ISKOLAI HÁZIREND
1. A 2011. évi Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 25§-a és a törvény módosításai
értelmében az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, dolgozóira vonatkoznak, valamint mindenkire, aki az
iskola területén bármilyen céllal, feladattal tartózkodik.
3. Az iskola Házirendjének betartása minden tanulónak kötelessége. (Nkt. 46§.)A Házirend
előírásai minden olyan estre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
4. A Házirendet a tanulók a beiskolázásakor kézhez kapják. A Házirend elolvasható az iskola
aulájában kifüggesztve, valamint az osztálytermekben.
5. Iskolánk munkarendje:
A tanítási órák kezdetét és végét jelző hang hirdeti az alábbiak szerint:
1. óra: 08. 00 – 08. 40
2. óra: 08. 45 – 09. 25
3. óra: 09. 30 – 10. 10
4. óra: 10. 30 – 11. 10
5. óra: 11. 15 – 11. 55
6. óra: 12. 00 – 12. 40
Az iskolába fel és levonulás osztályonként történik, tanári kísérettel. A tanórák kezdetekor az
egyes osztályok tanulói a tanterem bejáratánál csendben sorakoznak. Az osztályterem ajtaját
az órát tartó tanár nyitja ki, bevonulni csak tanéri engedéllyel szabad. A tanuló tanárait és az
iskola területén tartózkodó felnőtteket a napszaknak megfelelően, a tanterembe belépő
felnőtteket felállással köszönti. A tanítási órák rendjét az órát tartó tanár határozza meg.
ugyancsak ő gondoskodik (a tanulókkal együtt) a tanterem rendjének fenntartásáról.
Kicsengetés után az órát tartó tanár szaktanár határozza meg a kivonulás rendjét, időpontját.
Az iskola folyosóin szaladgálni, hangoskodni, egyéb rendbontással a többiek nyugalmát, a
tanítást zavarni tilos. Az óraközi szünetekben a tanulók a tanárok felügyelete mellett az
aulában vagy a csoportoknak kijelölt helyén tartózkodhatnak. A tanítási órák, iskolai
foglalkozások eredményességét a tanulók fegyelmezett magatartásukkal segítsék. A tanuló
kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait
valamint tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat sem szóban sem pedig más
módon ne sértse! A tanulók a tízórait a tantermekben fogyasztják el. A tanuló a tanuláshoz
szükséges felszerelést mindig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hozza
magával. A tanuló bármely hiányzása (szabadság, eltávozás, stb.,) nem mentesíti az iskolai
kötelezettségei alól, a hiányzásból adódó tananyag megismerését pótolni kell. Ha a tanuló
hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák számának 30%-át meghaladja, nem
osztályozható, kivéve, ha a tantestület javasolja, az iskola vezetője engedélyezi számára
osztályozóvizsga letételét.
6. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások: Az
iskolában minden tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, hogy megőrizze,
illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola
létesítményeit, felszereléseit.

A tanuló, ha bármilyen rendkívüli eseményt észlel (balesetveszély, szökési kísérlet, verekedés,
rosszullét stb.) haladéktalanul szól a közelében lévő pedagógusnak. A tanév első hetében az
osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról,
amelyeket saját és társaik testi épségének védelmében kötelesek betartani.
Tűzveszélyes,
tüzet okozó anyagot az iskolába hozni tilos!
Dohányozni az iskola egész területén – beleértve a fel- és levonulást is – szigorúan tilos!
Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat, valamint minden olyan tárgyat, ami nem kapcsolódik
szorosan a tanításhoz az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli
programokra elvinni tilos!
7. Rendeltetésszerű használat – kártérítés. A tanulók kötelesek megóvni a berendezési és
felszerelési tárgyak épségét. A berendezési tárgyakban okozott mindennemű szándékos rongálás
szigorú kártérítési kötelezettséget von maga után.
8. Tanulók jogai, kötelességei. A tanulók jogait és kötelességeit a Nkt. részletesen taglalja.
A tanulói jogok sérelme esetén a tanuló az ügy jellegének megfelelően az osztályfőnökhöz,
majd az iskola vezetőjéhez fordulhat.
A Házirend be nem tartása, a különböző fegyelemsértések következményekkel járnak:
-

szaktanári figyelmeztetés (szóban – írásban)
osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban – írásban: figyelmeztetés, intés, megrovás)
iskolavezetői figyelmeztetés (írásban: figyelmeztetés, intés, megrovás)
kirívó rendbontás esetén kivizsgáló helységbe való elhelyezés.
A fegyelemsértésekről jegyzőkönyv készül, ami bekerül a tanuló személyi anyagába. Az
osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanuló magatartása és szorgalma alapján
szabadságolásra, eltávozásra, stb.

9. Általános magatartási szabályok





Az iskolába mindig tiszta, rendezett viseletben kell megjelenni. Ünnepségeken,
rendezvényeken pedig alkalomhoz illő ünnepi öltözékben.
Különböző ékszerek, testékszerek viselése az iskola területén tilos!
A tanuló mindig ügyeljen arra, hogy külseje ápolt és higiénikus legyen.
A mosdót és a wc-t használni csak tanári felügyelet mellett szabad. A Házirend szabályai
az új Házirend kiadásáig érvényesek!

Aszód, 2016. augusztus 31.

Takács Pál György
iskolavezető

