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I. Preambulum

(Bevezető)

1.
A közoktatásról szóló törvény 40. § (7) bekezdésének előírása
értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben
kell szabályozni.
2.
Házirendünk célja, hogy az iskolánk mindennapi életével
kapcsolatos kérdéseket szabályozza a megfelelő jogszabályok keretei
között.
3.
Így az alábbi szabályok iskolánk tanulói és szüleik, valamint az
iskola dolgozói számára szolgálnak egyfajta zsinórmértékül, s egyúttal
biztosítják az intézmény működésének törvényes feltételeit.
4.
A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a
tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
5.
A Házirend elolvasható az iskolai könyvtárban, a tanári szobában,
illetve kifüggesztve valamennyi osztályteremben.
6.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola iskolahasználói köre a
következő házirendet fogadta el:
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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 iskolában a tanítás 7 óra 50 perckor kezdődik.
Gyülekező az iskola udvarán (rossz idő esetén az iskola
folyosóján). A tantermekbe ½ 8 órakor, sorakozó után mehetsz
be. 7 óra 35 percig kell beérkezned, hogy legyen időd az első
tanítási órára előkészülni. Az iskola épületét az utolsó
foglalkozás befejezése előtt csak nevelői engedéllyel hagyhatod
el.

1.2

A tanítási órák és szünetek rendje:
Óraszám
1.
2.
3.
4.
5.
6

Tanítási óra
7.50 - 8.35
8.45 - 9.30
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.40- 12.25
12.35- 13.20

Szünet
8.35-8.45
9.30-9.50
10.35-10.45
11.30-11.40
12.25-12.35
13.30-14.15

1.3 A tanítási órák befejezése után köteles vagy a padodat, a tantermet
rendben hagyni, székedet a szokott rendben felrakni! A tantermet
nevelőd irányításával hagyhatod el.
1.4 Az étkezőbe meghatározott rend szerint vonulhatsz. A napközisek a
napközis nevelő vezetésével együtt mennek ebédelni. Az étkezési rendet
köteles vagy betartani.
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1.5 Kerékpárodat a tárolóban kell elhelyezned. Iskolába saját
felelősségedre jöhetsz kerékpárral, és ezért anyagi felelősséget nem vállal
az iskola.
1.6 Ellenőrződet köteles vagy magadnál tartani, tanáraid értékelési
szándékának megfelelően rendelkezésükre kell bocsátanod. Köteles vagy
szüleiddel a kapott érdemjegyet és minden egyéb bejegyzést is aláíratni.
1.7 Iskolai ünnepélyeken való részvétel kötelező! Köteles vagy
alkalomhoz illő öltözékben megjelenni.(Fehér ing, sötét nadrág illetve
fehér blúz, sötét szoknya).
1.8 Az iskola igazgatója által megjelölt időszakban köteles vagy az
iskolában cserecipőt váltani, melyben csak az épületen belül
tartózkodhatsz. A testnevelésórán használt cipődben sem mehetsz az
udvarra.
1.9 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét
fegyelmezett magatartásoddal segítsd, tanítód, tanáraid útmutatásai
szerint végezd a feladataidat! A házi feladat célja az otthoni gyakorlás.
Köteles vagy az írásbeli leckéidet otthon megírni.
1.10 Az iskolai mulasztások igazolása
Az iskolából való hiányzásodat köteles vagy a megfelelő módon orvossal
vagy a szüleid által igazoltatni az ellenőrződben az alábbiak szerint:
Betegség esetén a 3 napnál rövidebb hiányzást a szülő igazolhatja
(tanévenként 1 alkalommal), a 3 napnál további hiányzást csak az orvos
igazolhatja.
Nem betegségedből adódó hosszabb hiányzást csak az intézmény
igazgatója engedélyezhet. Egy-egy napos távolmaradásra (szüleid írásbeli
kérésére) az osztályfőnököd adhat engedélyt. Ez maximum 3 nap lehet
tanévenként.
Testnevelésóra alóli felmentést 3 napon túl csak az orvos adhat.
Igazolatlan hiányzásodat az osztályfőnök jelenti az iskolavezetésnek. Ha
ez többször is előfordul, az iskola szabálysértési eljárást kezdeményez a
szüleid ellen.

6

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola házirendje

1.11 A tanulói ügyelet rendje
Ügyeletes szolgálatra a 7-8. osztályok tanulóit jelöli ki a
diákönkormányzat vezetője.
Ha ügyeletes vagy, 7 óra 20 percre kell az iskolába érkezned. Tanáraid, az
ügyeletes nevelők kérése és irányítása szerint teljesíted a rád bízott
feladatokat.
Ha illetéktelen behatolást tapasztalsz, köteles vagy azonnal jelenteni az
igazgatói irodában.
1.12 A hetesek feladatai
A hetesek a naplóba bejegyzett rend szerint, hetente váltják egymást.
Ha hetes vagy, felelős vagy az osztály rendjéért. Szellőztetsz,
megöntözöd a virágokat, gondoskodsz a krétáról. Ha társaid is az
osztályban tartózkodnak, te felelsz a magatartási szabályok betartásáért.
Ellenőrzöd a folyosói szekrények rendjét.
Te jelented a hiányzókat.
Becsengetés után 5 perccel jelezned kell a tanár hiányát a tanári szobában
Neked kell jelentened az esetleges rongálásokat is.
A tanítás befejeztével ellenőrzöd a tanterem rendjét.

2.A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében
szükséges eljárások:

A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a balesetés tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épsége
érdekében köteles vagy betartani.
2.1 A következő eszközöket csak pedagógus felügyelete mellett
használhatod: számítógép, elektromos berendezések, munkaeszközök,
tornatermi berendezések…stb.
2.2 Az iskola udvarán a tantestület által meghatározott rendben
tartózkodhatsz. Köteles vagy vigyázni társaid testi épségére.
Becsengetéskor sorakoznod kell.
Fegyelmezetten vonulsz az
osztályba. Rossz idő esetén szünetekben a folyosón kell tartózkodnod,
kicsengetéstől a szünet végéig. Nagy szünetben 10 percig még az
udvaron, illetve a folyosón kell tartózkodnod.
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2.3 Tanulmányi kirándulásokon, az iskola által szervezett
programokon és egyéb rendezvényeken is köteles vagy iskolánk
diákjához illően viselkedni, köteles vagy a Házirend utasításait
betartani.
2.4 Az iskolába nem hozhatsz balesetveszélyes szerszámokat,
fegyvereket, nagy értékű vagyontárgyakat, műszaki berendezéseket,
veszélyes állatokat, alkoholt, gyógyszert, kábítószert, pornográf témájú
újságot, kazettát, szélsőséges vallási és egyéb szimbólumokat ábrázoló
eszközöket, gyufát, cigarettát…stb.
2.5 Saját magad és társaid testi épségére köteles vagy ügyelni. A
durvaság, a verekedés, a szóbeli agresszió megengedhetetlen
viselkedési forma.
2.6 Iskolánk diákjaként köteles vagy életkorodnak megfelelő, kultúrált
öltözékben megjelenni az iskolában. Ruházatod, külső megjelenésed
nem kelthet közmegbotránkozást. Nem lehet balesetveszélyes.
2.7 A tornacsarnok rendjét a testnevelők határozzák meg.
Kötelező azonban számodra a sportöltözék viselése és nem viselhetsz
ékszert a testnevelésórákon (ha hoztál, akkor saját felelősségedre).
2.8 Az iskolában nem folytathatsz üzleti jellegű tevékenységet.
2.9 Az iskolába a mobiltelefonodat csak saját felelősségedre hozhatod.
Eltűnése esetén az iskola felelősséget nem vállal.
Tilos a mobiltelefon tanóra alatti használata! Órák előtt köteles vagy a
titkárságon leadni.
2.10 Az ablakokból és a korlátról kihajolni veszélyes és tilos.
2.11 Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit
rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, szüleidnek a közoktatási
törvény 77. §-a szerint kártérítést kell fizetniük.
2.12 Személyes holmidra te tudsz legjobban vigyázni. Felelősséget is te
vállalsz érte.
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III .A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának módja
Az iskola életét, mindennapjait úgy szerveztük meg, hogy annak során
a közoktatási törvény 10. és 11. §-ában meghatározott jogaid
érvényesüljenek.
Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést
von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási
törvény 76. §-a tartalmazza.
1.Az iskolában a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a
diákönkormányzatot segítő pedagógus, illetve a mindenkori gyermekés ifjúságvédelmi felelős.
2. Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az általános
iskolai tanulószobát az 1-5. évfolyamokon, illetve a menzai ellátást.
3. Jogod van a szüleid írásos beleegyezésével az iskolai szakkörökre
jelentkezni. Ha ez megtörtént, köteles vagy az adott tanév végéig a
foglalkozásokon részt venni.
4. Jogod van részt venni az iskolai és iskolák közötti versenyeken. Az
iskolák közötti versenyen (amelyen iskolánkat képviseled) csak
felkészítő tanárod javaslatára és beleegyezésével szerepelhetsz.
5. Jogod van részt venni az iskola pedagógiai programjában rögzített
tanulmányi kirándulásokon, ünnepségeken, rendezvényeken.
6. Az iskola eszközeit, létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva
tartásának ideje alatt használhatod.
7. Tagja lehetsz az iskolai könyvtárnak, a meghatározott könyvtári
rendben kölcsönözhetsz könyveket.
8. Jogod van pályázni a „Jó tanuló, jó sportoló” címre.
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9. Részt vehetsz az iskolában folyó (a történelmi egyházak által
szervezett) hitoktatásban. A tanórákon világnézeti elkötelezettségtől
mentes oktatásban részesülsz.
10. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy
kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek
rendjét külön szabályok határozzák meg.
11.Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt
nyilváníthatsz
- osztályfőnöki órákon
- az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban
- a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában
foglaltak szerint
- a tanítási órákon véleményezési jogoddal, az órát vezető
pedagógus által irányított és megszabott keretek között élhetsz
- az információs önrendelkezési jogodnak megfelelően
osztályfőnököd segítségével tájékozódhatsz arról, az iskola milyen
adatokat és milyen módon tárol rólad (Téves adat észlelése esetén
helyesbítést kérhetsz).
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IV. A jutalmazó és fegyelmező eljárások

(bővebben az iskola pedagógiai programja tartalmazza)
A házirend súlyos megszegéséért az osztályfőnök által adható megfelelő
fokozatú elmarasztalást kapod.
Csalásért, szándékos károkozásért, súlyosabb testi bántalmazásért a
megfelelő fokozatú igazgatói elmarasztalásban részesülsz.
Az iskola hírnevének öregbítéséért, kiemelkedő sporteredményeidért,
ünnepélyeken való sikeres szereplésedért megfelelő jutalmazásban
részesülsz.
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V. A diákönkormányzattal, osztályközösséggel
kapcsolatos rendelkezések
1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik.
2. Az iskola a diákönkormányzat működését a lehetséges eszközökkel
támogatja.
3. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap
programjáról dönt.
4. A nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a
diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb csoportjának
számít a felső tagozat.
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VI. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos
rendelkezések
A Házirendet a nevelőtestület a 2007. december 21-én tartott
értekezletén fogadta el, a szülői közösség a 2008. január 23-i, a
diákönkormányzat a 2007. december 4-i, megbeszélésén a
Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett.
A Házirendet a fenntartó a ………………….. sz. határozatával
2008. április 29-én fogadta el.
A hatálybalépés napja: 2008. szeptember 01.
A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként
felülvizsgálja.

Aláírások:
_________________
fenntartó

_________________
igazgató

_________________
szülői közösség elnöke

_________________
diákönkormányzat vez.

