
Házirend 

 

I. Bevezető 

 

1. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény – továbbiakban 

Kt. – 40.§ (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes 

kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 

2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira 

vonatkoznak. 

3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása 

minden tanuló kötelessége. (Kt. 12.§ (1) h) 

4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll, az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényekre is. 

5. A Házirend elolvasható az iskolai könyvtárban, a faliújságon, az iskola honlapján, és 

kifüggesztjük az osztálytermekben. 

6. A Házirend megsértése fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást 

von maga után. 

 

 

II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, 

eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések,  

és a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei. 

 

1. Az iskola munkarendje 

1.1. Az iskolába az első tanítási óra kezdete előtt 10 perccel (7 óra 35 percig) kell 

beérkezni, hogy legyen idő elkészülni a tanítási órára. Az iskola gyakorlás céljára 

6 óra 16 perctől 19 óra 45 percig van nyitva. Az iskola épületét a délelőtti 

foglalkozások befejezéséig csak engedéllyel lehet elhagyni. 

1.2. Minden tanuló joga, hogy a tanítási órán , foglalkozásokon nyugodt körülmények 

között tanulhasson, dolgozhasson, munkájában mások ne zavarják. A tanulók 

fegyelmezett magatartásukkal segítsék a tanítási órák, iskolai foglalkozások 

eredményességét, a tanárok útmutatásai alapján végezzék feladataikat! Szükség 



esetén, tanáraiktól kérjenek segítséget! A tanítási órák előkészítésében, 

lezárásában a tanulók a szaktanár útmutatatásai alapján vegyenek részt! 

 

1.3. A délelőtti tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 

 

                              1. óra                  7.45             8.30 

                              2. óra                  8.40             9.25 

                              3. óra                  9.35            10.20 

                              4. óra                10.30            11.15 

                              5. óra                11.25            12.10 

                              6. óra                12.20            13.05 

                              7. óra                13.15            14.00 

           A délutáni foglalkozások és szünetek egyéni órarend szerint zajlanak. 

 

1.4. A tanulóknak a tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás 

helyszínén kell tartózkodni! A szaktantermek rendjét a szaktanárok a tanév 

kezdetén ismertetik, és a tanteremben kifüggesztik. Mindenkinek kötelessége, 

hogy a közösen kialakított rendre ügyeljen! 

 

1.5. A hetes feladata, hogy 

 

- szünetben a táblát letörölje, gondoskodjon krétáról, 

- az óra elején jelentse a hiányzókat, 

- jelentse a tanári szobában, ha 10 perccel becsengetés után nem érkezett tanár a tanítási 

órára. 

 

1.6. Az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában a tanulók mindig a tanárok 

utasításai, kérései szerint vegyenek részt. Az ünnepségeken mindenki az 

alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg! 

1.7. Az iskolán kívüli foglalkozásokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus 

engedélyével szabad elhagyni. 

1.8. Az iskolai foglalkozásokról a távolmaradást igazolni kell. Az igazolásokat az 

ellenőrző könyvbe kell beíratni. Külső rendezvényekre a kikérőt legalább egy 

héttel előre kell az iskola igazgatójának címezve beadni. Az előre látható 



hiányzásokat be kell jelenteni, különös tekintettel az egyéni órákra. A mulasztást 

követő hat munkanapon belül be kell mutatni az igazolást az osztályfőnöknek és a 

zenei évfolyamvezetőnek. 

1.9. Az iskola a szülőkkel írásban az ellenőrző könyvön keresztül tart kapcsolatot. Az 

ellenőrző könyvet mindig hordani kell, és az oda beírt bejegyzéseket 

haladéktalanul be kell mutatni a szülőnek illetve az osztályfőnöknek, 

szaktanároknak. 

 

      2.A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 

    2.1. A rendkívüli eseményeket (pl. baleset) haladéktalanul jelenteni kell a leggyorsabban 

elérhető pedagógusnak. 

      2.2.  A tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti azokat a baleset- és tűzvédelmi 

szabályokat, melyeket minden tanuló köteles megtartani. Ezek közül a fontosabbak: 

 - az épületben úgy kell közlekedni, hogy az ne veszélyeztesse se magunk, se más testi 

épségét 

 - tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot az iskolába, és az iskola által szervezett rendezvényekre 

vinni tilos 

 - sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába, és az iskola  által szervezett rendezvényekre 

vinni tilos. 

      2.3.  Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a testnevelés órákra, ezeket a 

szaktanár ismerteti. 

     2.4.   Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon 

alkoholt, drogot fogyasztani és tanulóknak dohányozni tilos! Az iskola felnőtt dolgozói 

kizárólag – a tanulók által nem látogatható – kijelölt helyen dohányozhatnak. 

 

3.A tanulók értékeinek biztonságos  megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, 

felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 

   

   3.1. A tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, az iskola felszereléseit, 

eszközeit rendeltetésszerűen használja. A szándékosan, vagy gondatlanságból okozott kárért a 

tanuló szülei a Kt. 77.§- a szerint kártérítést kötelesek fizetni. 

    3.2.  Az iskolába behozott személyes dolgaiért mindenki maga vállal felelősséget. 



    3.3. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az 

iskolai foglalkozásokon, tanítási órákon használni tilos, az azokban okozott kárért az iskola 

csak szándékos károkozás esetén felel. 

    3.4.  Ügyeljünk az épület, a tantermek tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tegyük! 

Padjában, szekrényében minden tanuló tartson rendet! 

    4.  Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a Kt.10. és 11.§-

ában  meghatározott tanulói jogok érvényesüljenek. 

    5. Az általános együttélési szabályokat mindenki köteles megtartani. Többek között senki 

sem önbíráskodhat, tisztelni kell mások emberi méltóságát. Az általános kötelességeket a Kt. 

12.§- a tartalmazza. 

    6. A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az 

ezzel kapcsolatos szabályokat a Kt. 76.§- a tartalmazza. 

    7.   A Kt. Házirendben említett előírásai a könyvtárban megtekinthetők. 

 

III. A tanulók jutalmazása, a fegyelmező intézkedések 

 

1. Azok a tanulók, akik tanulmányi munkájukat képességeikhez mérten kiemelkedően 

végzik, kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsítanak, 

hozzájárulnak az iskola hírnevének növeléséhez, az iskola dicséretében, jutalomban 

részesülhetnek. 

 

Formái: 

              szóbeli dicséret (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) 

              írásbeli dicséret (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi) 

              kedvezmények (tárgyi jutalmak, alapítványi támogatások… stb.) 

 

2. Azok a tanulók, akik nem tartják be kötelezettségeiket, az iskola rendszabályait, 

súlyosan vétenek a közösségi normák és elvárások ellem, társaikkal, tanáraikkal 

szemben bántó, sértő magatartást tanúsítanak, büntetésben részesülnek. 

 

Formái: 

              Fegyelmező intézkedések: 

                                                           szóbeli figyelmeztetés 

                                                           írásbeli figyelmeztetés 



 

             Fegyelmi büntetések (Kt.76-77§: 

                                                           igazgatói megrovás 

                                                           szigorú megrovás 

                                                           kedvezmények csökkentése, megvonása 

                                                           áthelyezés másik osztályba 

                                                           áthelyezés másik iskolába 

                                                           eltiltás a tanév folytatásától 

                                                           kizárás, a tanulói jogviszony megszüntetése. 

 

IV. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések (Kt.10.és 

11.§) 

 

1. Iskolánkban a gyermeki és tanulói jogok érvényesülésének biztosa a 

diákönkormányzatot segítő felnőtt. A tanulók elsősorban osztályfőnökükhöz, az 

évfolyamvezetőhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, 

harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatnak, ha jogaik gyakorlásában 

sérelem éri őket. 

2. A csoportbontásban tanított tantárgyak esetén a tanulók választhatnak, hogy 

melyik, képességüknek, szándékaiknak legjobban megfelelő csoportban szeretnék 

az adott tantárgyat tanulni. Ha a szaktanár, osztályfőnök nem ért egyet a 

választással, a kérdést a szülők és a tanuló meghallgatása után az osztályban tanító 

tanárok és az iskola vezetősége együtt dönti el. 

3. A csoportbontásokról, fakultációs lehetőségekről az első tanítási héten az 

osztályfőnök, a zenei évfolyamvezető ad tájékoztatást. A fakultációs lehetőségek 

közül nagykorú tanuló önállóan választhat, a többiek a szüleikkel együtt dönthetik 

el a választást. 

4. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, spotköri foglalkozásokat, kamara 

csoportokat, amelyeket legalább 10 tanuló, kamara csoport esetén a szükséges 

létszám kezdeményez , és amelyek megtartásához szükséges feltételeket tudja 

biztosítani az iskola. Az így szervezett foglalkozásért az iskola térítési díjat kérhet, 

melynek összegéről a tanév elején tájékoztat. 

5. Minden tanuló kezdeményezheti diákkör létrehozását, csatlakozhat diákkörhöz, ha 

annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában 



megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein 

az iskolai szabályzatok  előírásait betartja. Az iskola a diákkör munkáját helyiség 

biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal az ülés előtt be kell 

jelenteni a délutáni beosztásért  felelős igazgatóhelyettesnek. 

6. A tanuló ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhet, 

családja anyagi helyzetétől függően. Ennek feltételeiről tájékoztatást az iskola 

ifjúságvédelmi felelőse ad. 

7. A jogok gyakorlásához szükséges információkat 

- az osztályfőnöktől (többek között az osztályfőnöki órán), 

- a szülőktől (szülőértekezletet, fogadóórát követően), 

- iskolagyűlésen, 

- diákönkormányzaton keresztül, 

- a faliújságon keresztül kaphatja meg minden tanuló. 

8. A tanuló véleményt nyilváníthat az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésében 

- osztályfőnöki órán, 

- az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzatban, 

- diákközgyűlésen. 

9. A tanuló kérdést intézhet az iskola igazgatójához a fogadóóráján, vagy írásban. 

Írásbeli kérdésre, kérelemre az igazgató írásban válaszol. 

10.  A tanulmányait, személyét  érintő kérdésekről a tanuló bármikor tájékoztatást 

kérhet, és kap az osztályfőnökétől, a zenei évfolyamvezetőtől, szaktanáraitól. 

11.  A témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel előre be kell jelenteni. Egy 

nap legfeljebb két témazáró dolgozat írható. Az írásbeli feleleteket, témazáró 

dolgozatokat két héten belül kijavítva, értékelve ki kell osztani. 

 

 

V. A diákönkormányzattal, osztályközösséggel kapcsolatos rendelkezések 

 

      1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint 

nyilvánít véleményt. 

 

2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: 

- anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz, 



- helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, 

- fénymásolási lehetőség, 

- kijelölt hely diákönkormányzati faliújsághoz. 

 

3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 

 

4. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, 

melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor  nyilvánít véleményt. 

 

5. A 11./1994.  (IV.8.)  MKM-rendelet 31.§ (1) bekezdésében szabályozott kérdésekben 

a nevelőtestület a diákönkormányzaton keresztül kéri ki a diákok véleményét. A 

véleménynyilvánítás szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak: 

 

- az egy osztályba járó tanulók, 

- az azonos tanszak tanulói, 

- a zenekarok tagjai, 

- a kórus tagjai. 

 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

A házirendet a nevelőtestület a …………. -án tartott értekezletén fogadta el, a 

diákönkormányzat a …………..- i ülésén megtárgyalta a Házirendben foglaltakat, azzal 

egyetértett. A Házirendet a fenntartó a …………….sz. határozatával……- én fogadta el. 

A hatálybalépés napja: ……………………… 

 

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja. 

 

 

 

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

diákönkormányzat képviselője                                                              igazgató 

 


