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Az általános iskolai tagozat házirendje 
 

1. Bevezető 

A Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola házirendje – a 

hatályos jogszabályok alapján – megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az 

iskolai munkarendre, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjére vonatkozó 

szabályokat.  

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését.  

 

2. Általános rendelkezések 

2.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken és a Pedagógiai Programban meghatározott iskolán 

kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében 

történik. 

2.2. A házirend érvényes a tanulókra és hozzátartozóikra, a pedagógusokra, az intézmény 

dolgozóira, és az intézménybe belépő egyéb személyekre egyaránt.  

2.3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes az iskola területére való 

belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 

2.4. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső 

szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola Szervezeti 

és Működési Szabályzata, valamint Pedagógiai Programja. 

2.5. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat. 

2.6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a tanulók és az szülői munkaközösség 

véleményezési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás 

keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). 

 

3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok  

3.1. A tanuló kötelessége, hogy  

− óvja saját és társai épségét, egészségét;  

− elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;  

− betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  

− azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy 

balesetet észlel;  

− azonnal jelentse a nevelőjének, vagy a titkári irodában, ha ő vagy társa rosszul érzi 

magát, vagy megsérült;  

− megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;  
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− rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az intézmény felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az 

épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.  

 

3.2. A testnevelés órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:  

− a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, a szertárba 

pedig csak engedélyével mehet be;  

− a sportfoglalkozásokon a tanulók – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl.: tornacipő edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell 

viselniük;  

− a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót.  

− A sportfoglalkozáson a hosszú hajú tanulók hajukat kötelesek összekötni.  

3.3. Az iskolai védőnő igény szerint, de évente legalább két alkalommal elvégzi a tanulók 

higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát.  

 

3.4. Az intézmény területén a tanulóknak szeszesitalt, kábítószert, kábító hatású anyagot 

fogyasztani és az iskola területére behozni szigorúan tilos! Ha a tanuló az ilyen szerek 

hatása alatt van, nem jöhet be az iskolába.  

 

4. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

4.1.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos 

és iskolai védőnő biztosítja.  

4.2.  Az iskolaorvos végzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

− fogászat: évente két alkalommal;  

− belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal;  

− szemészet és hallásvizsgálat;  

− valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik 

évfolyam elején.  

4.3.  A tanév folyamán kisebb balesetekből származó sérülések (horzsolás. zúzódás) ellátását 

az tanári szobában található elsősegély dobozban levő eszközökkel, a pedagógiai 

asszisztens vagy az arra kijelölt személyek végzi. Szükség esetén (súlyos sérülés) értesíti 

az iskolaorvost, háziorvost és a mentőket.  

 

5. A tanulók közösségei  

Iskolánkban a tanulók nagyobb közösségének minősül az a közösség, amely tagjainak 

száma meghaladja a mindenkori legkisebb osztálylétszámot.  

 

5.1.  Az osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll.  

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – tisztségviselőt/tisztségviselőket választanak, aki/akik 

jogosult/jogosultak képviseltetni magát/magukat a diákönkormányzatban.  
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5.2.  A diákkörök, szakkörök  

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. 

A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség vezetősége.  

A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek 

figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a 

nevelőtestület dönt.  

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért – felnőtt 

személynek kell segítenie. A diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit 

a vezetőnek egyeztetni kell az iskola igazgatójával. A felnőtt segítő személyével 

kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.  

A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és annak tevékenységében a 

tanév végéig részt kell venniük. 

 

5.3.   Az iskolai diákönkormányzat  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekei képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

A diákönkormányzat munkáját az igazgató által felkért nagykorú személy segíti.  

Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere, a diákönkormányzat 

- nevelőtestület - igazgató kapcsolatrendszere, a diákönkormányzat jogainak 

gyakorlásához szükséges jogintézmények, fórumok, eljárások, a diákkörök, 

diákközösségek, diákönkormányzat támogatása, a diákok részvételével működő 

társadalmi szervezet iskolán belüli működésének intézményes segítése, a 

diáksportegyesület támogatása, a kérdezés joga és az érdemi válaszhoz való jog, a 

véleményezési jog tanulmányi és a tanulói közösséget érintő kérdésekben az iskola 

SZMSZ-e az irányadó.  

 

5.4. Az iskolai diákközgyűlés  

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni, amelyen a 

tisztségviselők (osztálytitkárok és helyettesek) diáktitkárt választanak.  

A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév októberében az iskola igazgatója a felelős.  

A diákküldöttgyűlés idejét a tanév helyi rendje tartalmazza A küldöttgyűlés a napirendjét, 

az igazgató javaslatainak figyelembevételével, maga állapítja meg. A delegálás rendjét a 

diákönkormányzat SZMSZ -e tartalmazza. A napirend nyilvánosságra hozatala a 

faliújságra történő kifüggesztéssel történik.  

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  
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5.5.  A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása, jogaik gyakorlása  

A tanuló az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

tájékoztatást kap:  

− az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,  

− a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

− a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,  

− az osztályfőnöki órákon folyamatosan,  

− iskolagyűlésen (kéthetente igény szerint)  

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) valamint az 

elektronikus naplón keresztül, írásban tájékoztatják.  

Minden tanulónak joga, hogy szabadon kinyilvánítsa véleményét az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. E jog azonban nem sértheti mások személyiségi 

jogait. Minden tanulónak joga ugyanakkor, hogy személyiségét, önazonosságát, emberi 

méltóságát tiszteletben tartsák és számára az intézmény védelmet biztosítson.  

A tanulók a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény 26.§-ban meghatározott 

jogaikat olyan módon gyakorolhatják, hogy joggyakorlásuk nem sértheti mások 

ugyanezen szakaszokban biztosított jogait, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való 

jogának gyakorlását, illetve a pedagógus személyiségi jogait és a munkához való jogát.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról  

az iskola igazgatója: a szülői szervezetek választmányi ülésén minden félév elején 

tájékoztatja,  

az osztályfőnökök: az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

szóban:  

− a szülői értekezleteken,  

− a nevelők fogadó óráin,  

− a nyílt tanítási napokon,  

− a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

írásban:  

− a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), KRÉTA naplóban  

A szülői értekezlet és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

A szülők a saját és a tanulók – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogainak érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, 
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az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel.  

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfontosabb írásos dokumentuma az 

ellenőrző könyv, tájékoztató füzet, amely okmány. Az ellenőrző könyv, tájékoztató füzet 

bejegyzéseit csak a tanár helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét, tájékoztató füzetét minden 

tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és szülővel 

aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az 

osztályfőnöknek bemutatni. 

 

6. A tanuló jogai 

6.1. A tanuló rendelkezik az alapvető emberi jogokkal. 

6.2.  A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő 

szervezetekbe. A választás részletes szabályait a Diákönkormányzat szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

6.3. Tanévenként legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni, az iskolai 

diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.  

6.4. Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogsérelem érte, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a 

Diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, és a törvényben meghatározottak szerint 

kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál. 

6.5. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak.  

6.6. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon, 

hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fejlesztő órákon, illetve a szakköri, sport- és 

diákköri csoportok munkájában. A tanuló a követelményeket az iskola nemzetiségi 

jellege miatt a kötelező, kötelezően választott és szabadon választott tanórák 

összességével teljesíti, ezt az évfolyamra történő beiratkozással vállalja. Év közben a 

tantárgyválasztás módosítása nem lehetséges.  

6.7. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola tanórán kívüli programjaiban.  

6.8. A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt 

törvénysértő módon állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola 

igazgatójához kell benyújtania.  

6.9. A tanulónak joga, hogy térítésmentesen használja az iskola könyvtárát, más kulturális 

szolgáltatásait, informatika termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit. Az 

egyes létesítmények nyitvatartási idejét és használatuk rendjét a Házirend melléklete 

tartalmazza. 

6.10. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban 

részesüljön a vonatkozó jogszabályok szerint.  

6.11. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért 

dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a 

nevelőtestület, az osztályfőnök és a Diákönkormányzat dönthet.  
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6.12. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melynek tárgyi feltételeit az 

iskola a törvény szerint biztosítja. A következő tanév hitoktatására május hónap folyamán 

lehet jelentkezni. 

6.13. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

6.14. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához 

szükséges eljárásokról. 

6.15. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

6.16. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb 

megismerje. Egy napon legfeljebb kettő témazáró dolgozat, összesen 3 írásbeli 

számonkérés íratható.  

6.17. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett 

segédeszközt használ, dolgozatát a tanár elégtelenre értékelheti. 

6.18. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá 

munkájában elkövetett hibáit legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját 

megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10. munkanapon sem mutatja be 

a tanulónak, a diák kérheti, hogy érdemjegyét ne írják be.  

6.19. Felmentés az értékelés alól csak a szülő írásbeli kérelme és szakértői vélemény alapján 

adható. A kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani. 

6.20. A csoportválasztás jogával akkor élhet a tanuló a tanév elején, ha a csoportok eltérő 

tantervi követelmények szerint szervezettek. 

 

7. A tanuló kötelességei 

7.1. A tanuló kötelessége, hogy a Pedagógiai Programban foglalt tanulmányi 

kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, 

felszerelését magával hozza. 

7.2. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben 

szabályozottak szerint igazolja, a hiányzás miatt elmaradt számonkérés anyagából 

beszámoljon. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli 

foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak 

igazolnia kell. 

7.3. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 

létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be. 

7.4. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a 

tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik 

dolgozójának. 

7.5. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében okozott 

károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. 

7.6. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, 

tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
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7.7. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul 

jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, 

társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 

illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az 

iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz föl. 

7.8. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályok tartalmát, 

melynek megtörténtét az osztályfőnök a naplóban igazolja. 

7.9. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi 

és szűrővizsgálatokon.  

 

8. Általános szabályok 

8.1. Testékszer, smink, műköröm, körömlakk, festett haj, tetoválás viselete TILOS! 

8.2. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és karóra viselete a testnevelés 

órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, 

vagy a létesítményvezető azt elrendeli. A felsorolt tárgyak behozataláért és őrzéséért az 

iskola nem vállal felelősséget.  

8.3. A sportcsarnokot és az ott található sportfelszereléseket és eszközöket a tanulók csak 

tanári felügyelettel használhatják. A tanulók a testnevelés órákon, ha az órát vezető tanár 

másként nem rendelkezik, csak sportfelszerelésben vehetnek részt. 

8.4. A termekben lévő műszaki berendezések csak tanári engedéllyel működtethetők. 

8.5. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója 

határozza, állapítja meg. 

8.6. Tanítási időben, napközisek/tanulószobások esetében a napközi/tanulószoba időtartama 

alatt az iskola területét a tanuló csak a felügyeletét ellátó pedagógus engedélyével 

hagyhatja el. Sérülés, rosszullét, betegség esetén a tanuló felügyeletét ellátó tanár a 

gondviselővel egyeztetve engedheti el a tanulót. 

8.7. A tanulók a kabátot és a váltócipőt a kijelölt folyosói szekrényben, vagy az osztály 

számára meghatározott fogas szakaszon helyezik el. A szekrényeket zárva kell tartani. A 

kulcs elvesztése esetén árát köteles megtéríteni. 

8.8. A kerékpárokat az udvaron felállított kerékpártárolóban kell elhelyezni. A járművek 

megrongálása súlyos fegyelmi vétség. Az iskola egész területén kerékpározni tilos, a 

járműveket tolva lehet elhagyni az intézmény területét. 

8.9. Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött 

szerencsejáték szervezése, lebonyolítása, továbbá a tanulók közötti pénzforgalommal járó 

tevékenység. 

8.10. Az iskola területén talált tárgyakat a titkári irodában kell leadni, tulajdonosa ott átveheti. 

A tanév befejezését követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 

8.11. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken a dohányzás, szeszes ital illetve 

bármilyen tudatmódosító szer tartása és fogyasztása tilos.  

8.12. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie.  Az ellenőrzőbe bevezetett 

információkat a szülőkkel alá kell íratni. Ennek megtörténtét az osztályfőnök ellenőrzi. 
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8.13. Az elvesztett iskolai okmányok (ellenőrző, bizonyítvány) árát a pótláskor a tanulónak ki 

kell fizetnie.   

8.14. Az iskola területére csak az oktatást, nevelést szolgáló eszközöket lehet behozni. A 

mobiltelefon használata az egész iskola területén SZIGORÚAN TILOS! Ez vonatkozik 

az iskola udvarára, ebéd idejére is. Amennyiben a tanuló megszegi ezt a szabályt, először 

szóbeli figyelmeztetésben részesül, második esetben a telefont a tanár elveszi és csak a 

szülőnek adja vissza. A tanuló sérelme, rosszulléte, problémája esetén köteles 

pedagógusától segítséget kérni, aki szükség esetén értesíti a szülőket. A tanuló ilyen 

esetekben önállóan hívást nem kezdeményezhet. Testnevelés órákon lehetőség van a 

tanári asztalon történő elhelyezésre, de az iskola felelősséget csak a reggel a titkárságon 

leadott értéktárgyakért vállal. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló 

tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható tárgyakban bekövetkező károkért.  

8.15. Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, mobil eszköz, híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, 

kivéve, ha erre pedagógus külön engedélyt nem ad. 

8.16. Közérdekű és sürgős hívások kezdeményezésére a tanulók használhatják a titkárságon 

található telefonkészüléket. 

8.17. Tilos a tanítási órákon a tanár engedélye nélkül étkezni és innivalót fogyasztani. 

Napraforgózás, rágózás, szemetelés az iskola egész területén tilos. 

8.18. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb előírásokat. E létesítmények 

szabályait a melléklet tartalmazza, azokat a létesítményvezető készíti el, és az 

intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás során a Diákönkormányzat és a Szülői 

Munkaközösség véleményezési jogot gyakorol. 

8.19. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban 

foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben 

részesülhet. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 

Fegyelmező intézkedés: 

− szóbeli figyelmeztetés, 

− írásbeli figyelmeztetés: 

− Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök dönt a 

fegyelmi vétség alapján. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. 

− Szaktanári figyelmeztetés (2. alkalom után automatikus osztályfőnöki figyelmeztetés 

jár) 

− Igazgatói figyelmeztetés. 

− írásbeli intés: 

− Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak 

nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel 

elérte a fokozatot. 

− Igazgatói intő. 
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Fegyelmi büntetés: 

− megrovás, 

− szigorú megrovás, 

Fegyelmező intézkedést a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató, fegyelmi büntetést az 

igazgató és/vagy a tantestület hoz fegyelmi eljárás során. 

8.20. Az iskola – az iskola szülői közössége és az iskolai diákönkormányzat közös 

kezdeményezésére – biztosítja a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető 

eljárást.  

Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása 

a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendje: 

− A kötelességszegő tanuló – kiskorú esetén a szülő – a fegyelmi eljárás 

megindításáról szóló értesítés kézhez vételétől számított 5 tanítási napon belül 

írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását, abban az esetben, 

ha a sértett tanuló is egyetért azzal. 

− Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztető eljárás során megállapodott a 

sérelem orvoslásában, közös megegyezésükre a fegyelmi eljárás, a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra felfüggesztésre 

kerül. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett – kiskorú esetén a szülő – nem kéri 

a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárás megszűnik. 

− A sérelem orvoslására a felek között írásbeli megállapodást kell kötni. 

− A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem 

kérik, továbbá, ha a kérés intézménybe történő megérkezésétől számított 15 

napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre.  

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személyek: 

− Az igazgató vagy helyettese 

− Az igazgató által megbízott személyek 

− Az iskola szülői közösségének képviselője 

− Az iskolai diákönkormányzat képviselője 

− Az iskola gyermekvédelmi felelőse 

8.21. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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9. Az iskola munkarendje 

9.1. Az iskola épülete 6.45-től van nyitva.  

9.2. A tanulók kötelesek az első tanítási óra kezdete előtt legalább 10 perccel megérkezni.  

9.3. A tanítási órák 40 percesek.  

9.4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:  

1. óra:  7.50  –  8.30 

2. óra:  8.40 –  9.20 

3. óra:  9.35  –  10.15 

4. óra:  10.25  –  11.05 

5. óra:  11.15  –  11.55 

6. óra: 12.05  –  12.45 

7. óra:  12.50  –  13.30 

 

 9.5. Délutáni foglalkozás időpontjai: 

 1. foglalkozás: 12:45 – 13:25 

 2. foglalkozás: 13:25 – 14:05 

 3. foglalkozás: 14:05 – 14:45 

 4. foglalkozás: 14:45 – 15:25 

9.6.  Az óraközi szünet tanítási célra nem vehető igénybe. Az ügyeletes tanárok döntik el, hogy 

a szünetet lehet-e az udvaron tölteni.  

A 2. szünetet a tanulók az osztályteremben töltik és tanári felügyelet mellett fogyasztják 

el a tízórait. 

9.7.  A nem napközis/tanulószobás tanulóknak tanítás után az iskola területét el kell hagyniuk. 

Ha délutáni foglalkozásra kell várakoznia, előzetes egyeztetés alapján csatlakozhat a 

napközihez. 

9.8.  Az iskola épületéből az ebédlőbe csak tanári felügyelettel, csoportosan közlekedhetnek a 

tanulók.  

9.9. Az ebédlőben mindenki az erre kijelölt felügyelő tanár jelenlétében étkezhet. Az 

ebédeltetés rendjéről a tantestület dönt az órarend függvényében. Az ebédlőben csak 

étkezés céljából lehet tartózkodni, az étkezés befejeztével azt el kell hagyni. 

9.10.  Az iskolai étkezést minden tanuló a szülő/gondviselő bejelentése alapján igényelheti.  

Betegség vagy más igazolt hiányzás esetén a másnapi étkezést reggel nyolc óráig a 

Napköziotthonos Konyhán lehet lemondani.  

9.11. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

9.12. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és 

tartja nyilván. A szülő gyermekét a portáig kísérheti, és ott várhatja. Az első évfolyamon az 

a tanulót csak az első nap kísérheti a szülő az osztályterembe. 



Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2020 

 

  

12 

 

10. A mulasztások igazolása 

10.1. A tanév hosszát, az évközi szüneteket jogszabály határozza meg és a tanév helyi rendje 

egészíti ki. 

10.2. Hiányzás esetén a szülő évente 3 (órákra nem bontható) napot igazolhat. Ezen túlmenő 

hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos 

dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az 

iskola megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza.  

10.3. A tanulónak az igazolást legkésőbb a hiányzást követő 5. munkanapon be kell mutatnia 

az osztályfőnökének.  

10.4. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az osztályfőnök telefonon vagy írásban 

értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a mulasztás(ok) tényéről, továbbá felhívja a 

figyelmet az igazolatlan mulasztás(ok) következményeire.  

10.5. Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. A késéseket 

percben jelöljük a digitális naplóban és összeadódnak.   

10.6. Ha a tanuló a tanulmányaival összefüggő, iskolán kívüli rendezvényen vesz részt a 

tanítási időben, távolléte igazolt hiányzásnak minősül.  

10.7. A mindenkori 8. osztályos tanulók 3 alkalommal, délelőtti tanítási időben középiskolai 

nyílt napokon részt vehetnek. Hiányzásuk akkor igazolt, ha az időpontot a szülő 

előzetesen az osztályfőnökkel egyeztette. 

10.8. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni írásban 

az iskola igazgatójától, ha a tanuló előre láthatólag hiányozni fog. A távolmaradási 

engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi 

kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

10.9. Amennyiben a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása eléri a 250 

órát vagy egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanuló nem 

osztályozható, tanulmányait évismétléssel vagy a nevelőtestület engedélye alapján 

osztályozó vizsga letételével folytathatja. 

Az osztályozó vizsga akkor tagadható meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a 20 tanórai foglalkozást. 

Az osztályozó vizsga letételének időpontja az első félév vége, illetve a tanév szorgalmi 

idejének vége. 

Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményeit az iskola 

honlapján, az Információk menüpont alatt lehet megtalálni. 

10.10. Az 1. igazolatlan óra után a szülőt, a 10. 30. 50. óra után a hatóságokat 

(gyermekvédelemi szakszolgálat, jegyző, kormányhivatal) az iskola értesíteni köteles. 
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11. A hetes kötelezettségei 

11.1. A hetesek kiválasztása az osztályon belüli megállapodás útján történik. 

11.2. A hetes gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról, a terem szellőztetéséről és rendjéről, 

elvégzi az egyéb, az osztályfőnök vagy szaktanár által rábízott feladatokat. 

11.3. A hetes jelzi az órát megkezdő tanárnak a hiányzók személyét. 

11.4. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 5 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek 

jelentenie kell a tanáriban vagy az iskola titkárságán. 

 

12. Tanórán kívüli foglalkozások 

12.1. Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – ha a 

szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik 

évfolyamon napközi otthon, ötödik- nyolcadik évfolyamokon tanulószoba működik.  

A napközi az utolsó tanítási óra után kezdődik és 16.00-ig tart. Az iskolába 18:30-ig lehet 

bemenni ezt a főbejáratnál levő csengővel kell jelezni. A napköziseknek kötelessége az 

utolsó óra után a napközis teremben megjelenni és a felügyelő pedagógus irányításával 

megkezdeni a napi programot. A napközi végeztével a tanulók az év eleji szülői 

nyilatkozatok alapján önállóan vagy kísérettel távozhatnak. A napközi ideje alatt csak a 

szülő írásos kérelmére lehet a foglalkozást elhagyni. A felvételről az iskola igazgatója 

dönt a fenntartó által engedélyezett maximális létszám figyelembe vételével. 

A napközi tanulási idejének megkezdését 13:55-kor csöngetés jelzi. Ekkor kötelesek a 

tanulók a terembe menni. 

14:00-tól 15:20-ig csendben tanul mindenki. A folyosón csak indokolt esetben 

tartózkodhat tanuló. Ez idő alatt napközis/tanulószobás tanuló az iskola udvarán nem 

tartózkodhat.  

12.2. Diákétkeztetés. A napközis tanulók napi egyszeri vagy háromszori étkezésben 

részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet 

(menzát) biztosít. Az önkormányzat által megállapított étkezési térítési díjat minden 

hónapban előre, legkésőbb az adott hónap 15-20 napjáig kell befizetni. Az iskola a 

hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a 

tanuló az étkezést 3 nappal előre lemondja.  

12.3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik.  

12.4. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat utazó gyógypedagógus, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási zavarral küzdőket (BTMN) iskolánk pedagógusai fejlesztik. 

12.5. Továbbtanulást elősegítő programok: A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

tekintetében valamennyi tanulónak joga és kötelessége a továbbtanulásra felkészítő 

programokon való részvétel 

12.6. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 
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tanulók felkészítést a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

12.7. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A művészeti, technikai, szaktárgyi szakkörökön kívül szakkörök szervezhetők 

valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

A szakkörökre való előzetes jelentkezéseket június 1-ig felmérjük. A csoportokat a nyár 

folyamán a tantárgyfelosztáshoz igazítva létrehozzuk, ezért szeptemberben a szakköri 

csoportból csak indokolt esetben lehetséges kiiratkozni. A szakkörön való részvétel teljes 

tanévre vonatkozik. 

12.8. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítő 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyeket, vetélkedőket az iskola évente 

rendszeresen szervez. A legtehetségesebb tanulók számára az iskolán kívüli versenyeken 

való részvételre a felkészülést külön foglalkozások segítik.  

12.9. Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a 

kiránduláson önkéntes a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

12.10. Erdei iskola. A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók 

részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük.  

12.11. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül 

esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

12.12. Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat felkészíteni azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

12.13. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését az iskolai könyvtár segíti.  

12.14. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van 

arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, 

számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használják.  

12.15. Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.  
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13.  A magatartás értékelésének, minősítésének szempontjai 

A tanulók magatartásának értékelésekor és minősítésekor az első-nyolcadik évfolyamon 

a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 

− az iskola házirendjét és a tanítói-tanári utasításokat betartja, 

− a felnőttekkel való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, alkalmazza, udvarias, 

figyelmes, 

− társaihoz való viszonyában betartja az együttélési normákat, illemszabályokat, 

figyelmes, udvarias, 

− az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, 

őszinteség, segítőkészség, kötelességtudat), 

− tanórán kívüli alkalmakkor is tudatosan fegyelmezett magatartás jellemzi, 
 

- viselkedésére és külső megjelenésére a kulturáltság jellemző (beszédmodor, 

hangnem, öltözködés, tisztaság), 

- felelősen beleszól az osztály életébe, szerepet vállal annak tevékenységében, 

- szívesen segít másokon, 

- jó cél érdekében képes az együttműködésre, képes önmaga és mások reális 

értékelésére, 

- ügyel a kritika és az önkritika helyes arányára, 

- vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, saját taneszközeire, környezete tisztaságára, 

- tárgyi, természeti környezetét nemcsak megóvja, hanem másokat is erre ösztönöz. 

 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

− betartja a házirend szabályait, nem zavarja a tanítási órát, 

− fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kismértékűek, 
 

− bekapcsolódik a közösségi munkába, ha nem is kezdeményező jelleggel, 

− a rábízott feladatokat becsülettel elvégzi, feladatait a tőle várható módon teljesíti. 
 

Változó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

− többször megszegi a házirend szabályait, 

− fegyelmezetlenségével időnként zavarja a tanítási órát, 

− a közösségi munkában való részvétele hullámzó, aktivitása pillanatnyi 

kedélyállapotától függ, 

− feladatait nem minden esetben teljesíti, 

− előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

− igazolatlanul mulasztott, 
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− osztályfőnöki intője van. 
 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

− nem tesz eleget a házirend szabályainak, 

− fegyelmezetlen magatartásával a közösséget demoralizálja, társainak rossz példát 

mutat, 

− a közösségi élet nem érdekli, annak munkáját hátráltatja, 

− a felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet, 

− az iskolájára bármilyen módon szégyent hoz, 

− igazolatlanul mulaszt, 

− az iskolából engedély nélkül távozik, 

− feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

− több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 
 

A szorgalom értékelésének, minősítésének szempontjai 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Példás a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

− képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tevékenyen 

részt vesz, 

− megbízhatóan dolgozik a tanítási órákon, és a felkészülés során minden munkáját 

alaposság, rendszeresség jellemzi, 

− törekszik az egyre önállóbb munkavégzésre, majd kialakul benne az önellenőrzés 

igénye, 

− házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el, 

− képességeihez, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat, jobb eredmény 

elérésére törekszik, 

− felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő, 

− tanári ösztönzésre (de anélkül is) képes önművelésre, a tanultak kiegészítésére, 

− munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a 

közösség elé, 

− tudatosan készül a továbbtanulásra. 
 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

− képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nemigen törekszik, 
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− iskolai munkáját, házi feladatait elvégzi, de nem kifogástalanul, 

− aktivitása, a tanuláshoz való viszonya nem kifogástalan, 

− képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

− többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

− taneszközei tiszták, rendezettek. 
 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki / akinek: 

− tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

− tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti, 

− felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

− önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

− képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

− az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

− tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

− feladatait többnyire nem végzi el, 

− felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

− a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül, 

− félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

14. Házi feladatokra vonatkozó szabályok 

Az otthoni, az önálló tanulás és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

− Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló 

munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. A szóbeli 

és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe 

kell venni a következőket: 

− a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók 

számára aránytalanul nagy terhet, 

− vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi 

feladatot, 

− a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, 

− kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi 
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feladatokat. 

− Törekszünk arra, hogy az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes 

ideje az átlagos képességű tanulók számára: 

1-2. évfolyamon 30-40 percnél, 

3-4. évfolyamon 45-60 percnél, 

5-8. évfolyamon 60-90 percnél ne legyen több naponta. 

− A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne 

haladja meg átlagosan a napi 30 percet. Az ennél hosszabb időt igénybe vevő 

feladatok elvégzésére legalább egy hetet kell a tanulónak biztosítani. 

− Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen vagy egyénileg mindig 

ellenőrizzük, a hibákat javíttatjuk. 

− Hétvége előtt, péntekről hétfőre, kevesebb házi feladatot adunk, legyen idő a 

pihenésre és kikapcsolódásra. 

− Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra igyekszünk 

csak szorgalmi feladatot adni, de mindenképpen törekedjünk arra, hogy ezekre az 

időszakokra az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több házi feladat. 

− A sikeres tanulói teljesítés érdekében fontos a tanári segítségnyújtás, a pontos 

feladatkijelölés, egyértelmű utasítások adása. A házi feladat kijelölésében fontos elv, 

hogy az az órai tananyaghoz kapcsolódjon, pontosan megjelöltek legyenek a 

felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai 

jegyzetek, internet, stb.), az elkészítés határideje, formája és a minimum terjedelme, 

valamint az ellenőrzés és értékelés formája, módja. A tanuló kötelessége a házi 

feladat feljegyzése, jelölése, megjegyzése. 

− Lényeges a feladat elvégzéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek 

meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok közül az átlagos képességű 

gyerek számára szükséges időt kell figyelembe venni. 

− A házi feladat rendszeres ellenőrzése minden pedagógus feladata. 

− A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák 

meg. 

− Ha a tanuló versenyre, vagy iskolai rendezvényre megy délután /pl. színház/, 

másnapra az aznap feladott házi feladatot nem köteles elkészíteni, de később 

pótolnia kell. 

− A legoptimálisabb órarend elkészítésével igyekszünk a tanulók terhelését 

egyenletessé tenni, hogy mindenki a képességeinek megfelelően készülhessen a 

tanórákra. 
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15. Tanulók jutalmazása 

15.1. A jutalmazások formái: 

− osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 

alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 

− szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és 

folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 

− igazgatói dicséret: tanulmányi megyei, országos versenyen elért I-VI. 

helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő 

teljesítményt nyújt. 

− tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

A jutalmak formái: 

− könyvjutalom, 

− tárgyjutalom, 

− oklevél. 

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 

alábbi érdemekért: 

− kiemelkedő tanulmányi eredmény  

− példamutató szorgalom  

− versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

− az iskola érdekében végzett tevékenység  

− kiemelkedő sporttevékenység  

 

15.2. Év végi jutalmazások 

„Év tanulója" – a nevelőtestület döntése alapján adható annak a 8. osztályos tanulónak, 

akinek 8 éven át kimagasló a tanulmányi és közösségi munkája 

 

„Év sportolója” – a testnevelő tanárok döntése alapján adható annak a felső tagozatos 

tanulónak, aki egész év során a Diákolimpiai eredményeket figyelembe véve (egyesületi 

eredményeket nem) kimagaslóan teljesített 

 

„Jó tanuló - jó sportoló” - a nevelőtestület döntése alapján adható annak a 8. osztályos 

tanulónak akinek 8 éven át kimagasló a tanulmányi és sport eredményei voltak 

 

könyvjutalom adható a tanév végén azoknak a tanulóknak, akik a tanév folyamán 

egyenletesen magas színvonalú tanulmányi munkát végeztek, akik közösségépítő 

munkájukkal kivívták tanáraik, társaik elismerését, illetve egyéb tevékenységgel 

kitüntették magukat, 

 

15.3. Az év végi jutalomkönyvek megítélésének rendje: (osztálylétszámtól függően) 

− kitűnő bizonyítvánnyal rendelkezik és magatartása példamutató  

− szorgalmáért, közösségi munkájáért 
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15.4  Kitűnő osztályzat akkor adható, ha maximálisan félévente egy jó (a többi jeles) 

osztályzata volt a tanulónak a tanév során. 
 

 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet: fehér felső, sötét nadrág vagy szoknya. 

16.2. A testnevelés órákon kötelező öltözék: fehér sportpóló, tornanadrág, váltózokni, 

tornacipő, melegítő. 

16.3. Az iskolai és iskolán kívül szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az 

osztályfőnök utasításai alapján kell részt venniük. 

 

17. Záró rendelkezések 

17.1. A házirend mellékletei: 

1. melléklet: a számítógép-terem használatának rendje, 

2. melléklet: a könyvtár használatának rendje. 

17.2. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend 

elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a 

Diákönkormányzatnak és a Szülői Munkaközösségnek át kell adni, az iskola 

könyvtárában és az aulában ki kell függeszteni, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse.  

A házirend egy példányát a beiratkozáskor a tanulónak és szülőjének/ gondviselőjének át 

kell adni.  

17.3. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a 

Diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 

napon belül a nevelőtestület dönt. 

17.4.  A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat 

vezetősége áttekinti a házirendet és határoz arról, hogy szükséges-e módosítani.  

17.5.  Jelen házirend 2020. szeptember 1-től érvényes, egyúttal a korábbi házirend hatályát 

veszti. 

 

Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá.   
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A művészeti tagozat házirendje 

 

1. Bevezető 

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal működik, hogy 

lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a harmonikus 

magatartás iránti nyitottság és igényesség kialakítására, hogy növendékeink a művészet 

segítségével megismerhessék az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti hagyományok 

értékeit és önmagukat. 

A házirend a magatartás szabályait rögzíti. 

A házirend hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való 

távozásig), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki. 

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után. 

 

2. A Művészeti iskola munkarendje 

2.1. Az iskola szorgalmi időben a székhelyén hétfőtől-péntekig az általános iskolai részben 

megfogalmazott kezdési időponttól 18:30 óráig tart nyitva, ezen belül a tanítási órákat 

12:00 – 18:30-ig tartjuk. Ettől eltérni egyéni kérelem alapján lehet. Az iskola szombaton, 

vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények kivételével zárva tart. 

2.2. A tanulónak lehetőleg a tanítási órára, foglalkozásokra az óra előtt 5 perccel kell 

megérkeznie.  

2.3. A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetében a szülő 

vagy gondviselő kérheti. 

2.4. Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki 

számára hozzáférhető helyen (hirdetőtáblán) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő 

változásokról írásban tájékoztat. 

2.5. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont egyeztetés 

után kereshetik föl az iskola tanárait. A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet 

tartalmazza. 

 

3. A helyiségek használatának rendje 

3.1. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 

engedélyével lehetséges. 

3.2. A tanulóért érkező felnőtt a portán, vagy az iskola előtt várakozhat. 

 

4. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 

4.1. Minden művészeti iskolai tanulónak joga: 

− a műveltséget fejlesztő, tanulók számára rendezett előadások, kiállítások, 

hangversenyek látogatása az előírt feltételek mellett, 

− a művészeti iskola, kölcsönzésre is szolgáló hangszereinek gyakorlás és tanulás 

céljára történő kölcsönbe vétele, 

− szociális helyzete, valamint tanulmányi eredménye alapján joga van az iskola 

igazgatójától a térítési díj mérséklését, vagy tandíjmentességet kérni. 
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− Azok a tanulók, akik rendkívüli előrehaladásról tesznek tanúbizonyságot egy-egy 

tanév végén két, esetleg több osztály anyagából összevont osztályozó beszámolóra 

bocsátásukat kérhetik május 10-ig. 

− A zenei pályára készülő tanulóknak lehetőségük van a magasabb követelményeket 

előíró, s a fejlődésre nagyobb lehetőséget biztosító „B” tagozatos iskolai képzésre. 

A nevelőtestület javaslata alapján az igazgató engedélyezheti a „B” tagozatos 

képzést.  

− A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá 

tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő dolgokról. 

− A tanulók tájékoztatása többoldalú módon – szaktanári közlés, ellenőrző könyv, , 

digitális napló, faliújság – által történik. 

− A naplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán, a 

szaktanártól folyamatosan értesül. 

− A tanuló választhat a pedagógiai programban megjelölt, oktatott tárgyak közül.  

− Az iskola tanulói jó közösségi magatartásuk és kiemelkedő egyéni teljesítményeik 

alapján jutalmazásban részesülhetnek. 

A jutalmazások tényét, fokozatait a főtárgy tanára az osztálynaplóban nyilvántartja, s 

ezekről a tanuló szüleit az ellenőrző könyv útján értesíti. 

A jutalmazási fokozatok a következők: 

− szaktanári szóbeli dicséret, 

− szaktanári írásbeli dicséret, 

− igazgatói írásbeli dicséret, 

− tantestületi írásbeli dicséret,  

− tárgyjutalom. 

 

4.2.  Kötelezettségek 

− A tanuló köteles a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni, 

− az esetleges késés vagy órabeosztástól eltérő megjelenés miatt az elmaradt órát 

pótolni nem kell, 

− a tanuló vagy szülője köteles a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát a 

főtárgy tanárának vagy az iskola vezetőségének.  

− a mulasztás okát az ellenőrző könyvben a szülő köteles igazolni vagy az orvosi 

igazolást bemutatni; 

− a tanulók a művészeti iskola ellenőrző könyvét kötelesek az órákra magukkal hozni, 

az ellenőrző könyv megfelelő bejegyzéseit a szülővel, illetve a fő- és kötelező tárgy 

tanárával láttamoztatni kell; 

− a tanulók a tanítási órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni 

tilos; 

− gyakorlási idő alatt a hangszerek nem tanulmányi célú használata tilos; 
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− a tanuló egész magatartásával, szerepléseivel, fellépéseivel, öltözködésével arra 

törekszik, hogy az iskola jó hírnevét öregbítse; 

− a művészeti iskola térítési díja fél évre szól. Aki a térítési díj, ill. tandíjfizetési 

kötelezettségének az előre meghatározott határidőig nem tesz eleget, az a tanórákat 

nem látogathatja. 

− a díjbefizetés tanévenként 2 alkalommal esedékes.   

− a térítési díj mértékéről, az igénybe vehető kedvezményekről a mindenkor hatályos 

rendelet ad útmutatást. 

− indokolatlan kimaradás esetén a térítési díjat nem tudjuk visszafizetni. Átiratkozás 

esetén, tanév közben hivatalos igazolást adunk a térítési díj befizetéséről; 

− a tanuló féltve őrzi az iskola berendezéseit, felszereléseit, hangszereit; 

− tudatában van annak, hogy a zenetanulás csak rendszeres és kitartó gyakorlással lehet 

eredményes; 

− tanárai útmutatásait betartja; 

− iskolán kívüli – itt folytatott tanulmányaira épülő – szereplésekről főtárgyának tanárát 

a felkészüléshez megfelelő időben tájékoztatja; 

− a tanuló köteles részt venni a kötelező és választható foglalkozásokon, rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően, eleget tegyen 

a tanulmányi kötelezettségeinek; 

− a tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai alkalmazottai, tanulótársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

 

5. Egyéb tudnivalók 

5.1. Kimaradónak kell tekinteni azt a tanulót, aki 

− a tanév megkezdésekor két héten belől nem jelentkezik; 

− a tanév közben három igazolatlan mulasztás után írásbeli felszólításra 8 napon belül 

nem jelentkezik. 

5.2. Ki kell zárni a zenei tagozatról azt a növendéket: 

− akit fegyelmi határozat ezzel büntet; 

− aki 16 órát igazolatlanul mulasztott; 

− aki magatartásával erkölcsi veszélybe hozza tanulótársait; 

− aki esedékes térítési díját, tandíját a megadott határidőre nem fizette be. 

5.3. A fegyelmi büntetés rendje megegyezik az általános iskola házirendjében feltűntetett 

eljárásrenddel. 
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1. sz. melléklet 

 

AZ INFORMATIKA-TEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 

A teremben található nagy értékű gépek, berendezések, programok megóvása, hosszú távú 

használhatósága céljából az alábbi szabályokat kötelező betartani: 

1. Csak tanári felügyelet mellett, utcai, udvari használatra igénybe nem vett cipőben 

(papucs, benti cipő stb.) lehet belépni. 

2. Csak a tanórához szorosan kapcsolódó eszközök, tárgyak (íróeszköz, füzet, tankönyv) 

vihetők be. A bevitt dolgok (mérete, anyaga stb.) nem veszélyeztethetik a teremben 

található számítógépek és tartozékaik épségét, használhatóságát. 

3. A terembe enni- és innivalót bevinni szigorúan tilos. 

4. Fokozottan fegyelmezett magatartás kötelező. (Szaladgálás, lökdösődés, hangoskodás, 

stb. tilos.) 

5. Programok (fájlok, mappák) törlése, telepítése szigorúan tilos. 

6. A gépek szoftver és hardver beállításait tanulók nem, vagy csak kifejezett tanári kérés, 

engedély esetén változtathatják meg. (képernyővédő, háttér, hangszóró és fülhallgató 

csatlakozók helye stb.) Amennyiben az órán változtatás történik az alapbeállításokon, 

úgy azt az óra végén vissza kell állítani. 

7. Ismeretlen, vagy az aktuálisan futtatott programhoz nem illő ablakok, hibaüzenetek 

megjelenése esetén az órát felügyelő tanárnak szólni kell még akkor is, ha tudjuk, hogy 

mit kell tenni az adott esetben. 

8. A tanulók a saját maguk által készített fájlokat hazavihetik, elküldhetik e-mailben. A 

másolást, küldést csak tanár végezheti vagy engedélyezheti. 

9. A gépterembe csak azok léphetnek be, akik a használatára vonatkozó szabályokat 

megismerték és elfogadták. 

10. A fentiek megszegése házirendben megfogalmazottak szerint fegyelmi vétségnek 

számít. 
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2. sz. melléklet 

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 

 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben 

kölcsönözhető, kisebbik része csak helyben használható. 

5. A kölcsönzés nyilvántartása számítógépen történik. 

6. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

7. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található 

dokumentumok. 

8. Nem kölcsönözhetők pl. a lexikonok, kézikönyvek. 

9. A kölcsönzés időtartama: 1 hónap. 

10. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

11. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, 

köteles másik példányról gondoskodni. 

12. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem 

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

13. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

14. A könyvtár nyitva tartását az éves munkaterv szabályozza. A nyitva tartási időben van 

lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 

15. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 
 

 

2020. szeptember 3-én a Házirend módosítása ismertetésre került. Az érintettek 

véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

 

 ................................................ 

 a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

2020. szeptember 7-én megtartott Diákönkormányzati megbeszélésen a Házirend 

módosítása ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a 

dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

 

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

 DÖK-segítő tanár a DÖK elnöke 

 

 

 

Elfogadó határozat 
 

A közoktatásról szóló módosított 1993 évi LXXIX. törvény 64. § (3) bekezdése értelmében a 

házirend módosításához az SZMK és az iskolai DÖK egyetértését beszereztük, a törvényben 

biztosított jogunknál fogva a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

házirendjét elfogadjuk. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………… 

 Poller György 
 intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

Mecseknádasd, 2020. szeptember 1. 


