iskola /napközi otthon és tanulószoba rendje 

 

Az iskolában napközis ellátás  – alsósoknak,  

                    Tanulószoba  felsősöknek – és étkezés igényelhető. 

 

1) Napközis ellátás 11:45 – 16.00 – ig, felügyelet biztosítása 17 óráig 

       tanulószoba 13:00 – 16.00 – ig vehető igénybe.  

2) Az ebédlőben az ebédelés ideje alatt folyamatos felügyeletet biztosítunk. 

3) A napközis foglalkozásról illetve a tanulószobáról csak a szülő írásbeli kérésére lehet elengedni 

a tanulót. 

 

 

VIII. A tanulók testi épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások:   

A tanulókkal a tanév első napján az osztályfőnökök ismertetik az egészségük és testi épségük védelmére 

szolgáló előírásokat (balesetvédelem), melyet a tanuló aláírásukkal (kivétel első osztályosok) hitelesítenek. 

Tilos és balesetveszélyes:  

 

 az iskolát óraközi szünetekben elhagyni, 

 a kézilabda kapura és a kosárlabda palánkra felmászni, 

 a folyosókon rohanni, csúszkálni, labdázni, 

 az ablakokba felülni, kihajolni, 

 kitört ablakhoz hozzányúlni, 

 kést, szúróeszközt az iskolába hozni, 

 a testi sértésre is alkalmas szegecsek, láncok, szíjak viselése, 

 a technika teremben, tornateremben, számítógépteremben tanári felügyelet nélkül 

tartózkodni, 

 a durvaság és a verekedés, 
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 a körző használata szakórán kívül 

 

 

         Az iskolai együttélés szabályai 

Viselkedési elvárások, erkölcsi kódex 
 

Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának 

emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi- és magánélethez és tanuláshoz való jogát. 

 

1. A tanuló kötelessége vigyázni saját és társai testi épségére. A baleseti rendszabályokat köteles 

betartani. 

 

2. Tilos az iskolába hozni 

 veszélyes tárgyakat (pl. bicskákat, késeket, láncokat, lézeres mutatók stb.) 

 hordozható elektronikus eszközöket 

 cigarettát, alkoholt, kábítószert, 14 éven aluliaknak nem ajánlott sajtótermékeket, digitális 

anyagokat. 

Az iskolában mobiltelefon használata tilos, a telefonnak kikapcsolt állapotban kell lennie! 

Amennyiben a mobiltelefon bármilyen módon zavarja az órát, vagy a telefont a diák bármikor 

használja, a készülék gazdája köteles átadni a telefont az órát tartó vagy az ügyeletes tanárnak – 

kikapcsolt állapotban. A készülék a tanítási idő után átvehető az igazgatóhelyettesi irodában. 

Mobiltelefon használata indokolt esetben tanári engedéllyel lehetséges. 

3. Az iskolai foglalkozásokon a tanulók kötelesek szélsőségektől mentes, rendezett öltözékben és 

ápoltan megjelenni. 

Tilos hordani 

 Kihívó, megbotránkoztató, lányok esetében átlátszó, mélyen dekoltált,köldököt, derekat és 

fehérneműt nem takaró ruhaneműket, 

 trágár, illetlen szöveget, rajzot ábrázoló ruhadarabokat,  

 testékszereket („piercinget”), 

 feltűnő bizsukat, láncokat, egyéb dekorációkat, szíjakat, akár a ruházat kiegészítőjeként, 

 az épületen belül sapkát (mindennemű fejfedőt). 

Diszkrét ékszert (pl. fülbevalót) csak saját felelősségükre viselhetnek. 

Tilos mindennemű 

 hajfestés, hajszínezés, 

 körömfestés, műköröm, 

 smink. 

4. Rágógumi, napraforgó- és tökmag fogyasztása az iskola egész területén, iskolai rendezvények ideje 

alatt is tilos. 

5. Az iskola épületében gördeszkát, görkorcsolyát, rollert használni tilos. A sportaszfalton gördeszka, 

kerékpár, roller stb. használata tilos a tanítási időn kívül is. 

6. Egészségügyi és tisztasági okokból váltócipő használata egész tanévben minden foglalkozáson 

kötelező. 

7. Iskolai ünnepélyeken kötelező az ünneplő ruha viselete: lányoknak fehér blúz, sötét szoknya ill. 

nadrág; fiúknak fehér ing, sötét nadrág. 

 

8. Az iskola teljes területén (az épületben, parkban, udvaron, sportpályán) tilos a dohányzás, alkohol, 

kábítószer és bármilyen tudatmódosító szer fogyasztása. 

 

9. A káromkodás, a trágár, durva beszéd az iskolában nem megengedett. 

 

10.  Felhívjuk a figyelmet az iskolai játszótér rendeltetésszerű használatára.  Az eszközök szándékos 

rongálása kártérítési kötelezettséggel jár. A játékok használata a tanulók órarendjén kívül saját 

felelősségre történik. 

 

Minden tanulótól elvárjuk a segítőkész, civilizált magatartást, az ápolt külsőt mind tanítási időben, 

mind az iskola által szervezett programokon és tanítási időn kívül. 

A tantestület határozata értelmében a házirend tartós, folyamatos, szándékos megsértésének 

következménye változó - magatartás.  
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Házirend 1.sz. melléklet   

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei az egyes évfolyamokon 

 

 

Legitimációs záradék 

 

 

A Házirendet készítette: Az intézmény nevelőtestülete  

 

Dátum:2013.03.18.

 ……………………………………

.. 
 nevelőtestület nevében  aláírása 

 

 

  

 

 

A Házirendet elfogadta: Az intézmény vezetője  

 

Dátum:2013.03.18. …………………………………… 

Ph. intézményvezető aláírása 

 

 

 

A Házirendről véleményét nyilvánította:  

 

 

Dátum:2013.03.13. …….………………………………… 
                   a SzM  nevében  

 

 

Dátum: 2013.03.13. …..…………………………………… 
DÖK nevében  

 

 

 

 

 


