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Általános rendelkezések:
A házirend hatálya
 A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a
rendezvény az iskola szervezésében történik.
 A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára
továbbá a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában
valamilyen szerződéses viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben
foglaltak mértékében.
 A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, illetve az iskola
területére lépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények
alatt.
Egyéb rendelkezések
Az érvényes jogszabályokban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben
sorolja fel.
A hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya érvényes, így különösen:
o a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
o a nevelési oktatási intézmények működésére vonatkozó 20/2012. évi (VIII. 31.)
EMMI rendelet
o a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó 229/2012.
(VIII. 28.) kormányrendelet
o az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVIII. törvény
o a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, és az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. OM rendelet

A tanítás és az iskola rendje

 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 10 perccel az órakezdés előtt.
Az épület tanítási időben 730 órától 1600 óráig tart nyitva, a szülő kérésére 17 óráig
biztosítunk felügyeletet.
Tanítási szünetekben – munkanapokon - az ügyeletei rend: kiírás szerint
Tanítási órák időtartama 45 perc.
Csengetési rend:
1. óra:
800
845
2. óra:
900
945
00
3. óra:
10
- 1045
4. óra:
1100
1145
55
5. óra:
11
- 1240
6. óra
1250
- 1335 Alsó tagozat 1330 1445
A szünetek rendje:
1-2 óra között
2-3 óra között
3-4 óra között
4-5 óra között
5-6 óra között

15 perc
15 perc
15 perc
10 perc
10 perc

tízórai szünet
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 Rendkívüli esetben tagintézmény-vezetői utasításra rövidített órákkal dolgozunk (40





















perces órák, 5 perces szünetek, 15 perces nagyszünet).
Becsengetés után tanulóink – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben
tartózkodni. Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó
pedagógus a naplóban rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló
késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak
tekintjük.
Az iskola épületét tanulóink tanítási idő alatt nem hagyhatják el. Rendkívüli
esetekben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök vagy a tagintézmény-vezető
engedélyével történhet. Az óraközi szünetekben diákjaink az udvaron, rossz idő
esetén a folyosón tartózkodhatnak. Tízórai szünetben a tanulók az osztályteremben
fogyasztják el ennivalójukat az előző órát tartó nevelő felügyeletével.
A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy
a tanítási órák után kereshetik föl. A tanulók a testnevelési órára az osztályteremben,
illetve az öltözőben várakoznak a tanár megérkezéséig. A tanári szobában tanuló csak
a pedagógusok rendkívüli engedélyével tartózkodhat!
A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig – időpontegyeztetés után – a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen
személyek az épületben csak engedéllyel tartózkodhatnak.
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a
tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási
órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró
játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt
állapotban tarthatják maguknál.
. Az osztályfőnökök saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat a hetesi feladatok
elvégzésével, az e feladat ellátásával megbízottak számára a feladatok ellátása
kötelező.
Az iskola minden tanév augusztus hónapjában javító és osztályozó vizsgát tart,
szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk
melléklete tartalmazza.
Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak
saját felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat az osztályfőnök
átveszi; az iskola felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal.
Tanulóinknak lehetőségük van háromszori étkezés, vagy a menzai szolgáltatások
igénybevételére. Igénylésüket minden tanév elején a szülő aláírásával ellátva adhatják
le. A térítési díjakat kifüggesztett időpontokban az élelmezésvezetőnél kötelesek
befizetni. Hiányzást az adott napon 9 óráig a tanuló, illetve szülője köteles jelezni az
élelmezésvezetőnél, ellenkező esetben az ingyenes étkezés is kifizettethető. A
befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása esetén visszatéríti a szolgáltató.
Az ingyenes tankönyvellátást igénylő diákok szüleit az iskola értesíti a normatív
tankönyvellátási igény benyújtásának határidejéről. A határidő elmulasztása esetén a
tanuló – a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével – az ingyenes
tankönyvellátásból kizárható.
A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére – kérésére – értékesíthető, ára a beszerzési
árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét
kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A
kártérítési kötelezettség – a tanuló, illetve szülője írásos kérésére – a tantestület
határozatban mérsékelheti.
A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába
került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti
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munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló
kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.
 Iskolánkban egésznapos iskola működik, a szülő írásbeli beleegyezése szükséges a
részvételhez. A tanítás 8-16 óráig tart.
 Közoktatási törvénynek megfelelően, - ha a szülő igényli- az iskolai tanítási napokon
napközi és tanulószobai foglalkozást tartunk. A foglalkozásokra minden tanuló
felvehető. Indokolt esetben a pedagógus a szülővel egyeztetve javaslatot tesz (kötelezi
a felső tagozatban tanulószobára) a foglalkozásokon való részvételre.
Szabályai a havi átlagszámításon alapszik.(Készségtárgyak, magatartás, szorgalom
jegyek kivételével)
Kötelező:

2,5 -es tanulmányi átlag alatt

Nevelőtestület dönt:

2,5 –3,5 tanulmányi átlag között

Tanuló(szülő) szabadon dönt

3,5 –es tanulmányi átlag felett

A tanítási szünetekben minimum 10 fő szükséges a napközis
megszervezéséhez. A szülő írásban kell kérje a szünetben a felügyeletet.









csoport

A napközis és tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a tanulók
órarendjéhez igazodva kezdődnek és legfeljebb 16.00-ig tart.
A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár
engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben
tartani, az okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A
szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az
általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában.
Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek
során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek
megtörténtét a napló beírásával igazolja az illetékes pedagógus. A tanulók kötelesek
betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan működési szabályokat, a baleset- és
munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.
A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A
bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a
diákokkal a szükséges mértékben.
Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a
dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása.

A hiányzások igazolásának rendje

 A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá
dicséreteit és elmarasztalásait a pedagógusok a naplóban , tájékoztató füzetben és az
ellenőrzőben rögzítik.
 Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának
előírásai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat 3 munkanapon
belül kötelesek igazolni. Az orvosi igazolást az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni.
 Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra – szüleik előzetes írásbeli
kérelmére – engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Az osztályfőnök utólagos szülői
igazolást nem fogadhat el. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az
osztályfőnök javaslata alapján a tagintézmény-vezető engedélye szükséges.
 Igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendjét az intézmény SzMSz-e tartalmazza.
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A tanórán kívüli tevékenység

 Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha
viselése kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág és fehér
blúz; fiúknak sötét nadrág, fehér ing.
 Kirívó öltözködés, műköröm, festett köröm, festett haj és testékszer nem
engedélyezett.
 Az intézmény helyiségei a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és
órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett
szaktanárokkal kell egyeztetni.
 A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok és a szaktanterem
rendje szerint használhatják diákjaink.
 A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett
iskolán kívüli foglalkozások (osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborozások)
lebonyolításakor is érvényesek.

A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei

 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola
dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a
tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális
tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan
jó munkát végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a
példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben
és jutalomban részesítjük.
 Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári,
osztályfőnöki, tagintézmény-vezetői és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben
kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a
bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is
kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztese, az
iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási vagy
a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át.
 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben
részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári
figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó,
tagintézmény-vezetői intés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket ellenőrző útján
értesítjük.
 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.

A diákok jogai és kötelességei
 A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok
egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje a
község honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról
tájékoztatást – munkaidőben – az iskola vezetőjétől lehet kérni.
 A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való
jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a
teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
 Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a
szervezett
véleménynyilvánításra.
A
szervezett
véleménynyilvánítást
kezdeményezheti: az iskola tagintézmény-vezetője, a nevelőtestület, a
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diákönkormányzat, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás
terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola vezetőjével.
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson
minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola
működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő
kérdésekben.
Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy
héttel hamarább tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül
ki kell javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a
pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a
kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését.
Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola vezetőjével tart
kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola vezetőjét keresheti
meg.
Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai
közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak
minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása,
foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.
Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra
vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem,
tornaszoba, sportpálya, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások
betartása kötelező.

Az iskola házirendjének betartása a Szakályi Tagiskola minden diákjának,
pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek
alapvető kötelessége. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el, amelynek során az
iskolaszék, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogát
gyakorolta.
Szakály, 2013. november 20.

Schiszlerné Tóth Ildikó
tagintézményvezető
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