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I. A házirend jogi alapja 

 

 -  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 

-  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról , 

-  229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény  

 végrehajtásáról1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Ktv.) 

-    Iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

- Iskolánk Pedagógiai programja (PP) 

 

II. A házirend nyilvánossága 

 

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 
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Munkaidőben: a gazdasági irodában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál, az 

osztálytanítóknál, osztálykísérőknél. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztálytanítónak, 

osztálykísérőnek tájékoztatnia kell: a tanulókat órán, a szülőket szülői esteken. 

 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején 

az osztálytanítóknak, osztálykísérőknek meg kell beszélniük: a tanulókkal órán, a szülőkkel 

szülői esteken. 

 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, az osztálytanítóktól, 

osztálykísérőktől. 

 

A házirend egy példányát – a szülőkhöz - a helyben szokásos módon el kell juttatni 

tanévkezdéskor. A tanulókkal tanév első napján az osztálytanítók/osztálykísérők ismertetik. 

 

 

III. A házirend hatálya 

 

 

A házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Megállapítja a felnőttek; a tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy biztosítsuk az iskola törvényes működését, 

az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelő munka, az 

eredményes tanulás, a jó iskolai légkör feltételeit, a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

Hatálya kiterjed az iskolába járó tanulókra, a tanulók szüleire, az iskola dolgozóira és minden 

olyan személyre, aki az épületet használja. 

 

Kötelező betartani az iskola épületében, udvarán, továbbá iskola épületén kívül tartott iskolai, 

illetve iskolához kötődő, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett diákcsoportot érintő 

rendezvényen (osztálykirándulás, diáknapok, stb.), melyeket az iskola szervez, és amelyeken az 

iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

Az iskola tanulóira, dolgozóira a Házirend és azon túl minden iskolai belső szabályzat vonatkozik 

(Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Helyi tanterv stb.). 

 

 

IV. Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 

Az iskolai tanév a tanári konferencia által évente kiadott az aktuális tanév rendjét szabályzó 

döntése alapján szerveződik. 

 

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel fél nyolctól délután tizenhat óráig 
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vannak nyitva. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30-tól a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A tanulók az iskola 

területét nem, vagy csak tanári engedéllyel hagyhatják el tanítási időben. 

 

A tanuló az utolsó tanítási órája – illetve ebédelés – után hazamegy, amennyiben nem napközis. 

Ha szakkörre jár, akkor a szakkör kezdete előtt 5 perccel jön vissza az iskolába. A más 

településről bejáró, nem napközis tanuló, amennyiben szakkörre jár, úgy az utolsó tanítási órája 

és a szakkör megkezdődése közötti időben köteles az erre kijelölt helyen tartózkodni. 

 

Az intézménybe jövet, hazamenet ideje alatt a tanuló magatartásáért a szülő felelős. 

 

A foglalkozások végeztével tilos az iskola területén tartózkodni. 

 

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 és 8.00 között kell megérkezniük. Bejárásra a nagykaput és 

a kertkaput tudják használni, a gazdasági bejáratot nem. A tanulók iskolába érkezésüktől az 

órakezdésig az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületébe a táskákat 7.30-ig lehet bevinni, a 

piros ajtó ettől kezdve zárva van harangozásig. 

 

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

 

A tanítási órák 1-12.osztályig                                               

Főoktatás:   08.00-9.45                                                                

1. szakóra:  10.15-11.00                                                              

2. szakóra:  11.10-11.55                                                              

3. szakóra:  12.05-12.50                                                              

4. szakóra:  13.00-13.45                                                              

5. szakóra:  13.55-14.40                                                             

6. szakóra:  14.50-15.35    

A 13. osztály egyéni tanrendjének meghatározása minden tanév elején történik.                                                          

 

Tanítás előtt, reggel, 7.30-8.00: várakozás az udvaron a harangszóig, s ez idő alatt tanári 

ügyeletet tartunk. 

  

Nagyszünet: 

 1-12. osztályig: 9.45-10.00         tízórai a tanteremben  

 

            1-12. osztályig: 10.00-10.15       az udvaron kell tartózkodni  

 

Kis szünetekben az épület helyiségeit vagy az iskolához tartozó területeket egyaránt 

használhatják a tanulók. 

 

Mivel alkalmas pálya nincs az iskolában a nagy területet igénylő labdás játékokra (foci, kézi, 

kosár, stb.), ezért minden diák kikapcsolódását szem előtt tartva, ezeket a sportágakat, játékokat 

nem űzzük. Ugyanez vonatkozik a belső helyiségekre is. 

 

A főoktatás 105, a szakórák 45, a nagy szünet 30, az óraközi szünetek 10 percesek. Kivétel lehet 

ez alól a kompetencia alapú oktatásra jellemző moduláris oktatás. 
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Az étkezések ideje, helye: 

Tízórai: 9.45-10.00 óra az osztálytermekben. 

Ebéd: Az erre meghatározott időben, az étkezőben. Az el nem fogyasztott ételt (buktát, pogácsát) 

csak elcsomagolva, zacskóban, szalvétában lehet kivinni. 

 

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. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. 

 

A tanuló minden foglalkozásra köteles magával hozni az előírt felszerelést. 

 

A tanuló kötelessége úgy tanulni, hogy a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. 

 

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: 

 

3 előkészítse a szükséges tanfelszereléseit a következő órára, 

 

4 figyeljen és teljesítse feladatait képességeinek megfelelően, 

 

5 kézemeléssel jelezze szólási szándékát, és a pedagógus felszólítására feleljen, 

 

6 a tanterembe lépő, onnan távozó felnőttet üdvözölje, 

 

7 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

 

 A tanórák formája nem teszi lehetővé, hogy közben bármilyen élelmet fogyasszanak a tanulók 

(szendvics, csokoládé, rágó, cukor, üdítő, stb.). 

 

1. Mulasztások igazolása (alsó-, közép- és felső tagozat) 

 

A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, 

valamint az iskola hivatalos rendezvényein, programjain. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, 

valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. 

 

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.  

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, 

tanulótól való elkülönítéséről. Kiskorú esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a 

szülőket.  

Azt, hogy a gyermek, tanuló ismét egészséges és látogathatja az intézményt, részt vehet a 

foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem megoldható, az egészséges tanulóktól el kell 

különíteni. 
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A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a tanuló a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra 

- a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja 

- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni. 

 

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, akkor a mulasztás igazolatlan. 

Az iskola köteles a szülőt, kollégista tanuló esetén (amennyiben a kollégium nem az iskolával 

közös igazgatású intézmény), a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal 

történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú 

tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Amennyiben az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 

szülőjét. 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola 

igazgatója (a 331/2006.XII.23. Korm.rendeletben foglaltakkal összhangban) értesíti a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes: 

- gyámhatóságot 

- az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt 

- a gyermekjóléti szolgálatot 

- gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és a kollégium bevonásával 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat. 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a 

mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá a 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot.  

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot és kormányhivatalt. 

A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke: 

tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

 

A tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja 

meg a kétszázötven tanítási órát,  

alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,  

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát. 

Ha a fentiek miatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt (érdemjeggyel) értékelhető, 
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akkor év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó 

vizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és ha az iskola eleget tett a 

meghatározott hatóságok felé értesítési kötelezettségének.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye (érdemjeggyel) nem volt minősíthető, félévkor osztályozó 

vizsgát kell tennie. 

 

Az iskolán kívüli rendszeres elfoglaltsághoz, amennyiben az a tanításról való távolmaradással 

járhat az osztálytanító, vagy az osztálykísérő hozzájárulása szükséges, az engedélyt írásban kell 

kérnie a kikérő szervezetnek (sportegyesület, zeneiskola stb.). Nem megfelelő magatartás vagy 

tanulmányi eredmények esetén az engedély visszavonható. 

 

A tanulóknak a betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk, melyet az erre 

kiállított szelvényen kell leigazoltatni a háziorvossal, és azt a hiányzást követő első tanítási napon 

átadni az osztálytanítónak, vagy osztálykísérőnek. 

 

Váratlan családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról a szülő is adhat igazolást tanévenként 3 

tanítási napig, tetszőleges bontásban, – ez alól kivétel az előre bejelentett epocha, vagy témazáró 

dolgozat napja. 

 

Indokolt esetben az igazgató adhat engedélyt 3 napot meghaladó, szülő által igazolt hiányzásra. 

 

A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedés miatt maradt távol. 

 

Ha a tanuló hiányzása előreláthatólag meghaladja a három napot, akkor a szülő köteles az 

osztálytanítót, vagy osztálykísérőt értesíteni a hiányzás okáról és várható időtartamáról. A tanuló 

a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő 

ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztálytanítónak, 

vagy osztálykísérőnek. 

 

A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

 

Betegállományban lévő tanuló nem tartózkodhat az iskola területén. 

 

Tanuló az intézmény területét tanulási idő alatt csak külön engedéllyel hagyhatja el. 

 

A késések 

 

Késésnek minősül, ha a tanuló becsengetés után, a tanóra kezdetekor nincs a tanteremben, vagy a 

foglalkozás kezdetére nem jelenik meg, de később részt vesz azon. A késés tényét a szaktanár 

(tanító) az osztálynapló hiányzási rovatába rögzíti úgy, hogy a tanuló neve mellé a késés 

időtartamát írja be percekben. 
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A késések időtartamát az osztálytanító, osztálykísérő kéthetente összeadja, és meghatározott rend 

szerint 45 perces órákra átszámolja, majd ezzel növeli az igazolatlanul mulasztott órák számát. 

 

A késések igazolására a mulasztások igazolására vonatkozó szabályok érvényesek azzal az 

eltéréssel, hogy a szülő évente egy késést igazolhat. 

 

Szankciók az iskolába késve érkezők esetében: 

 

o 30 perc: osztálytanítói, osztálykísérői figyelmeztetés; 

 

o 60 perc: osztálytanítói, osztálykísérői megrovás; 

 

o 90 perc: tantestületi megrovás; 

 

o 120 perc: más iskolába történő áthelyezés. 

 

A szülőt gyermeke 1 óráról való igazolatlan távolléte esetén szóban értesíti az osztálytanító, vagy 

osztálykísérő. Az iskola írásban, hivatalos formanyomtatványon értesíti a szülőt, amennyiben 

gyermeke igazolatlan hiányzása eléri az 5 órát. Ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri 

a 10 órát, arról az osztálytanító, vagy osztályfőnök a törvényi szabályozásoknak megfelelve 

köteles értesíteni a városban illetékes jegyzőt. 

 

 Hiányzások, mulasztások, késések, igazolatlan órák, rendkívüli pótlások (felső tagozat)  

 

Hiányzások: az előrelátható hiányzásokat szaktanári megbeszélés után az 

osztálykísérővel előre egyeztetve és megbeszélve lehet csak érvényesíteni. Az előre nem 

látható hiányzásokat legkésőbb reggel 7
45

-ig az irodába kell bejelenteni. 

 Mulasztások: mulasztásnak számít, ha a fiatal a szaktanárok által támasztott 

feladatokat határidőre nem, vagy elfogadhatatlan módon teljesíti. Pótlása a szaktanár által 

meghatározott formában és időkeretben történik. Erről a fiatal szóbeli tájékoztatást kap. 

Az epochazáró nem teljesüléséről a fiatal írásbeli tájékoztatást kap. Pótlása a szaktanár 

által meghatározott formában és időkeretben történik. 

 Késések: amennyiben a fiatal a beharangozás után a tanárt követően érkezik órára, 

késésnek számít. A tanárnak kötelessége a késéseket vezetni. A felhalmozott késéseket az 

osztálykísérő összegzi és átváltja órára. 

 Igazolatlan órák: igazolatlan órának számít, ha a fiatal nem jelenik meg a tanórán. 

  Rendkívüli pótlások: Amennyiben a fiatal magatartásával, felkészületlenségével 

zavarja a többiek munkáját, hátráltatja az óra menetét, munkája el nem fogadható. A 

szaktanár jelöli ki módját és határidejét a pótlásnak. Erről az adott szaktanár szóban 

tájékoztatja a fiatalt, és írásban rögzíti a helyzetet. Sorozatos vagy rendkívüli órai 

akadályoztatás esetén egyidejűleg a fiatal tette fegyelmi hatály alá is esik. 

 

2. Fegyelmező intézkedések formái és az alkalmazás elvei, fegyelmi beszélgetések 

 

Annak a tanulónak, aki tanulmányi kötelességeit nem teljesíti, vagy azokat elhanyagolja, 

igazolatlanul hiányzik, illetve a házirendet súlyosan megsérti, fegyelmező intézkedésekkel kell 

számolnia. 
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Az iskolai büntetések formái 

 

o szaktanári figyelmeztetés, 

 

o ügyeletes tanári figyelmeztetés, 

 

o osztálytanítói, osztálykísérői intés, 

 

o igazgatói megrovás, 

 

o tantestületi megrovás, 

 

o más iskolába történő áthelyezés. 

 

A fegyelmező intézkedéseket az osztálynaplóba be kell írni. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési 

fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „igazgatói megrovás” 

büntetésben kell részesíteni. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 

8 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 

9 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

 

10 a szándékos károkozás; 

 

11 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 

12 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola 

igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét 

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell meghatározni. 
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Fegyelmi beszélgetések 

 

Amennyiben a fiatal a házirendet sorozatosan, vagy súlyosan megszegi, vagy 

magatartásával az oktatásban hátráltatja az oktatási és nevelési folyamatokat (tanóra, 

szünet, gyakorlat stb.) fegyelmi beszélgetésekre kerül sor. A fiatallal három fegyelmi 

beszélgetésre kerülhet sor. Az első beszélgetésen csak a fiatal, a második és a harmadik 

beszélgetésen a fiatal és annak szülei vesznek részt. A harmadik beszélgetés megtörténte 

után automatikus kizárás következik. 

Egy fegyelmi beszélgetés elévülési ideje egy év. Minden fegyelmi beszélgetés 

után a fiatal tiszta lappal folytathatja a tanulmányait. 

Ha a fiatal kilencedik és tízedik osztályban is kihasználja a két fegyelmi 

beszélgetését, tizenegyedikben szigorúbb elbírálás alá esik. 

 

3. Térítési díj 

 

Térítési díj fizetése a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 34. § (2) bekezdése alapján írható 

elő az intézményben tanuló diákok számára. 

A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől 

függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 

Iskolai étkeztetést kizárólag az intézményben lehet megrendelni és befizetni, amelynek az 

összegéről számla kerül kiállításra. Ezt a számlát minden hónap 10-ig az irodában előre leadott e-

mail címre küldjük meg az étkezők, illetve törvényes képviselők számára. 

A térítési díj nem fizetése a szolgáltatás megvonását vonja maga után. Térítési díj befizetésére 

kizárólag az iskola gazdasági irodájában kerülhet sor, melyet átutalással vagy készpénzben lehet 

megtenni az előre kijelölt napokon, a hatályos jogszabályok alapján. 

Az étkezés lemondása munkanapokon 8.30 óráig lehetséges e-mailben, ami a következő tanítási 

naptól érvényes. A lemondott ebéd térítési díja beszámítódik a következő havi befizetés 

összegébe. 

Hiányzás esetén a le nem mondott ebédet a szülőknek ételhordó edényben el kell vinniük. 

Étkezés díja: 

Intézményünkben térítési díj ellenében vehető igénybe az iskolai étkeztetés. A kedvezményeket 

illetően a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

A befizetés lehetőségéről a szülők az éves programból és az iskola honlapján is tájékozódhatnak. 

Kedvezmények igénybevételéhez minden tanévben nyilatkozatot kell leadni, amihez az alábbi 

érvényes igazolást kell csatolni: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén önkormányzati határozatot; 

- tartós betegség estén orvosi igazolást; 

- nagycsaládos kedvezmény esetén felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 

testvérek iskolalátogatási igazolását szeptemberben és februárban 

- óvodában a jövedelem alapján járó kedvezmény esetén szülői nyilatkozat. 

Ingyenes étkeztetés   

1. óvodában: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- három vagy több gyermekes családban él (három vagy többgyermekes család 

megállapításánál közös háztartásban élőként kell figyelembe venni= 18 éven aluli 
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gyermek + 25 év alatti nappalin tanuló gyermek + életkortól függetlenül a tartósan beteg 

vagy súlyos fogyatékos gyermek), 

- a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér adóval, 

járulékokkal csökkentett összege 130%-át, 

- nevelésbe vett, 

2. általános iskolában (1-8. évfolyam): 

      - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes, 

      - nevelésbe vett, 

3. középiskolában: 

      - nevelésbe vett, 

      - utógondozott. 

Kedvezményes étkeztetés (50%-os térítési díj) 

1. középiskolában – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

általános iskolában és középiskolában, ha: 

        - három vagy több gyermekes családban él, 

  - tartósan beteg vagy fogyatékos. 

 

Az étkezési térítési díj meghatározását, mértékének megállapítását külön szabályzat tartalmazza. 

A művészeti térítési díj és egyéb térítési díj mértékének megállapítása, befizetésének 

szabályozása: 

1. Az iskolában használt eszközöket és anyagokat (például: íróeszközök, 

művészetoktatásban használt anyagok, festék ecset, fa gyapjú stb.) az iskola biztosítja a tanulók 

számára. Ennek ellentételezéseként minden tanulóra, az iskola művészeti térítési díjat állapít 

meg. 

2. A tanulónként tanévenként fizetendő művészetoktatási térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) 

összegét a Gazdasági felelős előterjesztése alapján a Szombathelyi Waldorf Társas Kör Egyesület 

közgyűlése határozza meg a tanévre elfogadott költségvetés függvényében, a 229/2012 

kormányrendelet35. § (1) bek. b) pontjának megfelelően. 

3. A következő tanévre fizetendő térítési díj összegét a fenntartó legkésőbb az előző tanév végéig 

körlevél útján írásban közli a szülőkkel. 

4. A térítési díj egy összegben fizetendő. A térítési díjat legkésőbb minden tanév május 31-ig 

készpénzben, vagy átutalással kell megfizetni. 

5. Amennyiben a 4. pontban meghatározott fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az iskola a 

tanuló után igényelt művészetoktatási normatív hozzájárulásra való jogosultságát elveszti, úgy a 

térítési díjtartozáson felül az elvesztett normatíva összeget is köteles a szülő kártérítés címén 

megfizetni. 

 

 

4. Szociális- és tankönyvtámogatás 

 

Az iskola tanulója szociális helyzetétől függően részesülhet kedvezményben. A 

kedvezményezettek körét törvény szabályozza. Az igénylés módjától az iskola, valamint a 

fenntartó tájékoztatja a szülőket a beiratkozás/tanévkezdés során az előírt határidőknek 

megfelelően. 

A tanulónak joga van szülei kérelmére a megfelelő igazolások benyújtása után kedvezményes 

tankönyvellátásban részesülni. 
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V. A tanulók jogai (általános rész) 
 

 A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék 

és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 

étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 

 Minden diáknak joga van a tanuláshoz, ebben más(ok) fegyelmezetlen viselkedése nem 

korlátozhatja. Amennyiben mégis előfordul, úgy a rendbontó diák részére plusz feladat adható. 

 

 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon. 

 

 Részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során a 

tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. 

 

 A tanulóknak rendszeres tájékoztatást kell kapniuk az alábbiak szerint: 

 

-a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről: az epocha záró dolgozatok megíratásának az 

időpontjáról előzetesen (legalább a dolgozatot megelőző napon) a szaktanárától. Ugyanazon a 

napon legfeljebb két epocha záró dolgozat íratható. Az elkészített epocha záró dolgozat 

eredményéről két héten belül tájékoztatást kapjon. Amennyiben a szaktanár a dolgozat 

megírását követő két héten belül sem mutatja be a tanulónak a dolgozatot, a diák szabadon 

eldöntheti, hogy kéri-e az adott értékelést. 

 

-tanárától, nevelőjétől előmeneteléről, 

 

     -szükség esetén a felzárkóztató foglalkozások időpontjáról. 

 

 Egyénileg vagy csoportosan: 

 

1 igénybe vehesse az iskola létesítményeit, eszközeit, felszereléseit az igazgatóval, vagy az 

adott szaktanárral történt előzetes megbeszélés után, tanári felügyelet mellett, 

2 illetve az iskola sporteszközeit csak a testnevelő tanár felügyelete mellett, a 

balesetvédelmi szabályok betartásával használhatja. 

 

 Öntevékeny diákkörök, szakkörök, diák önkormányzat tagja legyen, illetve ezek 

létrehozását kezdeményezze. 

 

 Részt vegyen az iskola kulturális-, sport- és egyéb szabadidős rendezvényein, 

pályázatokon. 

 

 Bejelentése alapján, iskolán kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytasson, 

amennyiben az nem megy tanulmányainak rovására. 
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 Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön. 

 

 Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

 Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

 

 Kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. Az értékelés és a 

minősítés (egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből) alóli felmentési kérelmeket minden tanévben 

szeptember 30-ig kell írásban eljuttatni az iskola igazgatójához. A felmentés iránti kérelmek 

elbírálásához szükséges igazolások, szakértői vélemények beszerzése és benyújtása – az 

igazgatóval történt egyeztetés után – későbbi időre is tolódhat. 

 

 Külön eljárásrend vonatkozik a testnevelés tantárgy alóli felmentési kérelmekre. 

Testnevelés órák alól felmentést egy alkalomra szólóan – évente legfeljebb kétszer – a szülő 

személyes jelzése útján kérhet a tanuló számára; több alkalomra szóló felmentés csak orvosi 

igazolást mellékelve kérhető. A kérelmező tanuló felkeresi a szakorvost / iskolaorvost, aki 

megállapítja, majd azt bejegyzi a testnevelés alóli felmentés kategóriáját (részleges, gyógy- vagy 

teljes). A felmentési kérelmet a tanuló a testnevelés óra előtt adja át a testnevelő tanárnak. A 

felmentésben részesülő tanuló köteles a testnevelés órán megjelenni, és a tanítási óra végéig ott 

tartózkodni. 

 

 Kérheti az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

 

 Az iskola igazgatóját, osztálytanítóját, osztálykísérőjét, mentorát mindenkor felkeresheti. 

 

A tanulói termékek, alkotások vagyoni joga, díjazása 

 

 Az iskolai oktatás-nevelés során a tanuló által előállított tárgyak, termékek a tanév végéig 

az iskolában maradnak. Azokat a szaktanárok az utolsó tanítási héten osztják ki, amikor a 

gyerekek hazavihetik. 

 

 Amennyiben a szervezett iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön stb. elnyert 

díjak, jutalmak feloszthatók az azokat megszerző tanulók között, úgy azokat fel kell osztani. A fel 

nem oszthatók (kupák, oklevelek) az iskola tulajdonát képezik. 

 

 

1. Véleménynyilvánítási rend és forma 

A tanulóknak joguk van az emberi méltóság tiszteletben tartásával kulturáltan véleményt 

mondani az iskola életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben. Ezzel a joggal 

élhetnek tanórákon (alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez), beszélgető órákon vagy a 

Tanári Konferenciához írott levélben. A felvetésre 30 napon belül választ kell adni a tanulók 

részére. A Közoktatásról szóló törvény 11. §-a (1) bekezdésének 1. pontja alapján lehet az eljárást 

kezdeményezni. 
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2. Tantárgyválasztások 

A tanulónak joga van kiválasztani az iskola pedagógiai programjának megfelelően azokat a 

tantárgyakat, melyekből érettségit kíván tenni a jogszabályokban rögzített határidőkig. A 

választott tantárgyakat köteles a tanuló leadni írott formában is a felelős tanár részére a 

meghatározott időpontig. A tantárgyválasztás módosítását kérheti a tanuló írásban a Tanári 

Konferenciától. 

 

VI. Tanulói kötelességek (általános rész) 

 

 Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, iskolai rendezvényen. Ezek alól 

csak az intézmény igazgatója adhat részleges vagy teljes felmentést. 

 

 Eleget tegyen — rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően — tanulmányi kötelezettségének. 

 

 Ha a tanulót értékelés és minősítés alól felmentették, köteles a tanórákon részt venni, és 

képességei szerint követni a tanórai munkát. Az igazgató a tanórai foglalkozás helyett egyéni 

foglalkozást írhat elő részére. 

 

 Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben és tisztán 

tartásában, a tanítási órák, és napközis foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

 

 Szemetelni, az iskola területét bármilyen módon szennyezni tilos! Amennyiben 

szemetelés történik, az érintett tanulónak kötelező az adott terület takarítása. 

Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, tűz-, baleset- és 

munkavédelmi szabályokat.  

 

           Megismerje az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában. 

 

           Rendkívüli esemény (tűz, robbantás, természeti katasztrófa) esetén pontosan tartsa be az 

iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 

 Óvja saját és társai testi / lelki 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, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben 

állapota lehetővé teszi –, ha megsérült. 

 

 Testi / lelki bántalmazás, verekedés esetén az érintett tanulók – a pedagógus megítélése 

szerint megfelelő – büntetésben részesülnek. 

 

 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Az okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 
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 Az iskola, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa. Az adott napszaknak megfelelően köszönjön. 

 

 Tilos a káromkodás, csúnya beszéd. 

 

 Az iskolában munkahelynek / az életkori sajátosságoknak megfelelően, tisztán, ápoltan 

illik megjelenni. Törekedni kell a szolid öltözködésre, hajviseletre. Tilos a kozmetikai szerek 

használata, a körömlakk és a combközépnél rövidebb szoknya viselete. 

 

 Megtartsa az iskolai a házirendben foglaltakat. 

 

 Az iskola területén talált tárgyakat az iskola valamely dolgozójának át kell adni. Az 

elveszett tárgyakról a tanári szobában lehet érdeklődni. 

 

 Tilos az iskolába behozni minden, egészségre ártalmas anyagot (drogot, cigarettát, 

energiaitalt stb.). A pedagógus, figyelmeztetés nélkül elvehet bármely élvezeti szert, és fegyelmi 

eljárást kezdeményezhet. 

 

 Tanítási órákon étkezni, innivalót fogyasztani csak tanári engedéllyel lehet. 

 

1. Az iskolában és iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 

2. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak 

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre az osztálytanítóval, vagy osztálykísérővel megbeszélik, 

vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Ezeket a tárgyak a diákok legkésőbb az 

óra kezdetéig a táskájukba elteszik. A tanuláshoz nem szükséges dolgot (mobiltelefon, mp3 

lejátszó, játék stb.) a tanulók kötelesek kikapcsolt állapotban a táskájukban tartani, vagy leadni 

megőrzésre az irodába. Amennyiben e tárgyakat a tanuló iskolában, iskola által szervezett 

programon használja, úgy a pedagógus elveszi és a tanuló szüleinek adja vissza. 

 

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt 

a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével, rendkívül szükséges esetben hozhatnak. Ilyen 

esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az 

irodában. 

 

Az iskola területére külön előzetes engedély nélkül behozott egyéb eszközökért, értéktárgyakért 

az iskola anyagi felelősséget nem vállal! 

 

Kerékpár tárolására az iskolai kerékpártárolóban van lehetőség. Kerékpározni az iskola területén 

tilos.  

A tanuló mobiltelefont csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Köteles gondoskodni a 

telefonkészülék üzemen kívüli állapotáról a tanítási órák és iskolai rendezvények idejére. A 

készülék ilyenkor számológépként sem használható, és fény-, hang- vagy mechanikai jelzést sem 

adhat. Az iskola területén engedély nélkül kép és hangrögzítés tilos. 
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VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Az iskolaépülethez tartozó területek, helyiségek, berendezési tárgyak használata 

(váltócipő használata, rongálások, károkozás, lopás) 

 

 Az iskola területe: terasz, nagyudvar, elkerített füves rész hátul, kertkapu előtti tér a 

kerítésig. 

 

Határok: Sorok utca felől a nagykapu. 

 

A kertkapu előtti rész a kerítésig (5. osztályosnál fiatalabb gyerekek nem mehetnek ki erre 

a területre tanári felügyelet nélkül, nekik a határ a kertkapu.) 

 

Perint-part a vízig és a kerítés oszlopainak a vonaláig (csak 5. osztálytól fölfelé, a piros-

tilos és sárga-szabad jelzés figyelembevételével.) 

 

A hátsó füves rész határa, annak kerítése. 

 

Aki az iskola határait átlépi tanári felügyelet vagy engedély nélkül (például: 

kimegy a boltba, ismeretlen helyre távozik) fegyelmi vétséget követ el. Osztálytanítói/ 

osztálykísérői intőben részesül. A szülő erről tájékoztatást kap. Többórás hiányzása 

igazolatlan távolmaradásnak tekintendő. Az oktatás kimaradt anyagát egyénileg kell 

pótolnia.  

 

   Váltócipő 

 

A gyermekek az osztálytermekbe és a szakórák helyiségeibe – a termek 

tisztántartása végett – mindig váltócipőben lépjenek be. 

 

 Az iskola helyiségeinek használata  

 

A tornatermet, euritmiatermet, nyelvi- és kézimunkatermeket, a műhelyeket a 

tanórák idején használhatják, tanári jelenlét, s a helyi szabályok betartása mellett. Tanórán 

kívül csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak a termekben. 

Az öltözőket, WC-ket csak rendeltetés szerint vehetik használatba. 

A tanáriban, irodában, konyhában felnőttek dolgoznak. Ha oda szükséges fiatalnak belépnie, 

illendően jelezze szándékát. Ezen helyiségekben lévő eszközök (telefon, számítógép, fénymásoló, 

stb.) az ott dolgozók munkáját szolgálják, tanuló nem használhatja azokat. 

 

A termeket és a tárgyakat legalább olyan, vagy nagyobb rendben és tisztaságban hagyják 

el, mint amilyenben találták. 

 

 Eszközhasználat, rongálás, károkozás, lopás 

 

A tanulók eszközszerűen használják az iskola épületét, annak helyiségeit, ugyanúgy, 

mint a taneszközöket (padok, hangszerek, stb.). Amennyiben valaki kárt okoz, 
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személyesen kell, hogy kijavítsa, helyrehozza azt (padfirka, vésések, stb.). Ha a rongálás 

csak szakember bevonásával, vagy plusz anyagszükséglettel megoldható, annak költsége a 

családot terheli. 

A taneszközök használata tanári engedélyhez kötött a szünetekben is (gólyaláb, 

ugrókötél, labda, stb.). 

Egymás tulajdonát tartsuk tiszteletben. A tanulótársak, dolgozók személyi 

tulajdonaiban történő károkozás (rongálás, lopás) is a már fentebb említett 

következménnyel jár. 

 

2. Zavarkeltő eszközök és egészségkárosító termékek 

 

 Zavarkeltő eszközök 

 

A tanórák nyugodt munkáját és a szünetek hasznos időtöltését zavaró eszközök használata 

(mobiltelefon, mp3-lejátszó, cd, dvd, laptop, és egyéb elektronikai játékok, eszközök) az iskola 

területén sem üzemi, sem készenléti állapotban nem tarthatók. Amennyiben e tárgyakat a tanuló 

iskolában, iskola által szervezett programon használja, úgy a pedagógus elveszi és a tanuló 

szüleinek adja vissza. 

 

„Egészség mindenek előtt” 

 

Az iskola területére és iskolaidőben egészségkárosító termékeket (cigaretta, alkohol, 

vegyszerek stb.) behozni és fogyasztani tilos! Ez vonatkozik az iskola által szervezett 

programokra is (gyakorlatok, szervezett kirándulások, próbák…). Ezen szabály 

megszegése automatikus fegyelmi tárgyalást von maga után. 

 

3. Gyermekek által használt járművek 

 

Az iskola területére gyalogosan lépjenek. Minden, a közlekedést szolgáló járművet a 

kapukon kívül lehet csak használni érkezés és távozás céljából (pl. kerékpár, 

görkorcsolya, roller, gördeszka, egykerekű, stb.). Külön tárolási helyet csak a kerékpárok 

számára tudunk biztosítani. Előre egyeztetett formában lehet az osztálytermekben tárolni a 

kisebb „járműveket”, melyekért mindenki egyéni felelősséggel bír. 

A kerékpárokat a kerékpártárolóban helyezzék el. Az otthon felejtett lakat pótlására 

igényelhető az irodán kölcsön-zár. A lakat kulcsát a tanítás ideje alatt az irodában kell 

hagyni. A kerékpárokra a tárolóban sem lehet felülni (még akkor sem, ha a sajátja), 

rongálni vagy játszani velük. 

 

4. A megfelelő öltözködés 

Öltözködésünkben ügyeljünk arra, hogy kihívóságával, durvaságával mások jó érzését ne 

sértsük! 

 

5. Az oktatási idő utáni tevékenységek 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez. 
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Szakkörök: A megfelelő tehetséggondozás és a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése érdekében a 

tanulói igények szerint, a szülők anyagi helyzetéhez igazodva szakköröket szervezünk. Az 

intézmény a foglalkozásokat szeptemberben hirdeti meg. A szakkör-vezetőt az igazgató bízza 

meg. A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon a részvétel kötelező. 

A szakkörök tartalmáról és anyagi vonzatairól a szülőket és a gyerekeket a meghirdetéssel 

egyidejűleg tájékoztatjuk. 

 

Vetélkedők, kiállítások: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, 

sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük. 

 

Kirándulások, gyakorlatok: Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára kirándulást, gyakorlatokat szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson kötelező, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

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. 

 

A tanév elején meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezni szeptember 15-ig a 

foglalkozás-vezetőknél lehet a szülő aláírásával. A felvett tanulók foglalkozáson való részvétele 

tanév végéig, illetve a tanév utolsó foglalkozásáig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról 

történő távolmaradást is igazolni kell. A mulasztás a tanrendi órákkal azonos megítélésű. A 

tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató 

engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

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

osztálytanítók az órákon folyamatosan tájékoztatják.  

 

6. Napközi 

 

Minden tanuló, a tanóráinak végezte után legkésőbb 20 perccel köteles elhagyni az iskola 

területét. Ha délutáni elfoglaltság miatt valaki nem tud hazamenni, azt az osztálytanítóval, ill. 

osztálykísérővel kell egyeztetnie, s egy „délutáni órarendben” jegyezni kell, mely az osztályban 

található. 

      Napközit 1-4. osztályok számára biztosítunk tanári felügyelettel 16.00 óráig. 

      Tanulószobát 5-8. osztályig biztosítunk tanári felügyelettel 16.00 óráig. 

Azok a tanulók, akik nem veszik igénybe a napközit, vagy a tanulószobát, az iskolát tanítási órák 

után 20 perccel el kell hagyniuk, illetve csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak az iskolában. 

 

 

 A házirend az iskolába érkező rokonokra és vendégekre is érvényes. 

  

 A házirend az SZMSZ részét képezi. 


