
 
 

 

Házirend 
Kivonat 

 
Bevezető 
 

 A közoktatásról szóló törvény 40. § (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével 

kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 

 A házirend előírásai az iskola tanulóira vonatkoznak.  

 A házirend , valamint az iskola SZMSZ-nak betartása minden tanuló kötelessége {Közokt. Törv. 

12. §(1) bekezdésének h.) pontja} Megszegésük fegyelmi vétségnek számít! 

 A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt 

áll. 

 A házirend olvasható az iskola főbejárata mellett található faliújságon, az iskola honlapján 

www.rakoczisuli.hu valamint kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében.  

 

Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek, eszközeinek 

használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel 

kapcsolatos tevékenységei. 

 

1. Az iskola munkarendje 

 

 Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel kell beérkezned, hogy legyen időd az első 

tanítási órára előkészülni. Az iskola reggel ½ 7 órától van nyitva, mely időponttól ügyeletet 
biztosítunk. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel 

hagyhatod el. 

 Szüleitek az előtérig kísérhetnek, óráid végeztével ugyanitt várhatnak rád. 

 A tanítás 8 órától kezdődik. 

 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd; 

tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el a feladataidat! Vedd figyelembe, hogy a tanítási 

órán, foglakozáson társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, 
dolgozhassanak. Munkájukban te sem zavarhatod őket! 

 A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi. A tanítási órák 45 percesek 

 Jelzőcsengetéskor igyekezz a tanterembe, készülj elő az órára! Fegyelmezetten várd a nevelőt! 

Ügyelj osztálytermed rendjére! 

http://www.rakoczisuli.hu/


 A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási óráján.  

A délutáni foglalkozások kezdetéig a napközi házirendjét kell betartanod! 

 

Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy 

 a szünetben letöröld a táblát, gondoskodj krétáról, a tanterem tiszta levegőjéről 

 az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat 

 jelentsd a tanáriban, ha 10 perccel a becsöngetés után sem érkezett nevelő az órára 

 ellásd az osztályfőnököd által rád bízott feladatokat. 

 

Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor tartózkodhatsz, ha 

 napközis vagy, 

 az iskolában ebédelsz,  

 iskolaotthonos vagy, 

 sportköri, foglalkozáson, valamint a DÖK megbeszélésén veszel részt,  

 iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében tevékenykedsz, 

 tanítód, osztályfőnököd engedélyezte. 

 
Az iskolai rendezvényeken az alkalomhoz illő öltözetben jelenj meg! Tanítód, osztályfőnököd 

útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét.  

Tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. 
 

Az iskolán kívüli programokon a csoportodat csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el! 

Az iskolai foglalkozásokról való hiányzásodat orvos vagy szüleid igazolhatják az SZMSZ-ban leírtak 

szerint. / a szülő a tanévben 3 tanítási napot igazolhat/  
Az iskola a szüleiddel a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet 

minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak mielőbb mutasd 

meg! 
 

2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 

 

 A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a tűz- és balesetvédelmi 

szabályokról, amelyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani.  

 Sajátos tűz- és balesetvédelmi szabályok vonatkoznak a számítástechnika, a technika, a testnevelés 

és a fizika-kémia órákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán. 

 Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, pl.: baleset történik, azonnal szólj a leggyorsabban 

elérhető pedagógusnak! 

 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programon alkoholt, drogot 

fogyasztanod, cigarettáznod tilos! 

 

3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, 

felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 
 

 Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen 

használd. Ha kárt okozol, szüleidnek a közoktatási törvény 77. §-a szerint kártérítést kell 

fizetniük. 

 Ügyelj az épület és a tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Ne rágjál 

napraforgó- tökmagot! Padodban magad tarts rendet tanítód, osztályfőnököd útmutatása 
szerint!  

 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. Az iskolába csak a tanórákhoz, 

foglalkozásokhoz szükséges eszközt hozhatod be! 

 Az iskolai munkához nem tartozó tárgyakat (pl.:diktafon, walkman, diskman,  

 mobiltelefon, játék) nem hozhatsz magaddal. 

 A saját felelősségedre behozott értékekért, az azokban bekövetkezett károkért az  



 iskola nem felel (pl.: ékszer, pénz, telefon). 

 A testnevelés órák és a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az 

öltöző ajtót zárjátok be! 

 Az öltöző ajtó kulcsát adjátok át testnevelő tanárotoknak! 

 A talált tárgyakat, pénzösszegeket az igazgatóhelyettesi/ titkári szobában, vagy 

osztályfőnöködnek add át! 

 

4. Az általános együttélési szabályokat neked is kötelességed betartanod: 

 

 Tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát! 

 Diáktársaiddal is és a felnőttekkel szemben is megfelelő hangnemet használj! 

 Sem testileg, sem lelkileg nem bántalmazhatod társaidat! 

 Nem önbíráskodhatsz! 

 Az öltözködésed legyen ízléses, a hajviseleted és a megjelenésed legyen természetes! 

 Ne rágógumizzál! 

 

5. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések 

  

A tanuló fegyelmi felelőssége 
 

21 § (1) Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, a Házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírének iskolai büntetésben 

vétkes és súlyos kötelezettségszegés esetén, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 
büntetésben részesül. 

 

(2) Az iskolai büntetések formái: 
 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 

(3) Fegyelmező intézkedések: 
 

 szóbeli figyelmeztetés, amelyről a szülő is tájékoztatást kap 

 írásbeli figyelmeztetés, amelyet a pedagógusok az ún. tükörfüzetben vezetnek. 

               - szaktanári figyelmeztetés, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés:(egyszeri súlyosabb vétség, illetve 5 magatartási vétség, 
                                           5 ellenőrző könyv és/vagy felszereléshiány miatt a   

                                           szaktanár javaslatára is.) 

 írásbeli intés, amelyet az osztályfőnök 5 bármely fegyelmező intézkedés után adhat. 

 
(3) Fegyelmező büntetések: 

 

 az osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 



 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés  

                 

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

vétség súlyától függően el lehet térni. 
 

(5) A tanulót súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatoktól függetlenül, legalább 

„osztályfőnöki megrovásban” kell részesíteni vagy az igazgató, illetve a nevelőtestület döntése alapján 
ellene fegyelmi eljárást kell indítani. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen: az agresszió, 

a másik tanuló bántalmazása, megverése, az egészségre ártalmas szerek, a testi épséget veszélyeztető 

tárgyak behozatala és használata az iskolában, a szándékos károkozás, az iskola nevelői, alkalmazottai 

emberi méltóságának a megsértése. A dohányzás, szeszesital vagy drogfogyasztás az iskolában első 
alkalommal igazgatói intést, ismétlődés esetén a legszigorúbb fegyelmi büntetést vonja maga után. 

  

(6) Fegyelmi büntetések: 
 

 nevelőtestületi megrovás 

 szigorú nevelőtestületi megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása a szociális kedvezmények 

kivételével 

 áthelyezés másik iskolába az iskolaigazgatók közötti, áthelyezésről szóló megállapodás 

szerint.  
 

(7) Az intézkedések, büntetések megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát minden esetben figyelembe kell venni. A diákönkormányzat véleményét a fegyelmi 

eljárás során be kell szerezni, annak megindításáról a tanulót és szüleit az iskolának értesítenie kell. 
Egyebekben a fegyelmi eljárás lefolytatására a közoktatásról szóló tv. 76 §-ának a rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

6. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések 

 

Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a közoktatási törvény 10. és 
11. §-ában meghatározott jogaid érvényesüljenek. 

 

Jogaid gyakorlásához szükséges információkról 

 Osztályfőnöködtől, (többek között osztályfőnöki órán) 

 Szüleidtől, (szülői értekezletet, fogadóórát követően) 

 Iskolagyűlésen, 

 DÖK-ön keresztül értesülhetsz. 

 

 Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a DÖK-öt segítő felnőtt. 

 Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az 

osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól.  

 Témazáró dolgozatok időpontját 5 nappal előbb közlik veled tanáraid. Egy nap legfeljebb két 

témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Ha kettőnél több témazáró dolgozat írása várható 

ugyanazon a napon, az osztályszóvivő jelezze az osztályfőnöknek. 

 Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az általános iskolai napközit. 

 Csoportbontásokról, emelt óraszámú képzési lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb az első 

tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat. 

 Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább 8 

tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. 

 Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban.  



 Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, 

étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola 

gyermekvédelmi felelősétől illetve a gazdasági irodában kaphatsz te, vagy kaphatnak a szüleid 

részletes felvilágosítást. 
 

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz 

 bármely osztályfőnöki órán 

 az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban 

 diákközgyűlésen a DÖK működési szabályzatában foglaltak szerint. 

Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a DÖK -öt segítő 
felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz. 

 

6. Hivatalos ügyek intézése: 

 

1. Igazgatói iroda 
Az iskola igazgatóját és az igazgatóhelyetteseket hivatalos ügyekben tanítási napokon a tanítási órák 

közötti szünetekben keresheted meg. 
A tanítási szünetekben szüleid az iskola igazgatóját minden hónap szerdai napján 16-17 óra között 

kereshetik meg. 

 

2. Titkárságon, /igazgatóhelyettesi iroda/ 

 Hivatalos ügyeidet ( diákigazolvány, bérlet) naponta a nagyszünetben, illetve 13,45-14,15 

között intézheted. /pénteki nap kivételével/ 

 Az iskolalátogatási papírokat az osztályfőnökök intézik 

 Az ebéd térítési díj fizetés a gazdasági iroda ajtajára van kifüggesztve 

 A tagiskolában az erre kijelölt napokon 

 A képviseletedben eljáró szülők a hivatalos ügyeket ( iskolalátogatási igazolás, távozási 

igazolás, napközi) naponta, a tanítási szünetek ideje alatt a hétfőtől csütörtökig 9-12 óra között 

intézhetik. 
 

 

 
 

 

Miskolc, 2009. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

Lukács Marietta      Dr.Pásztorné Bakó Márta 

Diákönkormányzatot segítő tanár       igazgató 

 

 

 
 

 


