
Házirend a 2019/2020-as tanévre 

 
1. Minden tanuló köteles betartani a tűzvédelmi és a munkabiztonsági előírásokat, az 

osztályfőnök utasításait és az iskola házirendjét. 

2. A tanuló hivatalos okirata az ellenőrző könyv, melyet naponta köteles magával 

hordani, hetente a szülővel aláíratni (1 nem aláírt oldal – figyelmeztető beírás). Amennyiben 

a tanuló az ellenőrző könyvét otthon felejti, figyelmeztető beírást kap, amely az 

osztályzóívbe kerül. Öt figyelmeztető beírás osztályfőnöki megrovást von maga után. 

Az ellenőrző könyvben bármilyen hamisítás esetén igazgatói megrovás jár, elvesztése esetén 

a tanuló köteles újat igényelni az iskola igazgatóságán, és az addig szerzett érdemjegyeit 

beíratni. 

A tanuló érdemjegyeit a pedagógusok folyamatosan vezetik az elektronikus ellenőrző 

könyvben is.  

3. A tanuló az iskolába 7.10-től 7.45-ig érkezik. A korábban érkező tanulók a 

lépcsőházban gyülekeznek, 7.10-től van pedagógusi felügyelet.  

4. Az iskola épületének bejárati ajtói 8.00-tól a tanítás alatt zárva vannak. 

5. Tanítás előtt az iskola épülete előtt tartózkodni tilos! Napközben (7.10 – 14.15) 

engedély nélkül a tanuló nem hagyhatja el az épületet (ebédszünetben sem). A kis 

szünetekben az osztályban (nyitott ajtónál) vagy a folyosón, a nagyszünetben jó idő esetén az 

udvaron kötelező tartózkodni. 

6. A tanuló köteles váltócipőt használni. A tornacipő nem váltócipő. A tornacipő 

használata az épületben tilos (kivétel a tornaóra). Tornaóra előtt és után a fiúk az osztályban, a 

lányok a tornateremben öltöznek át. A tanuló köteles a tornaórán tornaruhát hordani, 

ellenkező esetben figyelmeztető beírást kap. A tornaruhát legalább havonta egyszer köteles 

hazahordani. 

7. A tanuló köteles minden tantárgyra hozni a tankönyveit, füzeteit és segédeszközeit, de 

tilos azokat tanítás után a padban hagyni. 

8.  Tilos az iskola területén a görkorcsolya és a gördeszka használata. 

9. Értéktárgyakért, ékszerekért, pénzösszegekért az iskola nem vállal felelősséget. 

10.  A tanítási óra zavarásáért a 245/2008 törvény 58. § 3. bekezdése alapján járunk el. 

11. Szemtelen viselkedés az iskola alkalmazottaival, pedagógusaival szemben, hazugság, 

durva hangnem, káromkodás, rendszeres késés, hetesek kötelezettségének elmulasztása, 

ablakban ülés, tankönyvek, segédeszközök, tornafelszerelés hiánya, osztályban labdázás, 

futballozás, nem megfelelő megjelenés vagy öltözet figyelmeztető beírást von maga után. 



12. Iskolai kiránduláson, exkurzión, sítanfolyamon a tanuló a pedagógiai tanács döntése 

alapján vehet részt (beírások számától, hiányzástól, viselkedéstől függően). 

13. Az osztályban található számítógépeket a tanulók nem kapcsolhatják be pedagógus 

felügyelete nélkül. Ennek megszegése figyelmeztető beírással jár. 

14. A mobiltelefont a tanuló az 1. óra elején leadja a pedagógusnak. Amennyiben ezt 

elmulasztja, figyelmeztető beírást kap. 

15. Zaklatás, agresszivitás az iskola alkalmazottaival, pedagógusaival, tanulóival szemben – 

osztályfőnöki megrovás, igazgatói megrovás vagy kettes magaviselet. 

16. A tanulóknak szigorúan tilos egyénileg vagy csoportosan fizikailag és lelkileg bántalmazni  

iskolatársait vagy iskolatársak csoportját (pl. iskolatársát megverni, veréssel fenyegetőzni, 

ellopni iskolatársa pénzét, személyes tárgyait, elrakni és tönkretenni iskolatársa dolgait, 

rágalmazni, sértegetni, kiközösíteni, tehát tilos több tanulónak szövetkeznie egy tanuló ellen). 

Minden tanulónak kötelessége az ilyen viselkedést, bántalmazást jelezni az osztályfőnöknek 

vagy bármely pedagógusnak. Ez nem minősül árulkodásnak. 

Ha a tanuló ilyen bántalmazást, megfélemlítést követ el, a kihágás mértékétől függően 

a következő büntetéseket kaphatja:  

- osztályfőnöki megrovás 

- igazgatói megrovás 

- magaviseleti jegy rontása 

Ha sorozatos kihágásról van szó, amely veszélyezteti a tanuló egészségi állapotát, az 

igazgató az esetet a rendőrségen jelenti. 

17. Ha a tanuló nyilvános helyen (pl. buszmegálló, utca, üzlet, kultúrház, tömegközlekedési 

eszköz, stb.) trágárul viselkedik – igazgatói megrovás vagy kettes magaviselet. 

18. Az iskola vagyonának szándékos rongálása (pl. radiátorok rongálása, iskolai bútorok 

eltörése, befirkálása, megrongálása, felújított ajtók, falak megrongálása), eltulajdonítása – 

kártérítés és osztályfőnöki vagy igazgatói megrovás. 

19.  Ha a tanulónál petárdát vagy más veszélyes dolgot találnak – osztályfőnöki megrovás. 

20. Ha a tanulónál cigarettát, alkoholt, drogot találnak vagy észlelhető ezen dolgok használata 

– igazgatói megrovás vagy kettes magaviselet. 

A tanítási időszak alatt és az iskolai akciókon energiaital fogyasztása tilos. Megszegéséért 

figyelmeztető beírás jár, ill. a törvényes képviselő behívatása. 

21. Magaviseleti jegy rontását az osztályfőnök javasolja a beírások alapján és a pedagógiai 

tanács döntése alapján az igazgató hagyja jóvá. 

22. A figyelmeztető beírás a figyelmeztetések füzetbe és az osztályzóívbe kerül, a 



megrovások az osztályzóívbe és az ellenőrző könyvbe kerülnek. 

23. A tanuló hiányzása esetén a szülő köteles a tanulót ebédről kijelenteni, ellenkező esetben 

az ebéd ára az előlegből vonódik le. 

24. A tanévben a szülő 5 napot igazolhat gyermekének családi okok miatt (5x egy nap). 

Három napon túli, betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolást fogadunk el. A 

tanulónak egy hét áll rendelkezésére, hogy igazolja hiányzását, ellenkező esetben hiányzását 

igazolatlannak tekintjük. Tanóráról a tanulót az osztályfőnök engedheti el az óraadó 

pedagógus tudtával. 

A tanuló 3 napon túli, nem betegség miatti hiányzását a szülőnek írásban kell kérvényeznie az 

iskola igazgatóságán. 

5-szöri késés esetén osztályfőnöki megrovás jár. 

1 – 5 óra igazolatlan hiányzásért osztályfőnöki megrovás jár 

6 –  14 óra igazolatlan hiányzásért igazgatói megrovás jár 

Több mint 15 óra igazolatlan hiányzást (1 hónapban) az iskola igazgatója a szociális és 

városi/községi hivatalba jelenti, s ez már iskolakerülésnek minősül.  

15 – 59 óra igazolatlan hiányzásért kettes magaviselet 

60 és több óra igazolatlan hiányzásért hármas magaviselet 

25.   A tanuló hiányzás esetén köteles pótolni a mulasztott tananyagot. 

26. Amennyiben a tanuló érdemjegyek hiánya miatt nem osztályozható, komisszionális 

vizsgát tesz. 

27. A tanuló köteles becsomagolni az ellenőrző könyvét, tankönyveit és a füzeteit. A tanszerek 

megrongálása vagy elvesztése esetén kártérítést kell fizetni.  

28. Iskolai rendezvényen való aktív részvételért és eredményességért osztályfőnöki dicséret 

jár. Ha a tanuló versenyen eredményesen képviselte az iskolát – osztályfőnöki vagy igazgatói 

dicséretben részesül. 

Járási forduló – osztályfőnöki dicséret 

Kerületi, regionális, országos forduló, országos elődöntő – igazgatói dicséret 

Járási, kerületi, regionális és országos forduló, országos elődöntő – könyvjutalom  

Az iskola legeredményesebb tanulója igazgatói különdíjban részesül. 

29. A tanuló kitűnő tanulmányi eredményeiért, példás magaviseletéért és példás 

iskolalátogatásáért az év végén igazgatói oklevelet kap. 

Vágsellye, 2019. szeptember 2. 


