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PÉCSI SEBESTYÉN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 

 

A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola    

(1041. Budapest, Lőrinc u. 35-37. OM azonosító: 034 865, telefon: 369-1826,        

fax: 389-2727, email: suli@pecsisebestyen.hu) házirendje arra hívja fel a 

figyelmedet, hogy mely szabályokat kell betartanod ahhoz, hogy az iskolában jól 

érezd magad. Természetesen jogaid is vannak, amelyeket érvényesíthetsz, a 

kötelességeidet pedig teljesítened kell. 

 

 A pedagógusokra és az intézmény dolgozóira vonatkozó jogokat és kötelességeket 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény, és az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

A házirend egy példányát beiratkozáskor illetve annak megváltoztatása esetén 

minden tanulónak/gondviselőnek át kell adni. 

 

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

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkozik, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A 

tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani 

a házirend előírásait.  

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, a fogadóórán vagy ettől 

eltérően előre egyeztetett időpontban.  

A házirend megsértése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető, és ennek keretében jogszerűen szankcionálható az esetleges 

jogsérelem. 

Az oktatás az egyes évfolyamokon osztálykeretekben folyik. Az osztályokba, 

csoportokba való beosztásodról a szaktanárok véleményének kikérésével az 

igazgató dönt. Iskolánkba való bekerülésedhez zenei meghallgatáson, alkalmassági 

vizsgán kell részt venned. Az emelt szintű ének-zene osztályokba való 

beiratkozásoddal vállalod (kiskorú tanuló esetén a szülő) az ezzel járó 

kötelezettségeket: az ehhez szükséges esetleges próbákon, fellépéseken való 

részvétel, alkalmi öltözék / egyenruha beszerzése, viselése. 
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I. KÖTELESSÉGEID 

Legkésőbb 7 óra 50 percig érkezz be az iskolába! Ha később érkezel, az 

ügyeletes tanár nevedet és osztályodat felírja. Késéseidet figyelembe vesszük 

a magatartás osztályzatod meghatározásánál. 

1. Csengetési rend: 
 
1. óra:   8. 00 –  8. 45                 1. szünet:  8. 45 -   9. 00 

           2. óra:   9. 00 –  9. 45                 2. szünet:  9. 45 - 10. 00 
3. óra: 10. 00 – 10.45                3. szünet: 10. 45 - 11. 00 
4. óra: 11. 00 – 11. 45               4. szünet: 11. 45 - 12.  05 
5. óra: 12. 05 – 12. 50               5. szünet: 12. 50 - 13. 10 
6. óra: 13. 10 – 13. 55               6. szünet: 13. 55 - 14. 05 
7. óra: 14. 05 – 14. 50 
 
Az első szünet a reggeliző szünet (az udvaron ekkor nem tartózkodhatsz!), a 
reggelidet saját termedben fogyaszthatod el. 
Ha az ügyeletes tanár alkalmasnak találja az időjárást, az udvaron tölthetnéd 
a további szüneteket.  
 
A jelzőcsengő elhangzása után: 

 Foglald el a helyedet a tanteremben! 

  Gyere fel az udvarról, hogy időben elkezdődhessen a tanóra! 

  Fejezd be az ebédelést és készülj a következő tanítási órára!  
 

Az iskola 20 óráig van nyitva, de 17 óra 30 perc után csak akkor 
tartózkodhatsz az épületben, ha hangszeres órára érkezel. 
 Iskolai- és osztályrendezvények alkalmával, tanári felügyelettel, 20 óráig 
lehet az iskolában tartózkodnod.  
 
Az iskolán belül Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működik. A 27/1998. 
MKM rendelet szerint a hangszeres órák, szolfézs órák, kamara órák, 
zenekari órák a közismereti órák után kezdődnek. Pontosan órarend szerint 
este 20 óráig tartanak, az iskola zárásáig. 
 

2. Kötelességed a tanév során részt venni a kötelező és választott 

foglalkozásokon. 

 

3. Kötelességed a tanév során eleget tenni – rendszeres munkával, fegyelmezett 

magatartással, képességeidnek megfelelően – tanulmányi 

kötelezettségeidnek. 

 

4. Kötelességed, hogy felkészülten, a tanórához szükséges felszereléssel érkezz 

a tanítási órára.  

5. Az osztály fegyelméért, rendjéért minden tanuló felelős.  
Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik.  
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Hetesként az alábbi feladataid vannak: 

 Felügyelsz a házirend betartására. 

 Lehetőség szerint nappal lekapcsolod a tanterem világító 
berendezéseit. 

 Töröld le a táblát, gondoskodj krétáról. 

 Vigyázol a tanterem tisztaságára, rendjére. 

 Szedesd össze a tanulókkal a szemetet. 

 Szünetben a terem ablakait zárd be! 

 A tanár megérkezéséig hetesként felelős vagy az osztály rendjéért. 
Amennyiben a csengetés után 5 perccel nem érkezik tanár az 
osztályba, azt az irodában jelentened kell.  

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. A hetesi 
kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 
osztályfőnök vagy a szaktanár dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

6. Óvd saját és társaid testi épségét! Tanuld meg, és alkalmazd az egészséget 
védő ismereteket! Baleset vagy tűz esetén értesíted az ügyeletet ellátó 
pedagógust vagy az igazgatót!  

7. Az órák megkezdése előtt és a szünetekben ügyeletes tanárok vigyáznak a 
rendre minden folyosón és az udvaron is, problémáiddal a mindenkori 
ügyeletes tanárhoz fordulhatsz. Ügyeleti rend a folyóson ki van függesztve! 

8. Kötelező megjelenned: évnyitón, karácsonyi hangversenyen, kórusod 
fellépésein, táncgálán, a vállalt kerületi versenyeken, tanévzáró 
hangversenyen, évzárón, hangszeres vizsgán. 

9. Óraközi szünetekben az udvaron csak gumilabdával focizhatsz! 

10. Az iskola épületét a tanítás, illetve a délutáni foglalkozás befejezése előtt tanári 
kizárólag intézményvezetői engedéllyel hagyhatod el.  

11. Tanítási órán kívül az iskola épületében és az udvaron csak tanári felügyelettel 
tartózkodhatsz.  

12. Az István tér 19. számú kaput zárva kell tartani, azt tanuló nem használhatja! 
Bejárás csak a Lőrinc utca felől engedélyezett. 

13. A Közoktatási Törvényben meghatározott adataidat az iskola számára meg kell 
adnod, az adatok törléséről az iskola gondoskodik.  

14. Iskolánkban a 7. osztály végén 5 tantárgyból kell vizsgát tenned. Kötelező 
matematikából, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Ezeken felül két 
közismereti tárgyat kell még választanod. Az emelt szintű ének-zene tanterv 
szerint tanulóknak a 8. osztály végén ének-zene tantárgyból vizsgázniuk kell. 
Ha az adott évben valamely tantárgyból kerületi versenyen 1-3. helyezést értél 
el, mentesülsz az adott tárgyból a vizsgakötelezettség alól, s vizsgád jeles 
osztályzattal kerül a vizsgalapra. (Tantárgyi egyéni versenyen az 1-6. 
helyezés) 

15. A szülő indokolt esetben, egy tanévben összesen 10 napot – egyfolytában 3 
napot – igazolhat.  



4 

 

8. osztályos tanuló 2 napot igazoltan távol maradhat, ha középiskolai nyílt 
napokon vesz részt. 

Távolmaradás, hiányzás igazolása  

Ha a tanuló a tanítási óráról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásról távol 
marad, a mulasztását igazolni kell. 

Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás okáról és várható időtartamáról már 
az első napon értesítsék az osztályfőnököt.  

  Az igazolást a szülő köteles aláírni, láttamozni!  

Szülői igazolást az üzenőbe kell beírni!  

Előre bejelentett családi vagy hivatalos távolmaradást 3 nap időtartamra az 
osztályfőnök engedélyez, ennél hosszabb távolmaradásra az igazgató adhat 
engedélyt. 

A mulasztás igazolására az osztályfőnök jogosult. 

 Az igazolás leadása  

Alsó tagozaton és felső tagozaton a mulasztó tanuló az iskolába jövetelének 
első napján, de legkésőbb 8 napon belül köteles az igazolását leadni az 
osztályfőnökének. 

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást 
igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.  

A mulasztás igazolható, ha:  

a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a 
távolmaradásra,  

a tanuló beteg volt, és azt megfelelően igazolta,  

a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 
kötelezettségének eleget tenni, és erről igazolást hoz.  

Igazolatlan hiányzások esetén az iskola törvényi kötelezettsége: 

első alkalommal a szülőt értesíteni  

10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot  

30 óra után a szabálysértési hatóságot  

50 óra után a kormányhivatalt és a jegyzőt. 

Az igazolatlan hiányzások miatt kezdeményezett szabálysértési eljárás az 
iskoláztatási támogatás (ún. családi pótlék) megvonását vonja maga után 

Igazolatlan mulasztás 

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 
haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 
nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, 
hogy a tanulónak augusztusban engedélyezi az osztályozóvizsga letételét.  
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Ha a tanuló egy tanéven belül, egy adott tantárgyból az órák 30%-áról 
hiányzott, az adott tárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti 
foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlan hiányzáson felül - 
fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. 

Késések 

A közlekedési okok miatti indokolt késés igazolható. 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás, az iskola által szervezett szakköri 
foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell.  

A késés idejét az e-krétába beírja a tanár, 45 perc késedelmi idő elérése 
esetén írható be egy igazolatlan óra.  

Távozási engedély  

A tanulók a tanítás ideje alatt az iskola épületét nem hagyhatják el! 

Rendkívüli esetben, tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak 
intézményvezetői engedéllyel hagyhatják el. 

Hangszeres órai hiányzás esetén is írásban kell igazolnod távolmaradásodat, 
s szaktanárodat időben értesítsd!  

16. A tájékoztató füzeted köteles vagy mindennap magaddal hozni! 

17.  Köteles vagy a zeneiskolai ellenőrzőt az elméleti és zenekari órákra, kérésre 
bemutatni, osztályzataidat beírni, ennek hiánya írásbeli figyelmeztetést von 
maga után. Az osztályzatokat szülőkkel vagy gondviselővel legalább hetente 
láttamoztasd! Javasoljuk, hogy a tb kártyád másolatát tartsd az ellenőrződben.  

18. Ha az iskola arculatát befolyásoló kép, hang- és videofelvételt készítesz, annak 
közzétételéhez (média, elektronikus média) az igazgató engedélye szükséges.  

19. Értékes tárgyaidat (pl. ékszer és hanghordozó eszköz) tartsd otthon! Ezekért 
az iskola csak akkor vállal anyagi felelősséget, ha megérkezés után értékes 
tárgyaidat a titkárságon leadod!  

20. Mobiltelefonodat saját felelősségedre hozhatod az iskolába, az iskola 
felelősséget nem vállal érte. Az iskolában tartózkodásod alatt a 
mobiltelefonodat kikapcsolva kell tartanod. Osztályfőnököd minden reggel 
összeszedi és az utolsó óra után adja vissza. Amennyiben telefonodat nem 
adod le és a szaktanár elveszi, kizárólag a szüleidnek adja vissza. 

21. Amennyiben előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hozol az iskolába a 
tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, köteles 
vagy a nevelőnek a tanítás végéig megőrzésre átadni. Első alkalommal az 
engedély nélkül behozott dolgot visszakapod a tanítási nap végén, a további 
esetekben azonban ezeket a dolgokat csak a szülőnek adjuk át. Az engedély 
nélkül behozott, a szabályoktól eltérő elhelyezés esetén az értékekért az iskola 
nem vállal felelősséget. 
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22. Kötelességed, hogy megőrizd, az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott 
vagy az oktatás során használt eszközöket, óvd az iskola létesítményeit, 
felszereléseit. A hanyagságodból fakadó vagy szándékos rongálásért 
személyesen felelsz és az okozott kárt meg kell térítened.  

23. Az iskola épületében nem rohangálhatsz, a folyosón kulturáltan kell 
közlekedned, a pincében nem tartózkodhatsz!  

24. Az iskola területén és 200 méteres körzetében dohányoznod tilos! 

25. Légy fegyelmezett a tanítási órán és az óraközi szünetekben is! Balesetet 
okozó és tűzveszélyes tárgyat valamint szeszes italt, és egyéb károsító hatású 
anyagot (pl. kábítószer) nem hozhatsz be az iskolába!  

26. Az iskolába kerékpárral és rollerrel csak a szüleid írásbeli engedélyével 
járhatsz. A kerékpárt, rollert az udvar területén csak tolnod lehet, és azt az 
udvar kijelölt részén kell tárolnod! 

27. Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, diákjai emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben kell tartanod! 

28.  Ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kaptál, javítóvizsgát tehetsz. 
Eredménytelen javítóvizsga esetén vagy a javítóvizsgáról való távolmaradásod 
esetén évismétlő vagy. 

29. A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 
véleménye alapján a szülő írásbeli kérelmére tantárgyi felmentésedet kérheted 
minden tanév szeptember 15-éig. 

30. Tűzriadó esetén a tantermedhez legközelebb levő lépcsőn, táska nélkül, 

rendezetten az órát tartó pedagógussal kell lemenned az udvarra! 

 

 

 

 

II. JOGAID 

 
1. Jogod van képességeidnek, adottságaidnak, érdeklődésednek megfelelő 

oktatásban részesülni, abban aktívan részt venni. Személyiséged, emberi 

méltóságod tiszteletben tartása és megfelelő védelem biztosítása számodra. 

Jogaid gyakorlás során nem sértheted társaid és a közösség jogait! 
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2. Részt vehetsz az iskolai diákönkormányzat munkájában. A diákönkormányzat 

ülésein osztályodat két tanuló képviselheti, aki elmondhatja közössége 

véleményét, és a diákönkormányzat határozatairól tájékoztatja diáktársait. 

 

3. Javaslatot tehetsz az osztályod DÖK gyermekképviselőjének személyére. 

 

4. Részt vehetsz szakköri foglalkozásokon, amelyet minden szeptemberben az 

iskola, éves munkatervében meghatározunk, tanulmányi sétákon, ha a 

jelentkezési határidőt és a magatartási szabályokat betartod. 

 

5. Értékelheted magad és osztálytársaid magatartását, szorgalmát, közösségi 

munkáját osztályközösségi foglalkozásokon, DÖK – megbeszéléseken, 

napközis csoportban, amivel saját magad és társaid magatartás- és szorgalom 

osztályzatát befolyásolhatod. 

 

6. Jogod van az iskola rendezvényein részt venni, a szervezett versenyeken 

elindulni, szaktanári segítséget kérni a felkészüléshez. 

 

7. Nevelőid segítségét, tanácsait kérheted a téged különösen érdeklő vagy 

számodra nehezen érthető anyagrészek, témák elsajátításában tanulószobai 

foglalkozáson, vagy egyénileg egyeztetett időpontban.  

 

8. Egy napon két témazáró írható, ezek időpontját a szaktanárnak a dolgozat 

megírása előtt 2 tanítási órával jeleznie kell. A témazáró dolgozatokat 

megtekintés után vissza kell adnod szaktanárodnak. 

 

9. Jogod van kijavított írásbeli munkádat két héten belül kézhez kapni; amennyiben 

ez nem valósul meg, akkor az érdemjegy csak a Te kérésedre kerül beírásra. 

 

10.  A tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt készített alkotásaidra az 

iskola nem tart igényt.  Ezeket az alkotásokat hazaviheted. Amennyiben az 

iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszonyod 

megszűnése után –kérésedre – a részedre visszaadjuk. 

 

11.  A közoktatásról szóló törvény szerint jogod, hogy családod anyagi helyzetétől 

függően kérelmedre ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, szociális 

támogatásban részesülj. 

A normatív kedvezményen felüli támogatás a szülő kérelmére, a Bp. Főv.        

IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján, annak 

a gyermeknek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 80 %-át. Amennyiben a család szociális körülményeiben pozitív 

változás következik be, 8 napon belül köteles azt az Önkormányzat Szociális 

Osztályán írásban bejelenteni. 
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12.  A térítési díjakat minden hónapban meghatározott napon és időben az arra 

kijelölt külsős ügyintézőnél fizetheted be. 

 

13.  Az étkezés lemondása – a következő napra-, minden nap reggel negyed 

kilencig a 389- 2727 telefonszámon lehetséges. 

 

Ha másik iskolába távozol, kerületen belül lehetőség van arra, hogy az 

étkezést átirányítsuk a másik iskolába. Ha más kerület iskolájában tanulsz 

tovább, a befizetett étkezési díjakat a következő ebédbefizetéskor tudjuk a 

szüleidnek visszafizetni. 

 

14. Az alapfokú művészetoktatásban a térítési díjak összegét központi rendelet 

szabályozza. A hangszerhasználati díjjal az iskola alapítványát támogatod. 

 

15.  Ha 5. 6. 7. 8. osztályos tanuló vagy, tanulószobai foglalkozásra járhatsz. 

 

16. A délutáni foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődnek és 

délután 16. 00-ig tartanak. Szülői igény esetén számodra 16. 00 óra és 17. 30 

óra között az iskola felügyeletet biztosít. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

órái este 20 óráig tartanak. 

 

17.  A foglalkozások tanulási idejét 14.30-tól 15.30 óráig zavarni tilos! Ettől eltérni 

csak rendkívüli esetekben, előre jelzett szülői kérelemmel teheted meg. 

 

18.  Nyitvatartási időben használhatod a könyvtárat a könyvtáros irányításával.    

A kölcsönzött könyveket a tanév végéig vissza kell vinned, tanulói 

jogviszonyod megszűnésekor a könyvtári tartozásodat rendezned kell! 

Amennyiben a könyvtárból kikölcsönzött könyvet elveszíted vagy 

megrongálod, az adott kiadású mű egy másik, kifogástalan példányát kell a 

könyvtárnak visszaadnod. Ha erre nincs módod, a mindenkori beszerzési 

költségeket vagy köteles megtéríteni az iskolának. 

 

19.   A tornatermet, tánctermet csak váltócipőben, szaktanár jelenlétében 

használhatod. A fizika- és kémiaszertárban, a számítástechnika, a technika és 

az énekteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatsz. 

 

20. Testnevelés órákon a szaktanár által meghatározott sportfelszerelésben 

(tornacipő, fehér pécsis póló, fehér zokni, tornanadrág) kell megjelenned. A 

tantervi követelmények teljesítésének előfeltétele, hogy a testnevelés órán 

sportfelszerelésben jelenj meg, amennyiben ennek a kötelezettségednek nem 

teszel eleget, teljesítményed nem értékelhető. 

 

21.  A sportfoglalkozásokon balesetveszély miatt nem viselhetsz órát, gyűrűt, 

nyakláncot, lógós fülbevalót saját és társaid védelme érdekében. Testnevelés 

óra alatt az öltözőben nem tartózkodhatsz! 
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22. Hangszeres oktatásra a megelőző tanév május 20-ig írásban jelentkezhetsz. 

Vonós- és fúvós tanszakokon a tanulás idejére – a készlet erejéig –hangszert 

kölcsönözhetsz az iskolától. A kölcsönzött hangszerekért gondviselődnek anyagi 

felelősséget kell vállalnia. A hangszeres képzés idején egyszer kérheted az 

„osztályfolytatás” lehetőségét, kérvényedet az adott tanév május 20-ig kell 

benyújtanod írásban az iskola igazgatójának. 

 

23. Évente egyszer fogászati-, belgyógyászati-, szemészeti vizsgálaton kell részt 

venned. A belgyógyászati-, szemészeti vizsgálatokat, védőoltás beadását az 

iskolaorvos végzi az iskolaépületben, az orvosi szoba ajtaján feltüntetett 

rendelési időben. Fogászati vizsgálat a kijelölt rendelőben történik. Ha a 

vizsgálatot nem kívánod igénybe venni, orvosi igazolással mentesülhetsz a 

vizsgálat alól. 

 

24. Az iskola SZMSZ-ét, Pedagógiai programját bármikor elolvashatod a 

titkárságon. 

        (Felnőtteknek előzetes bejelentkezés alapján van lehetőségük erre) 

25. Továbbtanulási lehetőségekről a továbbtanulási könyvekből, osztályfőnöködtől 
illetve szaktanárodtól szerezhetsz információkat.  

26. Kiemelkedő iskolai és iskolán kívüli teljesítményed, közösségi munkád 
elismeréseként dicséretet kaphatsz:  

  iskolai sport- vagy tanulmányi verseny 1-3 helyezésért és kerületi 4-6. 
helyezésért szaktanári dicséretet,  

  közösségért végzett munkáért osztályfőnöki dicséretet,  

  kerületi versenyen elért 1-3. helyezésért, kimagasló közösségi 
munkáért igazgatói dicséretet,  

  egész éves kiemelkedő tanulmányi munkáért tantestületi dicséretet 
kaphatsz,  

  a tantestület felterjeszthet Pécsi-díjra és Újpest Kiváló Tanulója, Újpest 
Kiváló Diáksportolója és Kiváló Diákközösségi Munkáért díjra, 

 neved belekerülhet iskolánk Aranykönyvébe,  

 társaid megválaszthatnak az „Év kórustagjának”.  

 

27.  Az iskolai szabályok megszegéséért, nem megfelelő magatartásodért, 
tiszteletlenségedért a következő elmarasztalásokat kaphatod:  

 szaktanári figyelmeztetés,  

 3 szaktanári után osztályfőnöki figyelmeztetés, (és legfeljebb jó 
magatartás osztályzat)  

 3 osztályfőnöki figyelmeztetés után osztályfőnöki intő, majd rovó (és 
legfeljebb változó magatartás osztályzat)  

 következő rendbontás esetén szóbeli igazgatói figyelmeztetés 
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 írásbeli igazgatói figyelmeztetés, intő majd rovó, (és legfeljebb hanyag 
magatartás osztályzat) 

 tantestületi intő, majd rovó. 

A tanórákon a tanárok magatartás füzetet vezethet, vezethetnek, ahová 
viselkedésed pozitív és negatív megnyilatkozásaid bekerülnek. (Egy pozitív 
beírással egy negatív beírás jóvátehető). Ez alapján magatartás füzet béli 
beírásaidért a következő fokozatokat kapod: 

 5 rossz beírás után osztályfőnöki figyelmeztetés 

 újabb 10 rossz beírás után osztályfőnöki intő 

 újabb 10 rossz beírás után osztályfőnöki rovó 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói figyelmeztetés 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói intő 

 újabb 10 rossz beírás után igazgatói rovó és fegyelmi tárgyalás. 

Kirívó magatartási problémák esetén azonnal igazgatói intőt, rovót, súlyos 
magatartási szabályszegésért tantestületi intőt vagy rovót kaphatsz. 
 

 5 jó beírás utána osztályfőnöki dicséretet kaphatsz 

 újabb 10 jó beírás után igazgatói dicséretet kaphatsz. 

Amennyiben magatartásod a tanév korábbi időszakában súlyosan megszegte 
a Házirendet, kizárható vagy azon iskolai programokról, amelyek nem 
szükségesek a tananyag elsajátításához. 

A fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 
amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 
Fegyelmező intézkedéseinkben az alapelv a nevelő célzat. 

Ha a kötelességeidet vétkesen és súlyosan megszeged, fegyelmi eljárás 
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesülsz. 
A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás 
b) szigorú megrovás 
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg 

megvonása 
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 
f) kizárás az iskolából. 
 
Tanköteles tanulóval szemben az e-f pontjában meghatározott fegyelmi 
büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő vétség esetén alkalmazható. 
Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha 
a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 15 
napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles 
másik iskolát kijelölni számára. 
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  (A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az 
iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 
megállapodott.) 
 
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi 
fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A 
fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 
 
A fegyelmi eljárásról a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58. 
§ 10-11-13-14. pontja szerint kell eljárni. 
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három 
hónap már eltelt. 

 
              Különösen súlyos megítélés alá esik: 

  az agresszió (a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

erőszakos megalázása), 

  önmagad és mások egészségét veszélyeztető jogellenes 

magatartások (alkohol fogyasztása, dohányzás, kábítószer 

birtoklása, továbbadása, árusítása vagy fogyasztása), 

 az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi és belföldi 

utakon az osztály vagy a csoport engedély nélküli elhagyása (az 

eset súlyosságának figyelembevételével), 

 az iskolában tanúsított megbotránkoztató viselkedés.  

 

28.  Erdei iskola és nyári tábor az intézmény munkatervében meghatározott célok 

és feladatok teljesítése érdekében szervezhető, a tanulók és a szülők igényei 

alapján. A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fizetniük. 

Erről a szülők írásban nyilatkoznak.  

 

 

 

 

 

III. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó 

vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
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Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát 

tehet. A vizsgák között a legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. 

 

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (magántanuló) 

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

 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi 

tanterve tartalmazza.  

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát 

megelőző két hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót az igazgató vagy megbízottja írásban tájékoztatja. 

 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 
vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető 

 

Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi.  
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 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó 
napját megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga 
esetén az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha 
osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván 
számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 
tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 
belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a 
tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő 
tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból 
javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. 
Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

 A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet 
tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban 
az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.[20/2012. 
(VIII.31. EMMI rendelet 73.§] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AZ ISKOLAI ÉLET SZABÁLYAI (etikai kódex) 

 

1. Légy figyelmes, udvarias, tisztelettudó társaiddal, szülőkkel, nevelőiddel, 
felnőttekkel! Az iskola minden dolgozóját illedelmesen köszöntsd!  

2. Ápold és tartsd meg személyes tisztaságodat! Öltözeted legyen mindig 
mértéktartó, tiszta, rendezett, ízléses, balesetmentes! Az ékszer, testékszer 
viselése, hajfestés, smink, körömlakk használata a tanulóknak nem javasolt! 
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Egészséged védelmének érdekében az óraközi szünetekben-az időjárás 
függvényében- tartózkodj a friss levegőn, az udvaron! 

Ha alsó tagozatos vagy, ajánlott a váltócipő viselése.  

3. Az iskolai ünnepélyeken, hangversenyeken fegyelmezett magatartásoddal 
járulj hozzá az ünnepélyhez méltó hangulat kialakításához. Az iskolai 
ünnepélyeken, illetve ha az iskolát iskolán kívüli rendezvényeken képviseled, 
sötét ünneplő cipő, sötét alj, nadrág, fehér ing, blúz és a jelvény viselése 
kötelező.  

4. Vigyázz az iskola rendjére, tisztaságára! Ügyelj a mosdók, mellékhelyiségek 
tisztaságára! Padod tartsd tisztán, tanítási órák után, mielőtt a tantermet 
elhagynád, a székedet tedd fel a padodra és hagyj magad után tisztaságot!  

5.  Rágógumit, napraforgó-és tökmagot az iskolában ne fogyassz!  

6.  Ne használj csúnya, durva vagy trágár szavakat, kerüld a hangoskodást! 
Társaidat is figyelmeztesd a kellemes, barátságos, udvarias viselkedésre!  

7. Az általánosan elfogadott illemszabályokat tartsd be (pl. sapka viselése, 
ebédlői magatartás)! Az ebédlőben kulturáltan étkezz! 

8.  Alsó tagozatosok a földszinti és az első emeleti, a felsősök csak a második és 
harmadik emeleti mosdókat használhatják.  

9.  Szüleid a fogadóórákon, szülői értekezleteken, előzetesen megbeszélt 
időpontban vagy külön engedély alapján, rendkívüli esetben kereshetik fel az 
osztályfőnököt, szaktanárt!  

Az 1. osztályos tanulók szülei a szoktatási időben a tanterembe (a tanév 
kezdése utáni első két héten) kísérhetik be gyermekeiket.  

10. Tanítási órákra csak a „nyílt napokon” mehetnek be a szüleid. Az ettől eltérő 
időpontokat a szaktanárral vagy az iskola igazgatójával egyeztetni kell. 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben „nyílt hét” van. 

11.  A szülők alkalmazkodjanak az iskola csengetési rendjéhez! Gyermeküket a 
délutáni foglalkozás után 16.00-ig vihetik el. A szülő írásos kérelme alapján az 
intézményvezető engedélyével a délutáni foglalkozás alól felmentést kaphat. 

12.   Életviteledben érvényesítsd a környezettudatos, környezetkímélő 
gondolkodást, törekedjenek az ÖKOISKOLA szellemiségével való 
azonosulásra! 

Az etikai kódexet megismerte az Szülői Közösség választmánya, a benne 
foglaltakkal egyetértett.  

A házirend felülvizsgálata:  

  jogszabályi változás esetén,  

 2 évente automatikusan történik.  
              Módosítás az alábbi közösségek kezdeményezésére történhet:  
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o  szülői közösség  
o tantestület  
o diákönkormányzat,  
o  osztályközösség, minősített többség esetén.  

Az iskolai házirend szövegét a szülői közösség, az iskolai diákönkormányzat 
megismerte, véleményezte és azzal kapcsolatos egyetértési jogát gyakorolta, 
a nevelőtestület elfogadta.  

Jelen házirend a fenntartó jóváhagyásával, a nyilvánosságra hozatallal, illetve 
kihirdetéssel egy időben válik érvényessé.  

 

 

Hatályba lépésének időpontja: 2019. november 01.  

        

 

 

                                                                           …………………………………... 

                                                                                           Horváth Erika 
                                                                                        Intézményvezető 
 


