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I. Bevezető
A Házirend állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelességek
teljesítésének módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
A Házirendet az intézmény honlapján hozza nyilvánosságra, melynek címe:
www.iskola.szatymaz.hu

II. A jogszabályban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének általános
szabályai valamint szülők jogai és kötelességei
1. A Házirend előírásait az iskola tanulóira szorgalmi időben és tanítási
szünetben egyaránt alkalmazni kell, a beiratkozástól a tanulói
jogviszony megszűnéséig.
2. A tanuló jogainak gyakorlásával és kötelességeinek teljesítésével
kapcsolatban tájékoztatást kérhet az iskola vezetőitől, pedagógusaitól,
tanulói ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben az iskola e feladattal
megbízott alkalmazottaitól.
3. A tanuló jogainak sérelme miatt panasszal fordulhat osztályfőnökéhez
vagy az iskola igazgatójához, aki gondoskodik a panasz kivizsgálásáról,
a sérelem orvoslásáról.
4. A tanuló kötelezettségeinek vétkes megszegése esetén a szaktanár,
osztályfőnök vagy az iskola igazgatója vele szemben a házirendben
meghatározott
fegyelmező
intézkedést
alkalmazhat,
súlyos
kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, illetve
indíthat.
5. Ha
a
tanuló
tanulmányi
kötelezettségeinek
teljesítésével
összefüggésben az intézménynek jogellenesen kárt okoz, jogszabályban
meghatározottak szerint köteles azt megtéríteni.
6. A tanuló az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért.
Az érdekképviselet ellátásának szabályait az iskola diákönkormányzata
határozza meg.
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7. A tanuló családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes vagy
kedvezményes étkezésben részesülhet, és egyéb, jogszabályban
meghatározott kedvezményeket vehet igénybe, ezek igénybevételének
módjáról az iskola ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott alkalmazottja
ad felvilágosítást.
8. Az iskolában a tanulói ügyintézést az iskolatitkár végzi,
ifjúságvédelemmel
kapcsolatos
feladatokat
a
gyermekifjúságvédelmi felelős végzi.

az
és

9. Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A tanulói
jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszonyon alapuló
jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja.
Az első osztályosok tanulói jogviszonyon alapuló jogaik gyakorlását – a
köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény 50. §) alapján – csak az első
tanév megkezdésekor kezdhetik meg.
A szülő kötelességei
-

-

Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke
teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle
elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel
kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét.
Biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését.
Tartsa tiszteletben az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai
emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá
biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a
fejlesztő foglalkozásokon való részt vételét, ha a tanulóval foglalkozó
pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot
tesz. Ha a szülő kötelezettségének nem tesz eleget, a kormányhivatal
kötelezi kötelezettségének betartására.

A szülő jogai
-

Gyermeke neveléséhez igénybe veheti a pedagógiai szakszolgálat
intézményét.
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-

Megismerheti intézményünk Pedagógiai Programját, Házirendjét,
tájékoztatást kaphat az abban foglaltakról.
Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről
rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez
tanácsokat, segítséget kaphat.
Kezdeményezheti szülői szervezet, iskolaszék létrehozását, és annak
munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint
választó és választható személy részt vehet.
Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a
nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől
számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.
a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus
hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon.
személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak
szerint – részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
az oktatási jogok biztosához fordulhat.

III. Elvárt viselkedési szabályok és előírások
Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési
szabályok
Iskolánkba órarendbe iktatottan hitoktatás folyik. A Pedagógia programban
megfogalmazottak szerint történik az értékelés és minősítés. A más
egyházakhoz tartozó tanulók szülei kérhetik a felekezetüknek megfelelő
hitoktatást. Ennek megvalósítását a létszámtól függően az illetékes egyház
képviselőjével szervezzük meg.
Mivel iskolánkban az egész ember nevelésével foglalkozunk, igyekszünk a
keresztény tanítást a gyakorlatban, az élet minden területén megvalósítani:
a tanulásban, a játékban, a szórakozásban, az étkezésnél, a közösségi
életben, az osztálytársi és baráti kapcsolatokban.
Az iskolamiséken való részt vétel
A tanulók az iskolai Munkatervben meghatározottak szerint vesznek részt
egyházi rendezvényeken, miséken.
Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
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Elvárás, hogy ezeken a rendezvényeken részt vegyenek tanulóink és
hozzátartozóik.
Hitéleti programok:
- Hétfői tanítási napokon 7:50-8:00 heti útravaló hittantanár által, amit
az osztályok osztályfőnöki órákon megbeszélnek és egész héten
megélnek.
- A magyar szentekről, illetve védőszentünkről, Szent Istvánról, a Mária
ünnepekről, egyházi ünnepekről megemlékezünk az éves Munkaterv
alapján.
- A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be
(Veni Sancte, Te Deum)
- Adventi gyertyagyújtás
- Rorate
- Karácsonyi ünnepség
- Házszentelés
- Nagyböjti lelkinap
- Keresztútjárás
- Anyák napja
Időszakos hitéleti programjaink:
- hiteles,
keresztényértékeket
osztályfőnöki és hittanórákra
- Osztályok külön programjai

képviselő

előadók

meghívása

A tanulók megjelenése
- A tanuló öltözete és hajviselete mindig legyen tiszta, gondozott,
túlzásoktól mentes, alkalomhoz illő. A diákok öltözködésében a
katolikus egyház által elvárt mértéktartásnak kell érvényesülnie. A
kirívó öltözködés, festés, feltűnő ékszerek viselése nem megengedett
iskolánkban.
- Iskolai versenyeken, ünnepélyeken ünneplőben kell megjelenni.
Ünneplő: fehér blúz vagy ing, sötét szoknya (térdig érő) vagy nadrág
(nem farmer), ünnepi sötét cipő.
Iskolai ünnepélyek
- Veni Sancte –tanévnyitó szentmise
- nemzeti ünnepek, megemlékezések,
- ballagás,
Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
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-

Te Deum, tanévzáró, hálaadó szentmise.

Alkalmak, amikor „szép” ruhában kell megjelenni
- iskolamisék
- lelkinapok
- karácsonyi ünnepség
- anyák napja
- Szent István napja
A tanuló megjelenésével is kifejezi az iskolai közösséghez tartozást és azt
az értékrendet, amelyet az intézmény képvisel.
A tanuló beszéde is ezt tükrözze: diákjaink legyenek udvariasak,
megbotránkoztató kifejezéseket nem használnak. Figyel arra, hogy mindig
a „szeretet nyelvét” használja, és nem csak az iskolán belül, hanem kívül
is.
Ha a tanuló nem megfelelő öltözékben jelenik meg az ünnepélyen, akkor
nem vehet azon részt. Többszöri előfordulás esetén a büntetési fokozatokat
alkalmazzuk.
Rászoruló gyerekek részére a Vöröskereszttől, Karitásztól lehet megfelelő
ruhadarabokat igényelni.
Viselkedés
Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára
vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai
után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
A tanítási órák után a „hazajáró tanulók” összepakolnak és a lehető
legrövidebb időn belül elhagyják az épületet. Az alsó tagozatos tanulókat a
tanítók adják át szüleiknek, vagy ha egyedül jár haza, elkísérik a bejáratig.
A felső tagozatos tanulók, akik nem ebédelnek, az utolsó óra után elhagyják
az iskola területét. Felelősséget értük már nem tudunk vállalni, viszont az
iskola területén csak a tanulószobán vagy a napköziben tartózkodva
várhatja meg a délutáni foglalkozás kezdetét. Nem lehet az udvaron illetve
más helyiségben felügyelet nélkül. Ugyanez vonatkozik az ebéd után távozó
tanulókra is. A napközis tanár a napköziben maradó tanulókért felel, akik
14.00 óráig az időjárástól függően az udvaron tartózkodnak. 14.00-16.00Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
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ig a számukra kijelölt helyen és csoportban tanulnak másnapra, elkészítik
a házi feladataikat.
Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
A tanuló az iskolába a tanuláshoz nem szükséges eszközökön, felszerelésen
túl más dolgokat csak akkor hozhat magával, ha azt előre az illetékes
nevelőjével megbeszéli.
Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az
iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt
kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni
a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig.
Az iskolába tilos behozni: élő állatot, veszélyes játékot (játék kard, játék
kés stb.)
A megőrzésre át nem adott, eltűnt tárgyakért az intézmény nem vállal
felelősséget.
Kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet és a kerékpártárolóban kell
tartani. Sem a bejárati korláthoz, sem a dolgozói kerékpártárolóban nem
lehet tartani.
Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat a tanulók csak saját felelősségre
hozhatnak az iskolába.
Mobiltelefont kikapcsolt állapotban tarthat az iskola területén. Indokolatlan
használat esetén figyelmeztetés majd büntetési fokozat lép érvénybe

Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
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IV. A tanulói munkarend, az iskolában és iskolai
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
1. A tanulók az első tanítási órájuk kezdete előtt 15 perccel legyenek az
iskolában.
2. A tanulónak pontosan kell megjelennie az iskolában. Aki becsengetés
után érkezik, annak a késést a házirendben foglaltak szerint igazolnia
kell.
3. Beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja
az intézményt, beleértve ebbe a tanórai, tanórán kívüli foglalkozásokat
és az iskolai rendezvényeket is. Azt, hogy a tanuló egészséges,
orvosnak kell igazolnia.
4. Tanítási napon, az utolsó tanítási óra befejezéséig az intézmény
területét a tanulók csak engedéllyel hagyhatják el. Az eltávozásra
engedélyt a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes adhat, aki a távozás időpontját beírja a tanuló
ellenőrzőjébe.
5. Az iskola tanulói tanúsítsanak udvarias, fegyelmezett magatartást,
rendszeres munkával, képességeiknek megfelelően tegyenek eleget
tanulmányi kötelezettségüknek.
6. A nevelőtestület tagjait, az intézmény dolgozóit és a vendégeket a
tanulók tanórán kívül a napszaknak megfelelő köszönéssel, tanórán
felállással köszöntsék.
7. A tanulók megjelenése, öltözködése az iskolában és iskolai
rendezvényen legyen korukhoz illő, mértéktartó, ízléses és ápolt.
Iskolában és iskolán kívül tartsák be a kulturált viselkedés szabályait.
8. Az iskolai ünnepségeket a tanulók tiszteljék meg ünnepi öltözettel. A
lányok fehér blúzban, sötét aljban jelenjenek meg, a fiúk ünneplő sötét
nadrágot és fehér inget viseljenek.
9. A nevelőket a tanulók óraközi szünetekben úgy kereshetik fel, hogy
kihívják őket a tanári szobából.
10. A tanulók a tanórák, egyéb foglalkozások, iskolai rendezvények ideje
alatt
mobiltelefont,
szórakoztató
elektronikai
eszközt
nem
használhatnak. Az iskola a nevelés-oktatás helye. A tanítás ideje alatt
Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
Telefon: 0662/283-149
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és a délutáni foglalkozásokon nincs szükség mobiltelefonra. A diák saját
felelősségére tarthatja kikapcsolt állapotban a táskájában, sem órán,
sem szünetben nem használhatja. A diákokkal kapcsolatos
eseményekről az iskola tanárai azonnal tájékoztatják a szülőket a
megadott elérhetőségen keresztül. Iskolaidőben a szülők és mások se
zavarják a tanulót telefonálással. Engedélynélküli hang- és képfelvétel
az iskola területén nem készíthető, ennek megosztása vagy továbbítása
büntetőjogi következményekkel jár.
11. A tanulók hang- és képfelvételt az iskolában csak az intézmény-vezető
engedélyével készíthetnek.
12. A tanuló az iskolába minden tanítási napon magával hozza ellenőrző
könyvét és a szaktanár által meghatározott tanórai felszerelését.
a) A tanuló az ellenőrző könyv, tanórai felszerelés hiányát minden tanóra
megkezdése előtt jelenti a szaktanárnak. Az ellenőrző könyv hiányát –
minden tanítási napon, amikor az nincs a tanulónál – jelenti az
osztályfőnöknek.
b) Az ellenőrző könyvét a tanuló naprakészen vezeti, az érdemjegyeket és
a bejegyzett közleményeket a szülővel aláíratja, ezt az osztályfőnök
havonta ellenőrzi.
c) A testnevelés órán a tanulók a szaktanár által előírt öltözékben jelennek
meg.
d) A tanórán, foglalkozáson a szaktanár által meghatározott esetekben
védőköpeny, védőruha alkalmazása kötelező.
13. A tanulók nagyobb értékű ékszert az iskolában ne viseljenek, nagyobb
pénzösszeget, egyéb, nagyobb értéket képviselő dolgot ne hozzanak az
intézménybe, értékeiket ne hagyják őrizetlenül.

V. A tanórai, tanórán kívüli foglalkozások és a szünetek
rendje
1. Ha az iskola - rendezvény, megemlékezés szervezéséhez kapcsolódóan
- a szokásostól eltérő csengetési rendet alkalmaz, a változásról az
osztályfőnök a helyben szokásos módon, előre tájékoztatja a tanulókat.

Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
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2. A tanulónak pontosan kell megjelennie a tanítási órákon. Aki
becsengetés után érkezik a foglalkozás helyszínére, annak a késést, aki
nem jelenik meg a tanórán, annak a tanóráról való távolmaradást a
házirendben foglaltak szerint igazolnia kell.
3. A tanítási órák – általános iskolában 2013. szeptember 1-jétől a 16:00
óráig biztosított foglalkozások – befejezése előtt a tanuló csak
engedéllyel hagyhatja el az iskolát.
4. Általános iskolában 2013. szeptember 1-jétől a 16:00 óráig biztosított
foglalkozások látogatása alól eseti vagy rendszeres felmentést – a szülő
előzetes, írásban benyújtott kérelmére – az intézmény-vezető adhat.
5. A tanítás – általános iskolában 2013. szeptember 1-jétől a 17:00 óráig
biztosított ügyelet – befejezése után a tanulók az iskolában csak
szervezett, pedagógus által vezetett, illetve felügyelt foglalkozáson
tartózkodhatnak. Az éves munkatervben nem szereplő rendezvényeket,
tanórán kívüli foglalkozásokat csak az iskola igazgatójának előzetes
engedélyével lehet tartani.
6. Az iskola 7.00-tól van nyitva, a tanulókra felügyelő tanár ügyel. Az alsó
folyosón tartózkodhatnak a diákok. Az emeletekre és az ügyeletes
termen kívül más terembe nem mehetnek. Az udvaron sem
tartózkodhatnak, illetve labdajátékot sem játszhatnak az ügyelet alatt.
Az ügyeletes tanár felel azért, hogy a tanulók egy helyen gyülekezzenek.
7,45-kor engedi az osztálytermekbe a tanulókat, ahol az osztálytanító
és a szaktanár várja.

Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
Telefon: 0662/283-149
E-mail: iskola@szatymaz.hu
Web: www.iskola.szatymaz.hu

11

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel
7. A tanórák és óraközi szünetek rendje:

Csengetési rend
0. óra - 7.00 - 7.45
1. óra - 8.00 - 8.45
2. óra - 9.00 - 9.45
3. óra - 10.00 -10.45
4. óra - 10.55 -11.40
5. óra - 11.50 -12.35
6. óra - 12.45 -13.30
7. óra - 13.45 -14.30
8. óra - 14.35 -15.20
8. A tantermekben a tanulók a pedagógus felügyelete nélkül nem
tartózkodhatnak. Tanítási óra, a foglalkozás után a tantermet a
foglakozást tartó pedagógus bezárja.
9. Kicsengetéskor a tanulók tanszereikkel elhagyják a tantermeket és az
elé a terem elé vonulnak, ahol a következő órájuk lesz. Táskájukat a fal
mellett sorban helyezik el. Csengetéskor a terem előtt felsorakozva
várják a tanárt. A kövezetre, radiátorra, ablakpárkányra ülni tilos!

VI. Helyiségek, berendezési tárgyak, az iskolához tartozó
területek használatának rendje
1. A tanuló köteles megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a
rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, megóvni az iskola
létesítményeit, felszereléseit.
2. Az iskola tanulói az iskola könyvtárának, sportlétesítményeinek, számítástechnika tantermeinek használatához kapcsolódó jogaikat az első tanév
megkezdésétől tanulói jogviszonyuk megszűnéséig gyakorolhatják.
3. Az iskolai könyvtár működési rendjét, nyitva tartási és kölcsönzési idejét
a könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
4. A diákok kötelessége az alapvető iskolai szabályok betartása:
- A lépcsőkön és folyosókon a jobboldali közlekedés szabálya érvényesül.
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- Az épületbe lépéskor a diákok is vegyék le a sapkát, az iskola dolgozóit,
pedagógusait a napszaknak megfelelően köszöntsék.
- Rágógumit, napraforgómagot, valamint egyéb szeméttel járó ennivalót
nem szabad az iskola területén fogyasztani.
- A tanítás után az étkezők az ebédlő előtt várakoznak, rossz idő esetén az
ügyeletes teremben. A felügyelő tanár engedélyével foglalhatnak helyet és
étkezhetnek, illetve teszik rendbe az asztalokat.
- Az iskolába hozott kerékpárokért az iskola felelősséget nem vállal.
5. Iskolánk a kabátok és egyéb felszerelés tárolására szekrényt bocsát a
tanulók rendelkezésére. Ennek megóvása minden tanuló kötelessége. Sem
rongálni, sem firkálni nem szabad. Ügyelni kell a szekrény rendeltetésszerű
használatára is. A szekrény tisztaságáról a tanuló gondoskodik. Annak
tartalmát minden héten üríti (pl. hétvégén tornazsákot hazaviszi, hulladékot
és szemetet üríti stb.) A fentiek be nem tartása esetén a tanuló a büntetések
megfelelő formáját kaphatja. Ismételt megszegése a szekrényhasználatnak
a büntetőintézkedések magasabb fokozatát vonja maga után. Rongálás
esetén kártérítési kötelezettsége van a tanuló gondviselőjének.

VII. Védő, óvó előírások
1.
a)
b)
c)

Minden tanuló kötelessége, hogy
óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet
észlelt,
d) haladéktalanul jelentse, ha megsérült, amennyiben ezt állapota lehetővé
teszi.
2. Az intézmény területén és az iskolai rendezvényeken minden tanulónak
be kell tartania a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat.
3. A tantermekben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.
4. Az iskolában és iskolai rendezvényen tilos a dohányzás és a szeszesital
fogyasztása.
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5. Az iskola kapuján belül kerékpározni, motorozni tilos.
Az iskolában és iskolai rendezvényen tilos minden olyan tevékenység,
amely másokat veszélyeztet.
6. Az iskolaorvosi rendelés:
Ideje: hétfő-péntek: 8.00-11.00
Helye: Háziorvosi Rendelő (Szatymaz, Ady Endre u. 32.)

VIII. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolása
1.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását az
osztályfőnökénél
– az osztályfőnök távolléte esetén az igazgatónál vagy az
igazgatóhelyettesnél – kell a házirendben foglaltak szerint igazolnia. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – előzetes írásbeli kérelmére az
osztályfőnöktől vagy az igazgatótól előzetesen engedélyt kapott a
távolmaradásra. Az osztályfőnök a szülő előzetes kérelmére egy
tanévben
legfeljebb
3
alkalommal
engedélyezheti
a
tanuló
távolmaradását, összesen legfeljebb 3 nap időtartamban.
b) Beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja
az intézményt. Ha tanuló beteg volt, ezt a szülő által láttamozott, orvosi
naplószámmal ellátott orvosi igazolással a mulasztást követő 8 napon
belül igazolja. A tanítási szünetek napjait a határidő számításánál
figyelmen kívül kell hagyni. A határidőt az akadály megszűnésétől kell
számítani, ha a tanuló az igazolás bemutatására rendelkezésre álló időn
belül ismételten mulaszt, és emiatt az igazolás bemutatására nincsen
lehetősége.
c) A tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni és ezt a mulasztást hivatalos igazolással
igazolja. Az igazolás bemutatására egyébként az orvosi igazolás
bemutatására meghatározott határidőket és szabályokat kell alkalmazni.
2. Orvosi igazolás vagy hivatalos igazolás hiányában a szülő utólag akkor
kérheti, hogy a tanuló távolmaradását az intézmény tekintse igazoltnak, ha
a távolmaradás váratlan, előre nem látható okból történt. A kérelmet –
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megfelelő indoklással – az intézmény igazgatójának lehet írásban
benyújtani, a tanuló hiányzásának első napjától számított 5 napon belül.
3. A mulasztás igazolásának elbírálásakor az iskola – indoklással ellátott, a
jogorvoslati joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmazó – határozatba
foglalja, ha a tanuló mulasztását igazolatlannak tekinti. A mulasztás a
következő esetekben igazolatlan:
a) ha az igazolás bemutatására meghatározott határidő lejárt;
b) ha a tanuló által bemutatott igazolás nem felel meg a házirendben
meghatározott
feltételeknek,
ezért
azt
az
osztályfőnök
kezdeményezésére az intézmény nem fogadja el;
c) ha a távolmaradás utólagos igazolására irányuló szülői kérelmet az
intézmény elutasítja.
4. Ha a tanuló a tanítási óráról vagy az iskolából késik, késését a
távolmaradás igazolására meghatározott módon, az ott meghatározott
határidők betartásával kell igazolnia.
5. Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késések idejét össze kell adni. Az
így összegzett idő alapján megállapított 45 perc késés igazolt vagy
igazolatlan tanórának minősül.

IX. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére
vonatkozó rendelkezések
1. Az intézményi étkezés térítési díját havonta, az intézményben
kifüggesztett időpontokban lehet befizetni.
2. A befizetett étkezés lemondása legkésőbb az igénybevétel előtti nap
délelőtt 9:00 óráig lehetséges. A túlfizetés összegét a szülő kérésére a
intézmény visszafizeti, szülői kérelem hiányában beszámítja a következő
havi térítési díjba. Lemondás hiányában az étkezési térítési díj nem
igényelhető vissza.
3. Egyéb térítési díj, illetve tandíj befizetése és visszafizetése a befizetést
vagy visszafizetést elrendelő határozat alapján, a határozatban foglaltak
szerint történik.

Cím: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
Telefon: 0662/283-149
E-mail: iskola@szatymaz.hu
Web: www.iskola.szatymaz.hu

15

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

X. A tantárgyválasztással és annak módosításával, a tanórán
kívüli foglalkozásokra való jelentkezéssel összefüggő eljárási
kérdések, a diákkörök létrehozásának szabályai
1. A tanuló minden év május 20-ig kérheti felvételét a pedagógiai
programban és helyi tantervében meghatározott szabadon választható
tanórai foglalkozásokra, és eddig az időpontig kell választania a kötelezően
választható foglalkozások közül. A kérelmet írásban kell benyújtani, a
kiskorú tanuló szülőjének is alá kell írnia.
2. A jelentkező és a szülő a kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
tudomásul veszi a foglalkozásra való felvétel jogkövetkezményeit.
3. A kérelmek elbírálásáról az iskola a tanulókat hirdetményben értesíti.
4. Az évismétlő és a más iskolából átvett tanulók az iskolába, évfolyamra
átvételkor, átvételi kérelemben kérhetik felvételüket a választható tanórai
foglalkozásokra és ekkor kell választaniuk a kötelezően választható
foglalkozások közül.
5. Ha a tanuló a házirendben meghatározott határidőig nem jelentkezik a
helyi tantervben előírt kötelezően választható foglalkozásokra vagy kérelme
nem teljesíthető, a csoportba sorolásáról az iskola igazgatója dönt. A döntés
megváltoztatását a tanuló és kiskorú tanuló szülője – megfelelően indokolt
írásbeli kérelemben – június 15-ig kérheti az intézménytől. A kérelem
elbírálásáról az iskola a tanulót 15 napon belül értesíti.
6. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási
év végéig köteles azon részt venni. A nem kötelező tanórai foglalkozást az
értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
7. A tanuló minden év május 20-ig írásban jelentheti be, ha a következő
tanévben nem kíván részt venni a választható tanórai foglalkozáson. A
bejelentést a szülőnek is alá kell írnia.
8. A párhuzamos osztályba, csoportba történő átvétel iránti kérelem esetén
a választható foglalkozásokra való felvétel szabályait kell megfelelően
alkalmazni. Párhuzamos csoportba vagy osztályba történő átvétel a tanév
megkezdése
után
csak
különös
méltánylást
érdemlő
esetben
engedélyezhető.
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9. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére szakkör, érdeklődési
kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport (a továbbiakban együtt:
diákkör) létrehozását kezdeményezhetik. A diákkörök döntési jogkört
gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik
megválasztásában,
és
jogosultak
képviseltetni
magukat
a
diákönkormányzatban.
10. A diákkör létrehozását a jelentkezők és az általuk a diákkör vezetésére
felkért pedagógus a diákkör létrehozására irányuló szándéknyilatkozatukkal
írásban kezdeményezhetik, minden év szeptember 20-ig. Az iskola a
kezdeményezés elfogadásáról vagy elutasításáról szeptember 30-ig
tájékoztatja az érintetteket.
11. Az 1–8. évfolyamos tanulók számára az iskola 2013. szeptember 1jétől – a kötelező és választható tanórai foglalkozásokon felül – minden
tanítási napon 16:00 óráig egyéb foglalkozásokat szervez, amelyeken a
tanulók részvétele kötelező. Az igazgató a tanulót a szülő kérelmére
felmentheti a foglalkozásokon való részvétel alól.
12. Az általános iskolában 16:00 óráig szervezett egyéb foglalkozások alóli
felmentést a szülő a következő tanévre vonatkozóan – írásban benyújtott,
indokolt kérelemben – május 20-ig kérheti az intézménytől, a kérelem a
tanév során módosítható. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a tanuló a
hét mely napjain, hány órától, hány óráig, milyen indokkal kéri a
felmentését az egyéb foglalkozásokon való részvétel alól.
13. Az egyéb foglalkozásokról való távolmaradást – felmentés hiányában –
igazolni kell. A távolmaradás igazolására a házirend – a tanuló
távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó –
általános szabályait kell alkalmazni.
14. A következő tanév egyéb foglalkozásaira a jelentkezés a választható
tanórai foglalkozásokra való jelentkezésre meghatározott eljárásban
történik minden év május 20-ig. Az iskola az egyéb foglalkozások indításáról
legkésőbb június 15-ig dönt.
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XI. Tankönyvkedvezmények, tankönyvtámogatás
1. A jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek eleget tevő
tanulók térítésmentes tankönyvellátását az intézmény részben tankönyvek
térítésmentes juttatásával, részben tankönyvkölcsönzéssel biztosítja.
2. A térítésmentes tankönyvellátás keretében kölcsönzött tankönyveket a
tanulónak le kell adnia az iskolai könyvtárnak:
a) a tanulói jogviszony megszűnésekor,
b) a tanulói jogviszony fennállása alatt minden év június 15-ig.
3. A tanulói jogviszony fennállása alatt a tanuló minden év június 15-ig
kérheti az iskola könyvtárából kölcsönzött tankönyvek kölcsönzési idejének
egy tanévvel történő meghosszabbítását.
4. A következő tanévre vonatkozó térítésmentes tankönyvellátást az iskola
által biztosított igénylőlapon – a jogszabályban előírt formában és
határidőre – lehet igényelni. Ezt követően az iskola csak akkor fogad el
igénylést, ha a tanuló igényjogosultsága az igénybejelentésre
meghatározott időpont után keletkezett, beleértve ebbe az iskolaváltást is.

XII. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres
tájékoztatásának rendje és formája
1. Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a
nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
2. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb
közösségét
érintő
döntések
meghozatalánál
és
jogszabályban
meghatározott egyéb kérdésekben. E rendelkezés vonatkozásában a
tanulók nagyobb közössége az iskolai tanulóközösség.
3. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének
kikérése kötelező, illetőleg amelyekben a diákönkormányzat egyetértési
jogot gyakorol, a diákönkormányzat képviselőjét az intézményi
nevelőtestület értekezletére meg kell hívni.
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4. A diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének
áttekintése céljából a diákönkormányzat iskolai diákközgyűlés összehívását
kezdeményezheti.
A
diákközgyűlés
küldöttközgyűlésként
is
megszervezhető.

XIII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
1. A szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató vagy a nevelőtestület
elismerésben, illetve jutalomban részesíti azt a tanulót, aki
a) példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó tanulmányi
eredményt ér el,
b) az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát
végez,
c) iskolai, illetve az iskolát képviselve iskolán kívüli tanulmányi, sport,
kulturális és egyéb versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken
kiemelkedő teljesítményt nyújt.
2. Az iskolában a tanév közben a tanuló kiemelkedő közösségi munkájának,
kiemelkedő teljesítményének, elismeréseként a következő dicséretek
adhatók:
a) szaktanári dicséret a tanórához közvetlenül kapcsolódó tevékenység
elismeréseként,
b) osztályfőnöki dicséret az osztályközösséghez kapcsolódó tevékenység
elismeréseként,
c) igazgatói dicséret az iskolaközösséghez kapcsolódó tevékenység során
elért kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.
3. Az évközi dicséreteket be kell jegyezni az osztálynaplóba és a tanuló
ellenőrzőjébe.
4. Tanév végén, a tagintézmény nevelőtestületének döntése alapján
szaktárgyi dicséret, nevelőtestületi dicséret és könyvjutalom adható. A
nevelőtestület döntésénél a tanuló egész tanévben tanúsított munkáját, a
tanév során elért eredményeit veszi figyelembe.
5. Szaktárgyi dicséret a szaktanár javaslatára, a tanuló kiemelkedően
eredményes szaktárgyi munkájáért kiemelkedő szaktárgyi teljesítményéért
adható.
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6. Nevelőtestületi dicséret – a nevelőtestület döntése alapján – adható
annak a tanulónak, aki
a) a tanév végén kitűnő vagy jó tanulmányi eredményt ér el,
b) a tanév során az iskolaközösség érdekében kiemelkedő közösségi
munkát végez,
c) a tanév során az iskolát képviselve iskolán kívüli tanulmányi, sport,
kulturális és egyéb versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken
kiemelkedő teljesítményt nyújt.
7. A szaktárgyi dicséretet és a nevelőtestületi dicséretet be kell írni a tanuló
bizonyítványába.
8. Az iskola tanévzáró ünnepségén könyvjutalomban részesíthetők azok a
tanulók, akik szaktárgyi vagy nevelőtestületi dicséretet kaptak.

XIV. A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei
1. Ha a tanuló a jogszabályban, az intézmény pedagógiai programjában,
házirendjében vagy szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
kötelességét vétkesen megszegi, vele szemben a kötelességszegés
súlyosságától függően fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi büntetés
alkalmazható.
2. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés alkalmazásának célja az
iskolaközösség védelme és az intézmény pedagógiai programjának
megvalósítása érdekében a tanulók vétkes kötelezettségszegéseinek
megelőzése.
3. A fegyelmező intézkedéseket a fokozatosság és az arányosság elve
alapján, a megelőzés pedagógiai eszközeként kell alkalmazni.
4. Fegyelmi büntetést akkor kell alkalmazni, ha a legsúlyosabb fegyelmező
intézkedés is eredménytelen maradt, vagy a tanuló kötelességszegésének
súlyossága fegyelmező intézkedés alkalmazását nem teszi lehetővé,
továbbá ha fegyelmező intézkedés alkalmazásától eredmény nem várható.
A fegyelmi büntetések formáit és a fegyelmi eljárás szabályait a közoktatási
törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet szabályozza. A tanuló fegyelmi ügyében a
nevelőtestület dönt.
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5. A tanulóval szemben alkalmazható fegyelmező intézkedések a
következők:
a) szaktanári figyelmeztetés;
b) osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás;
c) igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás.
6. Szaktanári figyelmeztetést a foglalkozást tartó pedagógus akkor
alkalmaz,ha
a) a tanuló szándékosan zavarja a foglalkozás rendjét, akadályozza a
nevelő-oktató munkát, de a szaktanári figyelmeztetés elegendő a
fegyelmező intézkedés pedagógiai céljának eléréséhez, vagy
b) a tanuló a szaktanár által előírt felszerelést a tanórára méltányolható ok
nélkül nem hozza magával, vagy a tanórán nem használja.
7. Osztályfőnöki figyelmeztetést akkor kell alkalmazni, ha
a) a tanuló vétkes kötelességszegése az iskolaközösséget vagy az
intézmény
pedagógiai
programjának
megvalósítását
nagyobb
mértékben sérti, vagy veszélyezteti, de az osztályfőnöki figyelmeztetés
elegendő a fegyelmező intézkedés pedagógiai céljának eléréséhez, vagy
b) a tanuló igazolatlan késése vagy kisebb – szaktanári figyelmeztetésre
okot adó – kötelességszegése a tanév folyamán többször megismétlődik,
és emiatt más fegyelmező intézkedés alkalmazására még nem került sor.
8. Már az első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést vagy ennél
súlyosabb fegyelmező intézkedést kell alkalmazni, ha a tanuló igazolatlanul
mulaszt.
9. Osztályfőnöki intést akkor kell alkalmazni, ha
a) a tanuló nagyobb – osztályfőnöki figyelmeztetésre okot adó –
kötelességszegése a tanév folyamán megismétlődik, vagy
b) a tanuló kisebb kötelességszegése a tanév folyamán többször
megismétlődik az után, hogy ugyanennek a kötelességének ismétlődő
megszegése miatt osztályfőnöki figyelmeztetést kapott.
10. Osztályfőnöki megrovást akkor kell alkalmazni, ha
a) a tanuló nagyobb kötelességszegése a tanév folyamán többször
megismétlődik, vagy
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b) a tanuló kisebb kötelességszegése a tanév folyamán újra megismétlődik
az után, hogy ugyanennek a kötelességének ismétlődő megszegése
miatt osztályfőnöki intést kapott.
11. Igazgatói figyelmeztetést akkor kell alkalmazni, ha
a) osztályfőnöki fegyelmező intézkedés alkalmazásától eredmény már nem
várható, de a kötelességszegés súlyossága fegyelmi eljárás megindítását
nem indokolja,
b) a tanuló kötelességszegése a tanév folyamán újra megismétlődik az
után, hogy ugyanennek a kötelességének ismétlődő megszegése miatt
osztályfőnöki megrovást kapott.
12. Már az első alkalommal igazgatói figyelmeztetést vagy súlyosabb
fegyelmező intézkedést kell alkalmazni, ha a tanuló az iskolában vagy
iskolai rendezvényen szándékosan kárt okoz.
13. Igazgatói intést akkor kell alkalmazni, ha
a) fennállnak az igazgatói figyelmeztetés alkalmazásának feltételei, de a
tanév folyamán a tanuló más kötelességszegése miatt már kapott
igazgatói figyelmeztetést,
b) a tanuló kötelességszegése a tanév folyamán újra megismétlődik,
miután emiatt igazgatói figyelmeztetést kapott.
14. Igazgatói megrovást akkor kell alkalmazni, ha
a) fennállnak az igazgatói intés alkalmazásának feltételei, de a tanév
folyamán a tanuló más kötelességszegése miatt már kapott igazgatói
intést,
b) a tanuló kötelességszegése a tanév folyamán újra megismétlődik,
miután emiatt igazgatói intést kapott.
15. A fegyelmező intézkedés megtételét az osztályfőnök vagy az igazgató
legfeljebb 30 napra felfüggesztheti, ha a kötelességszegés körülményeire
és a kötelességszegő személyére tekintettel feltételezhető, hogy a
fegyelmező intézkedés pedagógiai célját így is el lehet érni. Ebben az
esetben:
a) az intézkedés felfüggesztésének ideje alatt a tanuló bármely, fegyelmező
intézkedésre okot adó kötelességszegése a felfüggesztést megszakítja,
a kötelességszegést a korábbival együtt kell elbírálni,
b) az intézkedés felfüggesztésének sikeres eltelte után úgy kell tekinteni,
mintha a tanuló a kötelességszegést nem követte volna el.
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16. Az alkalmazott fegyelmező intézkedéseket be kell írni a tanuló
ellenőrzőjébe és az osztálynapló megjegyzés rovatába. A tanulónak az
ellenőrzőt a szülővel 8 napon belül alá kell íratnia, ellenkező esetben az
iskola a fegyelmező intézkedés alkalmazásáról a szülőt levélben értesíti.

XV. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni
jogára vonatkozó díjazás szabályai
1. Az iskola és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló
jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a
birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben,
illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó
kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás
illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. A megfelelő
díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén
szülője egyetértésével – és az iskola állapodik meg.

XVI. Az elektronikus naplóhoz való hozzáférés
1. Az intézmény elektronikus naplót használ, amelyhez az iskola minden
tanulója, és a tanuló szülője, gondviselője – a tanuló adataira és az iskolai
nyilvános adatokra vonatkozó olvasási jogosultsággal – hozzáférhet.
2. Az elektronikus naplóhoz való hozzáférést írásban, – az intézmény
igazgatójához benyújtott kérelemben –, a hozzáféréshez kapcsolódó e-mail
cím egyidejű megadásával lehet igényelni.
3. Az iskola az igénylésben megadott e-mail címre küldött válaszában
megadja az elektronikus naplóhoz való hozzáférés módját.
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XVII. Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák
1. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javító vizsgán
nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt:
tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.
2. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti
követelményeit az iskola pedagógiai programja határozza meg.
3. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha kérelmére
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, vagy
b) engedélyezték, hogy a tantárgy tanulmányi követelményeinek a helyi
tantervben előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
4. A tanuló kérheti, hogy a tanév végén egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményeit osztályozó vizsga letételével teljesítse, ha egy vagy több
tantárgyból a tanév végén azért nem osztályozható, mert igazolt és
igazolatlan mulasztása a tanítási évben
a) együttesen meghaladta a 250 tanítási órát, vagy
b) egy adott tantárgyból meghaladta az adott tantárgy óraszámának 30 %át.
5. A tanuló osztályozó vizsga iránti kérelmét az adott félév lezárása egy
hónappal nyújthatja be az iskola igazgatójához. A határidő jogvesztő.
6. A tanuló osztályozó vizsga iránti kérelméről a tantestület nevelőtestületi
értekezleten dönt. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja
a 20 tanítási órát.
7. Ha a tanuló teljesítménye tanítási év végén igazolt és igazolatlan
mulasztásai miatt egy vagy több tantárgyból nem minősíthető, és
osztályozó vizsga iránti kérelmet az erre rendelkezésre álló határidőig nem
adott be, vagy kérelmét a nevelőtestület elutasította, akkor tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
8. Az iskolába más iskolából átvételét kérő tanulónak különbözeti vizsgát
kell tennie, ha a pedagógiai program átvételre vonatkozó rendelkezései
alapján ez kötelező. A különbözeti vizsgára egyebekben az osztályozó
vizsga szabályait kell alkalmazni.
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9. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik,
mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek
bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan
magatartására. A tanuló, kiskorú tanuló szülője írásbeli kérelmére az
igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy a vizsgázó és az intézmény számára
egyaránt megfelelő legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát
tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
10. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot
kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból
elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.
11. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott
időpontban, az augusztus 21-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban
tehet.
12. A vizsgázó osztályozó és különbözeti vizsgát az iskola igazgatója által
meghatározott időpontban tehet az alábbiak szerint:
a) a június 1-jétől június 15-éig terjedő időszakban, továbbá a téli szünetet
követő első tanítási naptól a tanév első félévének utolsó tanítási napjáig
terjedő időszakban, ha osztályozó vizsga vagy különbözeti vizsga
letételére kötelezett,
b) az augusztus 21-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, ha
különbözeti vizsga letételére kötelezett, vagy ha kérelmére a
nevelőtestület engedélyezte, hogy mulasztásai miatt osztályozó vizsgát
tegyen.
13. A tanulmányok alatti vizsga időpontjáról az iskola a vizsgázót írásban,
a helyben szokásos módon értesíti.
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Mellékletek
1. melléklet
Házirendkivonat tanulók és szülők részére
Szeretettel köszöntünk iskolánkban!
Örülünk, hogy szüleid a Szent István Katolikus Általános Iskolát választották,
döntésüket biztosan felelősen, körültekintéssel hozták meg!
Iskolánk - településünk egyetlen intézményeként - több évtizede alakítja a község
családjainak életét, felelősséggel tekintünk erre a feladatunkra.
Padjainkból számos elismert személy került ki.
Ma is több lehetőséget kínálva – színvonalas közösségi élet, csoportbontásban
oktatott nyelv, informatika és technika, ECDL-vizsgára felkészítés, alsó- és felső
tagozaton versenyeztetési lehetőség, bensőséges hitélet, sportolási és táborozási,
valamint kirándulási lehetőség, délutáni szakkörök, sakk, néptánc– biztosítják,
hogy iskolás éveid alatt jól érezd magad, és a nyolcadik osztály befejezésekor
iskolánkat az európai elvárásokhoz igazodó szaktárgyi tudással, idegennyelvtudással, a környezet és embertársaid iránti érzékenységgel, a művészetek és a
szépség iránti fogékonysággal, viselkedési kultúrával, kommunikációs
képességgel, erkölcsi tartással hagyd el.
Ebben a folyamatos felkészülésben NEKED is aktívan részt kell venned!
Az emberi együttélést a felnőtt életben is törvények szabályozzák. A te iskolai
életedet a Nemzeti Köznevelési Törvény, Törvény az Ifjúságról, Gyermekvédelmi
Törvény stb. határozza meg.
A törvény hivatalos szavát, az iskolai életet szabályozó rendeleteket fogalmazza
meg – számodra is érthető módon a Házirend.
Jogod, hogy
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- az iskola által nyújtott lehetőségeket (tanóra, tehetséggondozás,
korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, sportfoglalkozás, művészeti
foglalkozások, hittanóra stb.) felhasználd önmagad képzésére, hiszen a
megszerzett tudás örömöt ad, emellett segít abban, hogy felnőttként
teljesebb életet élj, munkát találj.
- használd iskolánk könyvtárát, így is többet tudsz meg a világról.
- részt vegyél az iskola által szervezett szabadidős és sportfoglalkozásokon,
különböző vetélkedőkön és versenyeken, táborozásokon, pályázatokon,
kiállításokon.
- részt vegyél hitoktatáson, vallási, etnikai, nemzetiségi hagyományaidat,
szokásaidat ápold.
- bejelentési kötelezettség mellett tagja legyél iskolán kívüli
sportegyesületnek, művészeti egyesületnek.
- napközis, tanulószobás légy. Minden napközit igénylő alsó tagozatos
felvételt nyer. A kérelmeket minden tanév május végéig az iskola által
kibocsátott nyomtatványokon lehet benyújtani.
- ebédelj az iskola étkeztetés keretein belül.
- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj.
- családod anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott
esetekben szüleid kérelmezhetik, hogy térítésmentes vagy kedvezményes
étkezésben, tanszerellátásban részesülj.
- részt vegyél a Diákönkormányzat munkájában, megválaszd képviselőidet,
vagy akár te is képviselő lehetsz, ha kiérdemled társaid bizalmát és
osztályfőnököd egyetértését. A Diákönkormányzat rendszeresen ülésezik,
egyéb esetekben faliújság útján tájékoztat. A Diákönkormányzat munkáját
segítő tanár általatok ismert személy, akit a tanári szobában kereshettek
meg tanítási idő alatt kéréseitekkel.
- mint a diákközösség tagja véleményt nyilváníts, és javaslataiddal részt
vegyél az iskolai élet szervezésében.
- osztályközösséget érintő programokat kezdeményezz az osztályfőnök
tudtával és beleegyezésével, illetve évfolyam-, valamint iskolai
programokat a Diákönkormányzat és az iskolavezetés beleegyezésével.
- a Házirend egy példányát beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén
szüleid megkapják. A Házirend teljes szövege az iskola honlapján
(www.iskola.szatymaz.hu) megtalálható, illetve onnan letölthető.
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- az intézmény házirendjét, nevelési programját, az iskolai könyvtárban
nyitvatartási időben is megtekintsd.
- egyéni és közösségi ügyeidben tanácsot, segítséget kérj osztályfőnöködtől,
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől, tanáraidtól.
- tanáraid segítségét kérd tanulmányaiddal kapcsolatban.
- szüleid kérelmére (a külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint)
független vizsgabizottság előtt adj számot tudásodról.
- szüleid szülői értekezleten – évente két alkalommal – az iskola, az
osztályközösség dolgairól tájékozódjanak, véleményt nyilváníthassanak,
építő javaslatot tegyenek.
- szüleid a kijelölt fogadóórákon az osztályfőnököt, szaktanárokat, igazgatót
felkeressék, tájékoztatást kérjenek, érdekeidet képviseljék.
- tájékozódj az iskola aktuális eseményeiről és híreiről az iskola honlapján,
illetve a faliújságokon elhelyezett hirdetményeken.
- 8. osztályos lévén kérhesd az általános iskolai tanulmányaidat lezáró
ünnepélyes búcsúztatást, a ballagást.
- jogaid megsértése esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint
jogorvoslatot kérj.
Jogaid gyakorlása során nem sértheted társaid és a közösség jogait.
Biztos te is érzed, hogy a jogokhoz kötelességek is tartoznak. Most lássuk a te
kötelességeidet!
Kötelességed, hogy
- hozzájárulj az iskola jó hírnevéhez, és őrizd értékes hagyományait.
- képességeid szerint a legjobban tanulj. Számonkéréshez nem szükséges a
tanár előzetes bejelentése – a témazáró dolgozat kivételével. Egy napon
csak egy, a hét folyamán három témazáró dolgozat írható.
- feladataidat, megbízásaidat legyenek azok önkéntesek vagy sem – legjobb
tudásod szerint teljesítsd.
- a tanulmányi és/vagy sportversenyeken – legjobb tudásod szerint képviseld
iskolánkat.
- az iskola igazgatójának legkésőbb az adott félév lezárása előtt egy hónappal
szüleid írásbeli kérelmet nyújtsanak be, hogy osztályozó vizsgát szeretnél
tenni (pl. külföldi tartózkodás vagy egyéb okok miatt). A tartalmi
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-

követelményekkel kapcsolatban szüleid kérjék a szaktanár írásbeli
tájékoztatását!
részt vegyél a szervezett iskolai rendezvényeken, és azokat képességeid
szerint segítsd.
részt vegyél az iskolai ünnepélyeken: tanévnyitó ünnepély, ballagás,
tanévzáró ünnepély, ünnepségek. Ezekről a távolmaradásod igazolnod kell.
ünnepeken, rendezvényeken ünnepi öltözékben jelenj meg (sötét nadrág,
szoknya, fehér ing, blúz), kulturáltan, az alkalomhoz illően viselkedj.
társaidban, tanáraidban, az iskola valamennyi dolgozójában tiszteld az
embert.
kerüld a durva viselkedést, trágár beszédet, a másikat kirekesztő
magatartást.
öltözeted legyen korodnak és az időjárásnak megfelelő, hivalkodásmentes.
Kozmetikai eszközök: hajfesték, hajszínező, szemfesték, rúzs, körömlakk,
műköröm, testékszer használata nem megengedett.
ügyelj iskolánk tisztaságára, takarékoskodj az energiával.
kíméld és óvd a rád bízott vagy az oktatás során használt eszközöket, az
iskola felszereléseit, épületét. A gondatlan és szándékos károkozásért te
vagy a felelős, anyagi következményeit szüleid viselik.
a tartós és ingyenesen kapott tankönyveket kíméld – mert az iskola
tulajdona -, és év végén ezeket hiánytalanul, megfelelő állapotban add
vissza, mert egyébként meg kell téríteni szüleidnek a kárt vagy hiányt.
tiszteld mások tulajdonát. Illetéktelenül ne nyúlj hozzá4
a mobiltelefonod sem órán, sem szünetben nem szükséges. A táskádban
a helye! Ha a szülőt érintő értesítés szükséges –baleset, tovább maradsz,
esemény esetén – az iskola dolgozói úgy is értesítéssel vannak a
hozzátartozód felé. Sem a mellékhelyiségben, sem a folyosón nincs
szükség arra, hogy mobilozz! Beszélgess, építs kapcsolatokat társaiddal
helyette! Vigyázz arra, hogy bármilyen képet, hangfelvételt készítesz a
másikról vagy felnőttről és megosztod, az büntetőjogi következményekkel
jár! A szüleid se hívjanak tanítási időben, hiszen a tanítási idő védett!
saját magad és társaid testi-lelki épségének érdekében tartsd be a balesetmegelőzési és tűzvédelmi szabályokat, melyeket minden tanév első napján
osztályfőnököd ismertet veled. Tűzriadó esetén köves a menekülő
útvonalat, az erre vonatkozó tájékoztató jelzéseket óvd!

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

- haladéktalanul jelentsd a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy az iskola
más alkalmazottjának, ha téged, társaid, az iskola alkalmazottjait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelsz.
- a szülők hozzájárulásával részt vegyél az iskolai orvosi szűrő-, fogászati,
alkalmassági vizsgálatokon, védőoltásokon.
- tartsd be a Házirendet.
Az iskolába érkezés rendje
A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanítási órák 45, a szünetek 10-15 percesek.
Az iskolába érkezés: 7.30 és 7.45 között, 0. óra esetén 6.50, reggeli ügyelet
igénybevételekor 7.00, a délutáni foglalkozások esetén a foglalkozás kezdete előtt
5 perccel. Így tudunk számodra felügyeletet biztosítani.
Csengetési rend
0. óra - 7.00 - 7.45
1. óra - 8.00 - 8.45
2. óra - 9.00 - 9.45
3. óra - 10.00 -10.45
4. óra - 10.55 -11.40
5. óra - 11.50 -12.35
6. óra - 12.45 -13.30
7. óra - 13.45 -14.30
8. óra - 14.35 -15.20
A tanítási órák, az óraközi szünetek és a tanórán kívüli foglalkozások rendje
- Becsengetés után helyeden ülve várd az órát tartó pedagógust! Ha a
pedagógus nem érkezik meg, 5 perc várakozás után a hetes jelentse azt az
irodában!
- Késés esetén is menj be az órádra, de igyekezz minél kevésbé zavarni a már
megkezdett munkát. A késés percei beírásra kerülnek az elektronikus
naplóba.
- A tanítási órán csak a tanuláshoz szükséges eszközök használhatóak.
- A mobiltelefont órák alatt és szünetekben is kapcsold ki!
- Adathordozásra alkalmas elektronikus eszközzel az iskola területén
engedély nélkül nem készíthetsz hang- és képfelvételt!
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- A mobiltelefont órák alatt kapcsold ki!
- Tanszereid, tájékoztatófüzeted mindig legyen veled! Vigyázz épségükre! A
tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelezd osztályfőnöködnek!
- A kabátok és egyéb holmid helye a folyosói szekrényed, amit minden évben
külön jelöléssel újraosztunk.
- Ne hozz az iskolába veszélyt jelentő tárgyakat (szúró és vágó-, tűzgyújtó
eszközök)!
- Pénzedért, értékeidért az iskola felelősséget vállalni nem tud.
- A szüneteket (az uzsonnaszünet kivételével) jó idő esetén töltsd az
udvaron! Ez az egészségedet, a hatékonyabb órai koncentrálásodat
szolgálja. Az uzsonnádat a helyeden ülve, kulturált módon fogyasztd el, a
napközisek, tanulószobások az ebédlőben étkeznek.
Az ablakba kiülni, az ablakból bármit kidobni tilos! Szünetekben csak a
szaktanár engedélyével tartózkodhatsz a tanteremben. Az alsó tagozatosok
csak nevelő felügyelete mellett lehetnek az udvaron.
- Baleset-megelőzés miatt a reggeli ügyeleten, szünetekben az udvaron a
labdajáték tilos!
- A saját és mások testi épségének megőrzése érdekében a folyosókon, a
lépcsőkön, az udvaron és az ebédlőben fegyelmezetten, körültekintően
közlekedj! A lift engedéllyel – sérülés vagy egyéb esetben – használható.
Kivételt képeznek az eltérő képességgel – testi és érzékszervi fogyatékkalrendelkező tanulók.
- A könyvtár nyitva tartási időben használható.
- A napközi otthon, könyvtár, tornaterem, szaktantermek használatának
rendjét külön intézkedések tartalmazzák. Ezekhez alkalmazkodj!
- Rosszullét esetén jelentkezz a tanárodnál, tanítódnál, vagy kérj segítséget
más iskolai alkalmazottól!
- Tanítási időben az iskola területét csak tanárod, tanítód írásbeli
engedélyével vagy szülői kísérettel hagyhatod el.
- Szüleid írásban rendelkezzenek arról, hogy a napközis, vagy a tanulószobai
foglalkozás végén más felnőtt vagy gyermek (testvér) kíséretében, illetve
egyedül elhagyhatod-e az iskola épületét.
- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 34/A. § alapján a rendőr
azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül,
valamint aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a
tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól
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engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el – a nevelésioktatási intézménnyel történt egyeztetés követően – a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjéhez kísérheti.
- Az iskola és az iskola környezetében, valamint az iskolai rendezvényeken
(tábor, erdei iskola, kirándulás stb.) szigorúan tilos a dohányzás, alkohol és
kábítószer behozatala és fogyasztása!
- Az iskola épületében és udvarán tanítás és szervezett foglalkozás idején
kívül a tanulókért az iskola felelősséget vállalni nem tud!
Hiányzások igazolása
- Hiányzásodat az iskolába érkezés első - legkésőbb 8. napján osztályfőnöködnél, tanítódnál igazolnod kell!
- Családi okból a tanév folyamán szüleid igazolásával összesen 3 napot
hiányozhatsz, amelyet a tájékoztató füzetedbe kell bejegyezni!
- Három napnál hosszabb távolmaradáshoz az iskola igazgatójának írásbeli
engedélye szükséges.
- Ha a mulasztást követő 8 munkanapon belül nem hozol igazolást, a
mulasztást igazolatlannak kell tekinteni.
- Késéseid az e-naplóban bejegyzésre kerülnek. Többszöri késés
fegyelmezési intézkedést von maga után.
- Az igazolatlan hiányzások a magatartásjegybe is beszámításra kerülnek.
- Az igazolatlan hiányzásokról az iskola a szülőt írásban értesíti.
- Az egy tanítási évben 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás után az iskola
igazgatója a lakóhely szerinti illetékes jegyzőt értesíti.

A hetesek feladatai
- Ügyeljenek a terem tisztaságára, jó levegőjére, az ott lévő tárgyakra!
Gondoskodjanak krétáról, tiszta tábláról!
- Ha nevelő 5 perccel a becsengetés után nem érkezik meg, jelentsék az
irodában!
- A szünet és a tanítási órák után a tanár irányításával hozzák rendbe a termet!
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E-napló
Iskolánkban e-napló működik. Az e-naplóhoz szüleid/gondviselőd kap
kódot, melyet aláírás ellenében vehet át az iskolatitkártól. A hagyományos
papíralapú naplóhoz hasonlóan az e-naplóban a pedagógus tájékoztatja
szüleidet/gondviselődet
előmeneteledről
és
magatartásoddal,
szorgalmaddal kapcsolatos észrevételeiről.

-

A tájékoztató füzet
Minden tanítási napon magaddal kell hoznod.
A kapott osztályzatokat az iskola közléseit be kell írnod és alá kell íratnod
szüleiddel/gondviselőddel.
Itt igazolhatja szülőd/gondviselőd a hiányzásaidat (3 nap), kérheti
felmentésedet – indokolt esetben – feladatod teljesítése alól.
Elvesztését haladéktalanul jelentsd osztályfőnöködnek!
sorozatos hiánya osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.

A magatartás és szorgalom értékelése
A tanuló magatartása „példás”, ha
- a Házirendet betartja
- magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat és
- munkájával, jó kezdeményezéseivel hozzájárul az osztály- és/vagy az
iskolai közösség fejlődéséhez és
- nincs igazolatlan mulasztása és
- legfeljebb egy szaktanári figyelmeztetése van.
A tanuló magatartása „jó”, ha
- a Házirendet betartja és
- a rábízott feladatokat legjobb tudása szerint látja el
- közösségi feladatokat csak felkérésre vállal és
- legfeljebb egy igazolatlan mulasztása vagy
- legfeljebb egy osztályfőnöki figyelmeztetése van.
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A tanuló magatartása „változó”, ha
-

a Házirendet csak részben tartja be és
viselkedése udvariatlan és
több, mint egy igazolatlan mulasztása és /vagy
legfeljebb egy osztályfőnöki intése van.

A tanuló magatartása „rossz”, ha
- gyakran vét a Házirend ellen és
- viselkedése durva, goromba, rossz példát mutat a többieknek és
- igazgatói figyelmeztetésben és/vagy intésben és/vagy megrovásban
részesült vagy
- igazolatlan mulasztása eléri vagy meghaladja a 10 órát.
A tanuló szorgalma „példás”, ha
- a tanítási órákra rendszeresen felkészül, a tőle telhető maximumot nyújtja
és
- aktívan részt vesz a tanórán folyó munkában és
- felszerelése hiánytalan.
A tanuló szorgalma „jó”, ha
- iskolai munkáját teljesíti és
- feladatait elvégzi, de
- felszerelése alkalmanként hiányos.
A tanuló szorgalma „változó”, ha
- munkáját és házi feladatait pontatlanul, rendszertelenül végzi és
- kötelességeinek csak többszöri figyelmeztetés után tesz eleget és
- felszerelése hiányos.
A tanuló szorgalma „hanyag”, ha
- feladatait nem teljesíti és
- kötelességeit rendszeresen elmulasztja, ezért
- valamely tantárgyból félévkor és évvégén elégtelen osztályzatot kapott
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Jutalmazás
- szaktanári szóbeli dicséret
- szaktanári írásbeli dicséret
- osztályfőnöki szóbeli dicséret
- osztályfőnöki írásbeli dicséret
- „A Szent István Katolikus Általános Iskola Büszkesége”
- „Jó tanuló, jó sportoló”
A szóbeli dicséret indokoltságát – bármilyen szinten – az azt adó pedagógus dönti
el.
Szaktanári írásbeli dicséret
A szaktanár belátása szerint.
Osztályfőnöki írásbeli dicséret
Tartósan kiemelkedő közösségi munka, illetve legalább fél évig tanúsított
példamutató magatartás, illetve tanulmányi munka alapján
Igazgatói írásbeli dicséret
Az osztályfőnök javaslatára kiemelkedő közösségi munkáért vagy/és példamutató
magatartásért (legalább három osztályfőnöki dicséret esetén)
Szaktanár kérésére, tanulmányi versenyen elért kiemelkedő eredményért.
Nevelőtestületi írásbeli dicséret
Egy tanéven keresztül tanúsított példamutató magatartás és/vagy szorgalom,
valamint minden tantárgyból jeles osztályzat és legalább három szaktárgyból
dicséret.
Év évgén az osztályozó konferencia szavazza meg az osztályfőnök előterjesztése
alapján, a bizonyítványban és a törzslapon bejegyzésre kerül.
„A Szent István Katolikus Általános Iskola Büszkesége”
Iskolánk legmagasabb kitüntetése. A kitüntetést a tantestület az osztályfőnök
írásbeli előterjesztése alapján, a nevelőtestület 2/3-os többségi támogatásával
adományozza. Az előterjesztés szempontjai:
a tanuló
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- kiemelkedő teljesítményt nyújt, felső tagozatban legfeljebb két jó (4)
érdemjegyet kapott,
- az iskola jó hírnevét öregbíti,
- az iskolát méltóképpen képviseli iskolai, városi, területi és egyéb
rendezvényeken,
- kulturált viselkedésével példát ad az iskola többi tanulójának.
Az átadás időpontja: a ballagási ünnepély. A kitüntetett tanulók nevét az
tanévzáró ünnepélyen is felolvassák.
A „Jó tanuló, jó sportoló”
kitüntetést az a tanuló kaphatja, akinek tanulmányi eredményének átlaga az adott
tanév végén 4,5 feletti átlagot eléri. Országos bajnokságon elért eredménye egyéni
és/vagy csapatsportágban I-III. helyezés közötti, és/vagy nemzetközi
eredményeivel VI. helyezést ért el, valamint versenyeredményeinek eredeti
oklevelét/érmét testnevelő tanárának bemutatta.
Az osztályfőnök, illetve szaktanárok javaslata alapján a tanévben végzett
szaktárgyi, diákönkormányzati vagy közösségi munkáért bármely tanulónk
könyvjutalomban részesülhet.
Felelősségre vonás
- szaktanári szóbeli figyelmeztetés
- szaktanári írásbeli figyelmeztetés
- osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés
- osztályfőnöki intés
- osztályfőnöki megrovás
- igazgatói figyelmeztetés
- igazgatói intés
- igazgatói megrovás
- javaslat az iskolából való eltanácsolásra
A szóbeli büntetés indokoltságát bármilyen szinten az azt adó pedagógus dönti el.
Szaktanári írásbeli figyelmeztetés
- tartósan romló szaktárgyi teljesítés
- a munkafegyelem többszöri megsértése
- a felszerelés többszöri (3 alkalom) hiánya
- a Házirend megsértése
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Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés
A Házirend szabályainak többszöri megsértése (3 szaktanári figyelmeztetés után)
Osztályfőnöki intés
A Házirend szabályainak súlyos vagy sorozatos megsértése (6 szaktanári
figyelmeztetés után)
Osztályfőnöki megrovás
A Házirend szabályainak további súlyos vagy sorozatos megsértése.
Igazgatói figyelmeztetés
- Osztályfőnök, illetve szaktanár javaslatára
- Az osztályfőnöki megrovás után ismételten szaktanári figyelmeztetés kerül
bejegyzésre.
Igazgatói intés
Igazgatói figyelmeztetés után további, ismételt kifogásolható magatartás.
Igazgatói megrovás
Igazgatói intés után további, ismételt kifogásolható magatartás.
Javaslat az iskolából való kizárásra
A fenti fokozatok után a Házirend további, ismételt megsértése miatt, a szülő, az
osztályfőnök, az igazgató tanácskozása után.
A fokozatok sorrendjétől indokolt esetben, a vétség súlyosságától függően el lehet
térni.
Az iskolai étkezés rendje:
Iskolai étkezésre az igénybejelentés az iskolatitkárnál történik, aki tájékoztatja a
konyhavezetőt a rendelésről.
Az étkezés helye:
- az iskola ebédlője
A befizetés az iskolában az erre kijelölt irodában történik az előzetes kiírás
szerinti időpontokban.
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A tanuló betegsége esetén a szülő a konyhavezetőnél személyesen vagy
telefonon lemondhatja az étkezést az adott napon 9 óráig, elsőnapos hiányzás
esetén az ebéd elvihető.
Az iskolában történő étkezés szabályai:
- Étkezni csak az osztálynak kiírt időpontban lehet.
- A táskákat és kabátokat az ebédlő előtti folyosón vagy az iskolai
szekrényben tartsd!
- Ebéd előtt moss kezet!
- Ülve, kulturáltan étkezz!
- Az ebédlőben ne zajongj!
- Az étkezés befejeztével hagyd el az ebédlőt!
- Az ebédlőben a kijelölt csoportokon és felügyelőkön kívül más nem
tartózkodhat!
A fenti szabályok megsértése esetén az iskolai étkeztetésből való kizárást
vonja maga után!
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Legitimációs és ratifikációs záradék

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

Házirend

„Caritate et patientia”
Szeretettel és türelemmel

