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Bevezető rendelkezések 

 

A Házirend azokat a szabályokat rögzíti, amelyek biztosítják az oktató- és nevelő munka 

hatékony végzését, keretet biztosítanak az iskolai élet kibontakoztatásához. 

Rögzíti a diákok jogait, kötelességeit, valamint az iskola munkarendjét. 

A házirend előírásait az általános, a művészeti iskolába járó tanulóknak, a szüleiknek, az 

intézmény dolgozóinak, vendégeinknek be kell tartania. 

Az általános iskolában az osztályfőnök minden tanév első osztályfőnöki óráján, művészeti 

iskolában a főtárgy tanár az első foglalkozáson ismerteti és értelmezi tanítványaival a Házi-

rendet. 

Beiratkozáskor minden tanulónak átadjuk házirendünk egy kivonatát. A beiratkozó tanulónak 

és a törvényes képviselőnek írásban nyilatkozniuk kell, hogy megismerték, magukra nézve 

kötelezőnek tekintik az abban foglaltakat. Az aktuális Házirend az intézmény honlapján 

megtalálható valamint a tantermekben kifüggesztésre kerül. 

 

1. A tanulói jogviszony létesítése és feltételei, megszűnése  

 

A köznevelési törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, megszűnését, és a tanulói 

jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket. 

Intézményünk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. 

A művészeti iskolába felvételi vizsgán történő megfelelés után lehet beiratkozni. 

Az általános iskolai tanulók jogviszonya megszűnik a középiskolába való beiratkozással, vagy, 

abban a tanévben, amelyben a tanuló betölti a 16 életévét. 

A művészeti iskolában megszűnik a tanulói jogviszony: 

- kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad az 

iskolából,  

- az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát,  

- az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, vagy ha a tanuló nem tesz 

záróvizsgát az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján  

- fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen 

felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés 

tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.  

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézmény vezetője dönt. 

 

2. A tanulók jogai és kötelességei  

 

2. 1. A tanuló kötelessége, hogy  

 
- részt vegyen a kötelező és a választott tanítási, művészeti órákon, valamint az általános 

iskolában biztosított tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon,  

- eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait 

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
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- megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,  

- az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,  

- megtartsa az intézményi házirendben foglaltakat,  

- a napszaknak megfelelően köszönjön,  

- tájékoztató füzete minden tanítási órán nála legyen; érdemjegyeit, a pedagógus közléseit 

naprakészen bejegyezze, illetve bejegyeztesse, szülőjével, gondviselőjével a legrövidebb időn 

belül aláírassa,  

- jelző csengetés után a teremben felkészülten és csendben várja a nevelőt,  

- az intézmény hagyományait ápolja és tovább fejlessze,  

- az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, életkorhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben 

jelenjen meg.  

- az iskola ünnepélyein, rendezvényein, hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon 

aktív közreműködéssel, az alkalomnak megfelelő külsővel – kollektív szereplés esetén 

egységes ruházattal – fegyelmezetten, kulturált magatartással vegyen részt  

- a tanuláshoz szükséges felszereléseit magával hozza.  

 

2. 2. A tanuló joga, hogy  

 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és színvonalas oktatásban 

részesüljön,  

- a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák,  

- személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák,  

- igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai 

könyvtári szolgáltatást,  

- az általános iskolai tanulók napközi otthoni ellátásban, rendszeres egészségügyi felügyeletben 

és ellátásban részesüljenek,  

- tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek,  

- személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

- kezdeményezze diákszerveződések létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,  

- kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű 

támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll,  

- érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,  

- csak napi 2 témazárót írjon, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,  

- félévente, tantárgyanként 1-szer felmentést kérjen az előre be nem jelentett számonkérés alól. 

A felmentés nem vonatkozik a témazáró dolgozatokra. 

- azon a napon, amelyen külső fellépésen, sporteseményen szereplőként vesz részt, felmentést 

kérjen a főtárgyi és kötelező órák látogatása alól,  

- az intézményvezető, tagintézmény-vezető engedélyével módosítsa főtárgy választását,  

- kérelmére a művészeti tagozaton kedvezményes tandíjban részesülhet,  

- tanulmányi előmenetelével, az iskola pedagógusaival kapcsolatos észrevételeivel, kérdése-ivel 

az intézmény vezetőségéhez forduljon.  
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2. 3. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és formája  

 
Az intézményünk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben 

véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. 
 
Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartja a kapcsolatot az 
intézményvezetővel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral.  
Véleménynyilvánítás formái: 

- személyes megbeszélés   
- az évenként megrendezésre kerülő diákfórumon, amelyen 

minden tanuló részt vehet és kérdéseket tehet fel az iskola 
vezetőségének.  

A kapcsolattartás módjai: 

- diáktanács  

- rendezvények  

- osztályfőnöki órák  

- faliújság. 

   
A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog 
gyakorlásának területeit.  
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.  
A tanulók egyéni problémáikkal a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz és indokolt esetben az 
iskolavezetés tagjaihoz fordulhatnak.  
A tanulónak joga, hogy tájékoztatást kapjon: 

- a személyét,  

- a tanulmányait érintő kérdésekről.  

A tájékoztatás formái: 

- szóbeli  

- írásbeli  

A tájékoztatás tartamának, jellegének megfelelően történhet: 

- közösen, illetve  

- egyénileg.  

A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: 

- az intézményvezető  

- az osztályfőnök  

- a szaktanár  

- az oktató-nevelő munkát végző pedagógus.  

 

3. Az intézmény működési rendje 

 

Az intézmény működési rendjét, az intézményi SZMSZ részletesen szabályozza. 

 

3. 1. A nyitva tartás, és az ügyelet biztosításának szabályai  
 
Az általános iskola 700 – 2200 óráig tart nyitva. Tanári ügyelet 700 –  1700 van. 

A sióagárdi tagintézmény 700 – 1700 óráig tart nyitva, ez idő alatt folyamatos nevelői ügyelet 

biztosított. 

A pedagógusok beosztása az intézmény munkarendje és a tantárgyfelosztás függvényében 

változik. Az ügyeletes nevelők napi beosztása a tanáriban és a folyosókon kerül kifüggesztésre.
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3. 2. Az intézmény területének, épületének, helyiségeinek, berendezéseinek használati 

lehetősége  

 

A diákok az órarendjük, illetve tanórán kívüli elfoglaltságaik függvényében tartózkodnak az 

intézmény területén. Az alsós osztályok termeikben, a felsősök kicsengetés után abba a terembe 

mennek, ahol órájuk lesz, és itt, illetve szünetben a folyosókon, az udvaron vannak. A kötelező, 

és egyéb foglalkozásokon kívül a tanulók akkor tartózkodhatnak az iskola területén, ha az 

osztályfőnök, vagy a szaktanárok szerveznek részükre programokat. Felügyelet nélkül a tanulók 

sem délután, sem a hétvégén, az iskola területén nem tartózkodhatnak. 

A művészeti iskolás növendékek az intézmény folyosóján, a terem előtt várakoznak az óra 

megkezdéséig. 

Az iskola berendezéseit, a különböző eszközöket és szemléltetőeszközöket a pedagógusok 

engedélyével, vagy az iskolavezetéssel történt előzetes egyeztetés után használhatják. 

 

3. 3. Az intézmény munkarendje  

 

Az oktatás és nevelés az óratervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban levő óra-

rend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. 

Az intézmény éves munkarendjét a tantestület, a szülői szervezet, az Intézményi Tanács és a 

diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli 

munkanapok időpontjait a tanévnyitó értekezleten kerül meghatározásra. Egy ilyen nap 

felhasználására a DÖK tesz javaslatot. 

Minden diáknak legalább a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban kell megérkeznie az 

iskolába, a tanteremben vagy a szaktantermek előtt kell várnia fegyelmezetten a tanárát. 

A köznevelési törvény értelmében 16 óráig biztosítunk foglalkozásokat mindenki számára, 

melyekről szülői kérésre, intézményvezetői engedéllyel maradhat távol a tanuló. 

 

Az általános iskolás gyerekek esetében a napközibe szülő kérésére történik felvétel. 

- A napközire tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközibe való felvételét.  

- A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig, indokolt esetben 1630 óráig 

tartanak.  

- A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

- A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az 

intézményvezető engedélyt adhat.  

 

A napköziből való kizárás lehetőségei:  
- Az a tanuló zárható ki, aki sorozatos fegyelmezetlenségével a csoport munkáját zavarja 

(beszélget, nem tanul, igazolatlanul hiányzik a foglalkozásokról) 

- A kizárást a napközis nevelő javaslatára az intézményvezető-helyettes, illetve az intézmény-

vezető engedélyezheti. Erről a szülőt írásban tájékoztatni kell. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3. 4. Tanítási órák, óraközi szünetek  
 
A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

A tanítási órák és a szünetek rendje az 1. számú mellékletben szerepel. 

Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben, jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak. 

A tornaterembe, az informatika, rajz-, technika terembe és a szertárakba csak az illetékes tanár 

jelenlétében léphetnek be a tanulók. 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhat. 

A művészeti iskolába a növendékek az órarendjüknek megfelelő időpontban érkeznek az 

intézménybe. 

Az intézmény területét a tanulók tanítási/foglalkozási idő alatt nem hagyhatják el, csak az 

osztályfőnök, - művészeti iskolás gyermek esetén a szaktanár vagy intézményvezető 

engedélyével. 

 

3. 5. Az iskolai élet zavartalan működéséhez kapcsolódó egyéb rendelkezések  

 
Tanítási órára csak azok az eszközök, tárgyak vihetők be, melyet a szaktanár kér, illetőleg 

egyedileg engedélyez. Az iskolába hozott értéktárgyakért, pénzösszegért, audio és IKT 

eszközökért, telefonért, kerékpárért, motorkerékpárért, rollerért, görkorcsolyáért és minden olyan 

eszközért, melyet a tanuló saját szórakoztatására és kényelmére hozott be, az iskola felelősséget 

nem vállal. Járműnek minősülő eszközöket az udvaron kijelölt helyen, egyéb értékeket csak a 

zárható szekrényeikben tarthatnak a tanulók. Roller, görkorcsolya zárt szekrényekben tárolható, 

de épületen belül nem használható. Az iskola nem vállal felelősséget ruházatért, személyes 

tárgyakért. IKT eszközöket (mobiltelefon, ipad, laptop, tablet és minden olyan eszköz, mellyel 

fotó készíthető, internetre, hálózatra kapcsolódhat) a tanulók az intézménybe érkezéstől kezdve 

nem használhatják, azt kikapcsolva kell tartani a táskában, ill. a zárható szekrényben. Ezen 

időtartam alatt még a szünetben sem lehet használni. Az iskola területéről való távozás után az 

eszköz üzembe helyezhető. Rendkívüli esetben tanári engedéllyel használható egy beszélgetés 

erejéig. Amennyiben a telefon mégis engedély nélkül kerül használatra, akkor a készüléket a 

pedagógus elveszi, és az intézményvezetői irodában csak a szülő veheti át.  

Az internet az intézményben csak engedéllyel használható. Közérdeket, közerkölcsöt sértő, 

gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmú oldalak nem látogathatók, és nem tehetők közzé. Tilos az 

iskola – dolgozói, tanulói – jó hírét sértő bejegyzések, képek közlése. Tilos az iskolában és 

környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása, egészségkárosító anyagok (szeszesital, 

energiaital, cigaretta, kábítószer) árusítása és fogyasztása. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert 

és fegyvernek minősülő és tűzgyújtásra alkalmas eszközt. 

 

3. 6. Egyéb foglalkozás rendje  

 
A délutáni egyéb foglalkozásokra írásban kell jelentkezni az igényfelmérő lapon, a szülők alá-

írásával. A jelentkező tanulók számára a foglalkozás látogatása kötelező.  
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3. 7. A foglalkozásokról távolmaradás, mulasztások igazolása  

 

3.7.1. Késés 
 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A bejárók esetén a közlekedési okok 

miatti késés igazolható. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai 

foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkésett tanuló 

bekapcsolódhat az órai munkába, de fegyelmezetlenségével azt nem zavarhatja. A rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 
 

3.7.2. Hiányzás 

 

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott egyéb foglalkozásokon, valamint az 

iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegség miatti 

hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Az igazolást a tájékoztató füzetbe, ellenőrző 

könyvbe kell az orvossal bejegyeztetni. 

A szülő tanévenként 3 tanítási napról való hiányzást igazolhat, amelyet a tájékoztató füzetbe, 

ellenőrző könyvbe kell bejegyeznie. 

Ha a tanuló az iskola érdekében végzett egyéb tevékenység miatt (fellépés, koncert, verseny) 

vesz részt a tanítási órákon, igazolt hiányzásnak számít. 

A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

 
 

3.7.3. A távolmaradási engedély 
 
A szülő a gyermeke számára – előre tudott jelentős családi esemény miatt - írásban előzetes 

távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról az általános iskolában tanévenként 3 

napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, 

magatartása, addigi mulasztásai alapján. 
 

3.7.4. Igazolt és igazolatlan hiányzások 

 
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. 

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról három napon belül szóban vagy 

írásban értesítsék a tanuló osztályfőnökét. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első hetében köteles igazolni a mulasztást. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben a hiányzása meghaladja a 250 órát, továbbá, ha egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, a tanév 

végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

Az első igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető értesíti a szülőt az igazolatlan 

mulasztásról és a további igazolatlan mulasztás következményeiről. 

Ha az általános iskolás gyermek igazolatlan óráinak a száma eléri a 10 órát, az intézmény jelzi 

ezt a jegyzői gyámhatóságnak, a gyermekjóléti szolgálatnak. 

Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, jelzést kap erről a gyermekjóléti 

szolgálat. 30 órát meghaladó hiányzás esetén az intézményvezető feljelentést tesz a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Osztályán. 50 óra igazolatlan 

hiányzás esetén jelzést kap a jegyzői gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat. 
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A művészeti iskolában a tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és a kötelező 
tárgyi naplóban vezetett mulasztások alapján összesíteni kell. Megszűnik a tanulói jogviszonya 
annak, aki igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, 
kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan 
mulasztás következményeire. 
 

 

3. 8. A tantárgyi, tanévi részleges, vagy teljes felmentések rendje  

 
A felmentések megítélésének alapja a Köznevelési törvény. Teljes, illetve részleges felmentést 

az a tanuló kaphat, akinek ezt a Szakszolgálat előzetes felmérés alapján javasolja, és 

intézményvezető határozattal rendelkezik. 

 

A testnevelés órai munka alól a háziorvosi, vagy szakorvosi igazolás bemutatása után kaphat 

engedélyt a tanuló, indokolt esetben a szülő is kérheti a felmentést. 
 
 

3. 9. Az osztályozó vizsga  

 
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 
ha:  
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló), 

 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményét a tantárgyi helyi tanterve 
tartalmazza.  
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés módja és határideje: 

 Az első félév és az év végi zárás előtt egy hónappal a szülő írásban kéri, hogy gyermeke 

részt vehessen az osztályozó vizsgán. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 A mindenkori tanév rendjéhez igazítottan; a félévzárást követő 2 héten belül. 

 A tanítási év végén: a javítóvizsgákkal egy időben, illetve a tanév végét követő héten.  
 

3. 10. Az iskolai könyvtár  
 
Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll. 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. 

 

3. 11. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai  

 
A 2017/2018-as tanévtől kezdődően 1 – 8. osztályos tanulók számára a tankönyvek alanyi jogon 

ingyenesen biztosítottak. 

A tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév 

során szükséges könyveket a könyvtári nyitva tartás által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 
 
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intézményvezető által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési 

adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 
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3. 12. Az iskolai rendezvények, ünnepélyek rendje  

 
Az intézmény hagyományainak ápolása, jó hírének megőrzése a gyermekközösség minden tag-
jának kötelessége.  
Az ünnepélyek rendezése, az előkészítő munkában való részvétel, a megemlékezések megtartá-
sa az éves munkaterv alapján történik. Ezeken elvárjuk a diákok aktív közreműködését. Az 
ünnepélyeken – tanévnyitó- és záró, október 23, március 15, ballagás - a megjelenés, az 
alkalomhoz illő ruházat - fehér blúz, ing, sötét szoknya, nadrág - viselete kötelező. 
A diákoknak szervezett szabadidős foglalkozásokon a részvétel önkéntes. A foglalkozásokon 
megjelent tanulóknak kulturáltan, a házirendben foglalt magatartási normák szerint kell 
viselkedniük. 
 
 

3. 13. Az iskolai étkezés  

 
Az iskola tanulói étkezését az ebédlő biztosítja. Az ebédlő igénybevételére 1130 órától van 
lehetőség, a tanórák függvényében (1. sz. melléklet). A tanulóknak ügyelniük kell étkezés közben 
az étterem rendjére és tisztaságára.  
Az étkezési díj fizetése havonta az előre meghatározott napokon történik. 
Hiányzás esetén a szülő feladata az általános iskolában az étkezés lemondása, illetve, hogy az 
ismét iskolába jövő gyermekének az ellátást kérje.  
Hiányzás esetén az első napi étkezés nem mondható le, az arra a napra járó ebédet éthordóban 
elviheti a gyermek hozzátartozója. Ha a tanuló újra iskolába jön, akkor az előző nap reggelén 9 
óráig az étkezést újra igényelni kell. 
 

 

3. 14. A tájékoztató füzet használata  

 
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás két legfőbb eszköze az e-napló és a tájékoztató füzet, 
ellenőrző könyv. Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tájékoztató füzet, ellenőrző 
könyv hivatalos dokumentumnak minősül, rongálás, a beírt adatok meghamisítása fegyelmi 
vétségnek minősül.  
A tanuló tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét minden tanítási napon köteles magával hozni, a 
kapott érdemjegyet, egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles a szülővel aláíratni, és 
ezt az osztályfőnöknek, szaktanárnak bemutatni. 

 

3. 15. A hetesek feladatai  
 
 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Biztosítják a tantermekben/szaktantermekben a tiszta, kulturált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 


 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a 
szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár hiányát. 

 Óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el, illetve adják át a következő 

tanulócsoportnak.

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 
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4. A gyerekekre vonatkozó óvó-, védő rendszabályok 

 

4. 1. Egészségvédelem  
 
A rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő látja el.  
Az általános iskolában a védőnő ügyeletet tart a védőnői szoba ajtaján kifüggesztett időpontban. 
A kötelező orvosi vizsgálatokat, a tanulók oltását az iskolaorvossal végzik. A tanév során 
iskolafogászati kezelésen vesznek részt tanulóink. 

 

4. 2. Balesetvédelem  

 
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. 
Az oktatásra az általános iskolában az első osztályfőnöki órán kerül sor, a művészeti oktatásban 
részesülőkkel az első főtárgyi órán a pedagógusok ismertetik az egészségük és testi épségük 
védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a balesetek megelőzése érdekében elvár-
ható magatartásformákat.  
A számítástechnikai, a technikai, a testnevelési, kémiai, és a fizikai foglalkozás megkezdése előtt 
évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell vennie a tanulóknak. 
 
Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A 
menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök, a főtárgy tanár ismerteti 
tanítványaival. A tanév első napján tűzriadót tartunk.  
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 
az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

 

4. 3. Vagyonvédelem, kártérítés  

 
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 
taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló a 
kárt köteles megtéríteni. 

 

5. A tanulók jutalmazásának és büntetésének elvei, formái 

 

5.1. A tanulók jutalmazása  

 
A tanulók jutalmazása és a fegyelmező intézkedések a pedagógiai programban meghatározott 
módon azzal teljes összhangban történik. 
 

A jutalmazás elvei: 
A tanuló a tőle elvárhatónál jobb egyéni teljesítménye alapján adható! 

A kimagasló teljesítmény lehet 

 tantárgyban 

 művészeti tevékenységben 

 sportban 

 közösségi életben elért produktum 

 versenyeredmény 
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A jutalmazás formái, fokozatai: 
 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret  
Az igazgatói dicséreteket az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken, iskolagyűlésen, a 

nevelőtestületi dicsérettel rendelkező tanulók, a magatartási, közösségi munkáért járó jutalmukat 

a tanévzáró ünnepélyen veszik át.  

A jutalmazás egyéb formája: DÖK dicséret a közösségért végzett munkáért. 

 

5. 2. A fegyelmező intézkedések  

 
A Házirendben foglaltak megsértése fegyelmező intézkedéseket vonhat maga után.  
A fegyelmező intézkedések alapja a fokozatosság elve, amelytől indokolt esetben el lehet 
térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 
 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki rovó 

 igazgatói figyelmeztetés

 igazgatói intő

 igazgatói megrovás
 

Három igazgatói megrovás esetén az intézményvezető kezdeményezheti az intézményi 

magántanulói státuszt, illetve a tanulói jogviszony megszüntetését.

A jutalmazás és a büntetés fokozatai egyéni elbírálás szerint átléphetők.  
Súlyos vétség esetén esetleírás készül, melyről a szülőt az osztályfőnök tájékoztatja. 
A tanuló ellen fegyelmi eljárás folytatható le, az intézményi SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint. 

 

Osztályok magatartásának értékelése felső tagozaton: 
Az osztály magatartását minden tanórán egy értékelő lapon értékeljük. 
 
jó   5 pont  

elfogadható   3 pont 

elfogadhatatlan  0 pont 
 
Értékeljük az osztályok magatartásának változását az előzőekhez viszonyítottan. 
Tanév végén a legjobb osztályok jutalomban részesülnek. 

 

6. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei 

 

6.1. Szociális rászorultság figyelembe vétele a művészeti iskolában 

 
A szociális támogatásra való jogosultság vizsgálatánál a külön jogszabályban meghatározott 
jövedelemhatár figyelembevételével a család egy főre eső jövedelme és vagyoni viszonyai 
irányadók. Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, akiknek 
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér 
mindenkori összegét. A tanítási év kezdetével a támogatás igénybevétele iránt a szülő kérelmet 
terjeszt elő, csatolva ehhez a beszerzett jövedelemigazolásokat. A kérelmet az intézmény 
vezetőjének kell benyújtani. A kérelemről az intézményvezető határozatban dönt. 
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Két, vagy annál több tanszakra járó tanuló esetében szociális helyzete alapján a tandíj és a térítési 
díj alapösszegét az intézményvezető kérelemre – a tanulmányi eredmény alapján járó 
kedvezményeket is figyelembe véve – legfeljebb további 50 %-kal csökkentheti. 
 
 

7. A térítési, tandíj díj fizetésének rendje 

 

7.  1. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

 
Az intézményben a térítési díj és a tandíj meghatározása a hatályos jogszabályok alapján, 
valamint a Szekszárdi Tankerületi Központ Térítési-és Tandíjszabályzata alapján kerül 
meghatározásra. 
 
A művészeti iskolában a tanévre megállapított térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként - az 
első félévben október 1-től november 15-ig, a második félévben február 1-től március 15-ig az 
iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni.   
Ingyenes a hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.  
 
A tanulói jogviszony megszűnése esetén – a kimaradás írásban történő bejelentésének napjáig – 
a térítési- és tandíj részarányosan fizetendő. 
 
 

8. A szülőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás rendje 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 
intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok folyamatosan 
tájékoztatják. Egyéb tájékozódási lehetőség még: intézményi honlap, facebook. 
 
Az általános iskolában a tanév során kétszer tartunk szülői értekezletet: szeptemberben az elsőt, 
félév lezárása után a másodikat. 
 
Október, december, március és május hónapokban fogadóórát tartunk. A szülői értekezletek, és 
a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. Ezen az idő-
pontokon kívül a kapcsolattartás (szülő, osztályfőnök, szaktanár, vezetők) előzetes időpont 
egyeztetéssel lehetséges. 
 
Elektronikus naplót használunk a tanórák és egyéb foglalkozások könyvelésére és itt tartjuk 
számon a diákok érdemjegyeit, félévi, év végi osztályzatait, hiányzásait is. A szülők hozzáférési 
kódot kapnak, hogy gyermekeik haladását nyomon tudják követni. 

 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, nevelőivel. 
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9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, JOGNYILATKOZATOK 

 
 
Az iskola házirendjének betartása a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb 
jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete 
fogadta el, amelynek során a szülői szervezet, intézményi tanács és a diákönkormányzat 
véleményezési jogát gyakorolta. 

 
Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

 

.......................................................................  
    Pekari Bernadett  
    intézményvezető 

 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének 
módosítását a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nevelőtestülete megismerte, véleményezte és elfogadta. 

 
Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

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

    a nevelőtestület képviseletében 
 
 
 

 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének 
módosítását az Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szülői 
szervezete megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

 
.......................................................................  
           a szülői szervezet képviselője 

 
 
 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének 
módosítását az Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményi tanácsa megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

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

                  az Intézményi Tanács elnöke 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének 
módosítását az Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákönkormányzata megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 
Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

 
.......................................................................  
         a diákönkormányzat képviselője 

 
 
 
 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének 
módosítását a Szekszárdi Tankerületi Központ megismerte, véleményezte és jóváhagyta. 

 
Kelt: Szekszárd, 2018. augusztus 30. 

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

      Gerzsei Péter  
         Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója 
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HÁZIREND 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet  

1. A tanítási órák és szünetek rendje  

 

1. óra 745 - 830 

szünet 830 - 840 

2. óra 840 - 925 

szünet 925 - 940 

3. óra 940 - 1025 

szünet 1025 - 1040 

4. óra 1040 - 1125 

szünet 1125 - 1135 

5. óra 1135 - 1220 

szünet 1220 - 1230 

6. óra 1230 - 1315 

szünet 1315 - 1325 

7. óra 1325 -1410 
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HÁZIREND 
 

2. számú melléklet 
 
 

2. Az iskola könyvtár kölcsönzési és nyilvántartási rendje  
 
- A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.  
- A könyvtár használata ingyenes.  
- A könyvtári állomány helyben olvasásra, illetve kölcsönzéssel használható.  
- Nem kölcsönözhető az olvasótermi állomány.  
 
- Az elveszett vagy rongálódott dokumentumot az olvasó köteles kifogástalan példánnyal 

pótolni, vagy kifizetni a mindenkori lehetséges beszerzési árát.  
- A kölcsönzés időtartama 2 – 3 hét.  
- Pedagógiai állományból a könyv egy tanévre kölcsönözhető.  
- Tartós tankönyv kölcsönzési ideje egy tanév.  
 
- A tanév végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat 

rendezni kell.   
- A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a tanítványok a könyvtár nyitva tartási ideje alatt 

kutatásra, feladatvégzésre, házi dolgozat készítésére használhatják, mindenkor tanári 
felügyelettel.  

 
- A könyvtár a szellemi munka színtere, ezért fontos, hogy minden használója nyugodtan, 

csendesen viselkedjen.  

 

A könyvtár szolgáltatásai  
- szépirodalmi és szakkönyvek, tankönyvek, tartós tankönyvek kölcsönzése  
- lexikonok, enciklopédiák, stb. olvasótermi használata  
- könyvtári órák és egyéb foglalkozások tartása  
- nevelő – oktató munkához szükséges dokumentumok beszerzése, kölcsönzése  
- tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak szolgáltatásairól, eléréséről  
- kért témákhoz ajánló bibliográfia készítése  

 

A könyvtár nyitva tartása:  
Minden tanítási napon, ezen idő alatt történik a kölcsönzés, a számítógépek ekkor használhatók. 

 

  Hétfő Kedd Szerda  Csütörtök  Péntek 
 

  1000 – 1500 1000 – 1500    1000 – 1500     1000 – 1500  1000 – 1400 
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HÁZIREND 

 

3. számú melléklet 

 

3. A tornaterem és az öltözők használatának rendje  

 
 

- A tornaterembe és az öltözőkbe csak az ügyeletes testnevelő tanár, edző, foglalkozás 
vezető és az órát tartó tanár engedélyével lehet belépni, illetve azt elhagyni.  

 
- A testnevelési órák előtt a tornatermet és az iskolát összekötő folyosón kell sorakozni, az 

ügyeletes nevelő felügyeletével mehetnek a tanulók az öltözőbe.  
 

- A szertárba belépni, sportszereket kihozni csak a tanár – edző – foglalkozás vezető 
engedélyével lehet.  
 

- A tornaszereket és kézi szereket a foglalkozás végén kötelező rendben helyére tenni.  
 

- A tornaterem folyosóján, öltözőkben délután csak azok a tanulók tartózkodhatnak, 
akiknek foglakozásuk lesz.  
 

- Az öltöző rendjét, tisztaságát minden esetben meg kell őrizni a tanulónak, a vízcsap 
elzárása, villany lekapcsolása használat után kötelező.  
 

- Az öltöző elhagyásakor, illetve a tanóra, edzés, foglalkozás megkezdése előtt az ügyeletes 
testnevelő ellenőrzi az öltözőt és bezárja az ajtót.  
 

- Utcai cipővel a tornaterembe belépni tilos (még felmentett tanuló sem)  
 

- Testnevelési órán a fehér zokni, fehér póló, kék nadrág, vagy tornadressz, tornacipő 
használata kötelező. Fekete talpú tornacipő használata nem engedélyezett.  
 

- Köteles minden használó a testnevelési órán és egyéb sporttevékenység alatt önmaga és 
társa testi, lelki épségére vigyázni, a balesetvédelmi szabályokat betartani.  
 

- A balesetet azonnal jelezni kell.  
 

- A felmentett tanuló köteles a tornateremben illetve jó idő esetén a szabadban tartott órán 
a sportpályán tartózkodni.  
 

- A tornaterem és az öltözők területén megtalált értéktárgyakat a portán, tanáriban, vagy a 
titkárságon kell leadni. 
 

- Az öltözőkben, tornateremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
 

- A tornaszerekben, tornateremben, öltözőkben okozott károkat a károkozónak meg kell 
javíttatnia, illetve az okozott kárt meg kell térítenie. 
 

- A tornaterem sportolási célokra 1700 – 2200 között az intézményvezető, vagy az általa 
megbízott személy engedélyével használható. A fentebb leírt szabályok erre az időszakra 
is fokozottan érvényesek. 
 

- A sportcsarnok tisztaságának és a burkolat minőségének megőrzése érdekében kizárólag 
sportoláshoz használatos torna- és edzőcipő viselhető. 
  

- Valamennyi csoport köteles a számára kijelölt öltözőben átöltözni, testnevelőjét, edzőjét 
a helyiségben megvárni. 
 

- A tornacsarnok, a folyosók és az öltözők területére élelmiszert bevinni TILOS! 
 

- Valamennyi csoport köteles a számára kijelölt öltözőben átöltözni, testnevelőjét, edzőjét 
a helyiségben megvárni! 


