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A Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi 

Általános Iskola Tagintézményének  

 

 

Házirendje 
 

 
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:  az egyes tanulói jogok 
gyakorlásának módját,  az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésének módját,  az 
iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,  az 
iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 
használatának rendjét,  az iskola által szervezett, a pedagógiai program 
végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. 
 
 

A házirend hatálya  
 
2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed:  az intézménnyel munkajogi 

jogviszonyban lévő személyre,  az iskolai ellátásában részesülő tanulóra, illetve 
meghatározott esetekben a szülőre, különösen a kiskorú tanuló szülőjére.  
 
2.2. A házirend időbeli hatálya:  a tanulók és szüleik vonatkozásában a 
beiratkozáskor (az intézményi tanulói jogviszony kezdetekor) keletkezik és az 
intézményi tanulói jogviszony megszűnéséig tart,  kiterjed a teljes tanévre, beleértve 
a szüneteket is.  A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló, e házirend pontjaiban 
meghatározott jogait az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.  
 
2.3. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén, azon 
magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is - az intézmény 
által szervezett programok, foglalkozások esetében - az intézmény területén kívül is 
alkalmazni kell. 
 
 

Tanulói jogok és kötelességek 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50.§-a szerint a tanuló – 
beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 
jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a jogviszonyon alapuló jogait az előbbi 
időponttól kezdve gyakorolhatja.  A tanulói jogokat és kötelességeket az Nkt. 46.§-a 
szabályozza.  
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A tanuló joga 
 
 hogy megismerje a diákokat érintő jogszabályokat, melyek megismertetése és 
értelmezése az osztályfőnök és a diákönkormányzat feladata.  
 választó és választható legyen diákképviseletekbe.  
 véleményt mondjon az iskola életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos 
kérdésekben úgy, hogy az nem sérti mások emberi méltóságát.  
 tanulmányi, magatartási és szorgalmi teljesítményét előítélet nélkül értékeljék.  
 témazáró dolgozatát 10 munkanapon belül kiértékelve megtekinthesse, az értékelés 
szempontjait megismerhesse, kérdéseire érdemi választ kapjon. Határidőn túli 
értékelés esetén (igazolt hiányzás, ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és tanuló 
egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását illetően. 
 részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett 
programokon, rendezvényeken, versenyeken. 
 részt vegyen különböző szabadidős programokon, iskola által szervezett 
rendezvényeken, pályázatokon, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyeken, 
feladatot vállalhat egyéb közösségi programok összeállításában, lebonyolításában. 
(pl. sulidiszkó, játszóház, stb.)  
 családja anyagi helyzetétől függően – kérelmére - kedvezményekben, szociális 
támogatásban részesüljön, ingyenes tankönyvjuttatásban, illetve kedvezményes 
étkezésben részesüljön. Ezen igényét a szülők igazolásának bemutatásával a 
tankönyvrendelés idejében, illetve a napközire, menzára történő jelentkezéskor 
jelentheti be.  
  
 

A tanuló kötelessége 
 
A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ennek érdekében köteles:  
 rendszeresen iskolába járni.  
 vállalt feladatait, megbízatásait a megadott határidőig elvégezni.  
 ha az iskolából hiányzott, a kihagyott tananyagot a szaktanárral (illetve 
osztálytársaival) való egyeztetés alapján pótolni.  
 a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket, tájékoztató füzetét 
illetve ellenőrző könyvét elhozni, azok tisztaságát és rendezettségét megőrizni.  
 a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon, fegyelmezetten dolgozni, 
tiszteletben tartva társai tanuláshoz való jogát.  
 hogy magatartásával az intézményen belül, valamint azon kívül is, a közterületeken 
és a nem zártkörű rendezvényeken is méltón képviselje iskolánkat.  
 hogy védje társai és saját egészségét, kerülje a durva beszédet és az egymással 
szembeni agressziót, mások bántalmazását, megalázását.  
 hogy az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, helyhez, alkalomhoz illő, 
időjárásnak megfelelő öltözékben, ünnepélyeken ünnepi öltözékben jelenjen meg 
(lányoknak: fehér blúz, sötét alj vagy nadrág; fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, 
alkalomhoz illő lábbeli).  
 hogy betartsa a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzás, szeszesital 
és kábító illetve élénkítő hatású szerek fogyasztásának tilalmát.  
 hogy védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a közös és a személyi tulajdont. 
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A tanulói jogok érvényesítése 
 
A tanulók szabad véleménynyilvánítási jogának megnyilvánulási eszközei és 
lehetőségei:  
 írott és elektronikus formájú iskolai sajtó (hirdetmény, iskolaújság, iskolarádió),  
 igény és elégedettség felmérést szolgáló tanulói kérdőív névtelen kitöltése,  
 nyilvános hozzászólások: iskolagyűléseken, diákközgyűlésen, diákönkormányzati 
tanácskozásokon,  
 osztályfőnöki órákon és tanórákon a tanuló a véleménynyilvánítás jogával az órát 
vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra 
menetéhez és felépítéséhez.  
A tanulói véleménynyilvánítás során nem sérülhet az iskola alkalmazottainak és 
tanulóinak személyiségi joga, emberi méltósága.  
 
A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése 
céljából. A felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét, tényekkel, 
adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól 
számított 30 napon belül az intézményvezető köteles intézkedni.  
 
Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy a törvényes képviselője törvényességi 
kérelmet adhat be az intézményvezetőhöz, melynek elbírálása az iskolafenntartó 
hatásköre. 
 
 

A diákérdekek képviseleti szerve 
 
A tanulók érdekképviseleti szerve az iskolai diákönkormányzat. Az iskolai közösségek 
életüket érintő bármely kérdésben, a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik 
jogaikat. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 
kiterjed. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban (5-8. évfolyamon) 
megválasztott 1-1 képviselőből álló vezetőség irányítja, munkáját az iskola 
intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti, egyben ő látja el a képviseletet 
is. Az iskolai diákönkormányzat megválasztása és működése tanévenként az iskolai 
diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzatában rögzítettek szerint történik.  
 
 

Az iskolai élettel kapcsolatos rendelkezések 
 
A diákok viselkedésében és megjelenésében az iskola által elvárt mértéktartásnak kell 
érvényesülnie, melynek betartatása a nevelőtestület és a szülők együttes felelőssége. 
 
Öltözködés: Tiszta, ízléses, nem kihívó, a fehérneműt eltakaró ruházat.   
 

Hajviselet: Tiszta, gondozott. Hajfestés, extrém hajviselet kerülendő.   
 

Smink: A tanítási idő alatt nem megengedett.   
 

Köröm: Tiszta, természetes szín, a műköröm nem javasolt.   
 

Tetoválás: Nem elfogadható. A már meglévő eltakarását kérjük.  
 

Testékszer: Balesetveszélyes, ezért nem javasolt. (Testnevelés órán a már 
meglévőket ki kell venni, vagy le kell ragasztani.)   
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Fejfedő: Épületen belül nem illő. 
Szotyola, tökmag, rágógumi, pálcikás nyalóka: iskolán belüli használata mellőzendő. 
 
Az iskola a tanulók munkahelye. Területén a diákszerelem és az együtt járás külső 
jeleitől tartózkodni kell.  
 
Az iskola tanulói nem tarthatnak maguknál dohányterméket, egyéb tudatmódosító 
szereket (drog, alkohol, energiaitalok) valamint testi épséget veszélyeztető tárgyakat 
(kés, petárda, stb.) 
 
A tanuló kötelezhető a tisztasági munkák közül  
 

 az udvaron eldobált szemét összeszedésére,  
 összefirkált pad/ berendezési tárgy lemosására,  
 tanuló által a tanteremben elszórt szemét feltakarítására.  
 

Egészségügyi okokból és a tisztaság megőrzése érdekében a rossz idő beálltával a 
gyerekeknek váltócipő használata javasolt.  
 
A tanulóknak a kabátot, váltócipőt és a testnevelési felszerelést a szekrényükben vagy 
az osztálytermükben kell elhelyezniük.  
 
Testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon a tanuló  
 

 a testnevelő által meghatározott és a szülői közösség által  
elfogadott felszerelésben köteles részt venni,   

 tilos a balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők használata.  
 
Testnevelés óra alól a tanulók felmentését a szülő is kérheti (tanévenként 3 órát), amit 
az ellenőrzőbe kell bejegyezni. Az ennél hosszabb felmentés az orvos javaslata 
alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési 
óráján. 
 
Az a tanuló, - aki akár gondatlanságból, akár szándékosan kárt okoz-, a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk) és Köznevelési törvény ide vonatkozó szabályai szerint köteles a 
kárt megtéríteni, szándékosság esetén fegyelmileg is felelősségre vonható.  
 
Egy tanítási napon egyetlen osztállyal sem íratható kettőnél több témazáró dolgozat. 
Az osztály diákképviselője nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a 
szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már több más témazáró dolgozatot is 
kitűztek.  
 
A tanár köteles a ki nem adott írásos feleleteket a következő fogadóóráig, a témazáró 
dolgozatokat a tanév végéig megőrizni. A szülő joga, hogy a ki nem adott dolgozatot 
fogadóórán megtekintse.  
 
Szülői kérésre - a szükséges dokumentumok csatolásával - az egyes tárgyak tanulása, 
vagy értékelése alól az intézményvezető mentesítést adhat, ha ezt a tanuló egyéni 
adottsága, sajátos helyzete indokolja.  
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A tanulók és a szülők tájékoztatása 
 
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
tudnivalókról az iskola intézményvezetője illetve a diákönkormányzat képviselője 
tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatja.  
 
Az osztályfőnök és az osztály képviselője folyamatosan tájékoztatják az osztály 
tanulóit az aktuális tudnivalókról.  
 
A szülőket az iskola életének egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról az iskola intézményvezetője a szülői szervezet ülésein, az osztályfőnök a 
szülői értekezleten tájékoztatja.  
 
A pedagógus a heti fogadóóráján, a szülői értekezleteken és az azokat megelőző 
fogadóórákon áll a szülők rendelkezésére, vagy a tájékoztató füzeten, illetve 
ellenőrzőn keresztül írásban tájékoztatja őket. A heti fogadó órák rendjét az 
ellenőrzőben rögzítjük.  
 
A szülők a tankönyveket (a tankönyvellátás rendjének megfelelően) a taneszközöket 
és egyéb felszereléseket érintő tájékoztatást írásban kapják meg. 
 
 

A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, formái  
 
A tanulók és szülők a jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése érdekében az 
iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a 
diákönkormányzathoz fordulhatnak.  
 
Az iskola életét érintő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat közvetlenül vagy 
választott képviselőik útján, szóban vagy írásban közölhetik, melyekre 15 napon belül 
kell érdemi választ kapniuk.  
 
Az iskola területén sem szóval, sem tettel nem lehet önbíráskodni.  
 
 

Az iskola működése 
 

Általános működési szabályok 
 
A csengetés a tanítási órák kezdetét és végét jelenti a tanár és a diák számára.  

A tanítási órák időtartama: 45, illetve rövidített órák esetén 40 perc  

A tanulóknak a tanítás előtt 15 perccel az iskolába kell érkezniük.  

A szülők 10 perccel a tanítás kezdete előtt elhagyják az iskola épületét.  

A tanuló az első találkozás alkalmával az iskola minden felnőtt dolgozóját és a 
vendéget a napszaknak megfelelő módon, hangosan köszönteni köteles.  
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Az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók.  
 

A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. 
Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Diák a tanóráról nem küldhető 
ki.  
 

A testnevelés órák vége előtt 5 perccel a testnevelő tanárok az öltözőbe engedik a 
tanulókat.  
 

Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők felügyeletével a folyosókon vagy 
az udvaron töltik. Az alsós tanulók tanítóik felügyeletével a tantermekben is 
tartózkodhatnak.  
 

A gyerekek a második szünetben, az osztálytermükben tízóraiznak. Délután 15 órakor 
a napközis termükben fogyasztják el az uzsonnájukat. Más szünetekben az étkezés 
mellőzendő.  
 

Az iskola folyosóján, a könyvtárban és a számítástechnika teremben étkezni tilos.  
 
Az ebédeltetés az órarendek alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik a 
pedagógus felügyeletével. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára. Az utolsó 
étkezés befejezése után az asztalokat letakarítva, a székeket felrakva lehet az ebédlőt 
elhagyni.   
 

A tanítási órák, az ebéd, illetve a délutáni foglalkozások végeztével a tanulók elhagyják 
az iskolát.  
 

A diákok az iskola területén felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 
 

A tanórákon kívüli, esti, és hétvégi foglalkozások intézményvezetői engedéllyel 
szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 3 munkanappal engedélyt kell 
kérni. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a 
felelősek.  
 

Az intézményben folyó munka zavarására alkalmas tárgyak, törvény által tiltott 
eszközök behozatala nem megengedett. A zavaró tárgyat az intézmény bármely 
dolgozója időlegesen elveheti, de azt a napi tanítási idő végén vagy a napközis 
foglakozás után köteles visszaszolgáltatni jogos tulajdonosának. Az elvétel tényét és 
okát a dolgozók kötelesek jelenteni az iskola vezetőjének. Zavarásra alkalmas 
tárgynak, illetve eszköznek minősülnek azok,  
  

- amelyek hang, fény, vagy egyéb hatást kiváltva elvonják a tanulók figyelmét,  
 

- jellegüknél fogva undort keltenek, a közerkölcsöt sértik, illetve  
 

- félelmet kelthetnek, balesetveszélyesnek minősülnek. 
 

Az intézményben mobil telefon, MP3 lejátszó és minden más elektronikus 
szórakoztatóeszköz csak saját felelősségre, a tanítás ideje alatt kikapcsolt állapotban 
lehet a tanulónál.  
 

Külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, 
kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet a tanuló nem 
rögzíthet. Ezek használata esetén a pedagógus elveheti az adott tárgyat, amit a 
tanítási nap végén kaphat csak vissza a tulajdonosa. A 3. elkobzást követően a szülőt 
értesíti az iskola. Eltűnésük, megrongálódásuk esetén az iskola semmiféle 
felelősséget nem vállal.  
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A mobiltelefon iskolában (és különösen tanórán) történő használata a házirend súlyos 
megsértésének minősül, kivéve a pedagógus engedélyével, a tanórai munka 
elősegítéséhez használt alkalmazások (pl. számológép, e-tananyag, kutatómunka).  
 

Az iskola épületében, udvarán és az iskola kerítésének 5 méteres körzetében 
dohányozni tilos, törvény tiltja.   
 

Szakkörök, előkészítők, sportköri foglalkozások indíthatók, ha a jelentkezők száma 
eléri az Szmsz-ben meghatározott értéket.  
 
 

Az iskola csengetési rendje  
 

  
Becsengetés 

 
Kicsengetés 

 

1. óra 8:00 8:45 

2. óra 8:55 9:40 

 Tízórai szünet 

3. óra 9:55 10:40 

4. óra 10:50 11:35 

5. óra 11:45 12:30 

6. óra 12:40 13:25 

 Ebédszünet 

7. óra 14:00 14:45 

 

 

A hetesek kötelességei  
  
- A két hetes feladatát megosztva teljesíti. A hetesek biztosítják a tanítás tárgyi 
feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, kulturált 
környezetet, jelentik a hiányzók nevét és az esetleges gondokat, rendellenességeket. 
felírják a táblára a dátumot, az óraszámot.  
 

Ha a pedagógus nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 
a hetes megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményegység-vezetőnek a 
pedagógus  hiányát.  
 

A hetesek segítenek abban, hogy az utolsó óra után a tanulók az osztálytermet rendbe 
tegyék. Tanári kérésre a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába viszik.  
 

A hetes kötelezettségének elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 
osztályfőnök dönt a büntetés módjáról.  
 

Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.  
 
  

Gyermekügyelet  
 
Gyermek ügyelet intézményegységenként/tagintézményenként külön szabályozott 
módon  szervezhető.  
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Tájékoztató füzet / Ellenőrző könyv  
  
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze a tájékoztató füzet, illetve 
az ellenőrző könyv, amely okmány. E dokumentum rongálása, firkálása, díszítése tilos. 
A tájékoztató/ellenőrző bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. 
 

Az iskola bármilyen írásos üzenetének aláírása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés 
gyakori, illetve huzamosabb hiánya esetén az intézmény vezetése magához kéretheti 
a szülőt, hogy felhívja a figyelmüket mulasztásukra az együttműködés érdekében.  
 

A tanuló ellenőrzőjét/tájékoztatóját minden tanítási napon köteles magával hozni, a 
kapott érdemjegyet beírni, vagy beíratni. Érdemjegyeit és az egyéb bejegyzéseket két 
napon belül köteles a szülővel, gondviselővel aláíratni.  
 

A tájékoztató/ellenőrző elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. 
Az első elvesztése után a tanuló megvásárolhatja azt háromszoros, továbbiakban 
ötszörös áron.  
 
 

Késés 
 
A késés a pedagógus megérkezése utáni beérkezést jelenti az órára. A későn érkező 
tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár.  
 

Ha a késési idő (összeadva) eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának számít, 
kivéve ha a tanuló megfelelően igazolja a késés okát.  
 

A rendszeresen késő (legalább 5 alkalom) tanuló szüleit az osztályfőnök írásban 
értesíti.  
 

A késő tanuló az órát nem zavarhatja. 
 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késést igazoltnak kell tekinteni.  
 

Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés 
igazolható. 
 
 

Mulasztások igazolása  
 
A mulasztások igazolását 20/2012. (VIII. 31.) sz. EMMI rendelet 51.§-a szabályozza.  
 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.  
 

Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.  
 

A tanuló hiányzásának első napján a szülő köteles értesíteni az iskolát telefonon 
esetleg levélben, a hiányzás okáról és várható időtartamáról.  
 

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola 
tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnök, vagy az ifjúságvédelmi felelős ellenőrző 
családlátogatást tehet.  
 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le az iskolába jövetelük első napján, 
de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán.  
 

A tanuló által vállalt szakköri foglalkozásokról, napköziről, tanulószobáról való késésre 
és hiányzásra is a fentiek érvényesek.  
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Igazolt hiányzásnak számít, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.  
 

A szülő egy tanévben összesen három napot igazolhat.  
 

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt három napra - előzetes, írásos szülői 
bejelentésre - az osztályfőnök, három napnál hosszabb távolmaradás esetén az 
intézményegység-vezető adhat. Az ilyen módon bejelentett mulasztást igazolni nem 
kell.  
 

Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell 
írnia.  
 

A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a 
tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 
 
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A 
mulasztás igazoltnak tekinthető, ha  
 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. 
 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,  
 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezett-

ségének eleget tenni.  
 

A nem igazolt mulasztást és az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes 
távolmaradást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni, ami súlyos fegyelmi vétség és 
minden esetben írásbeli büntetést von maga után.  
 

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben 
köteles a szülőt értesíteni.  
 

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola 
intézményvezetője köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 
 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
meghaladja a 250 órát vagy a tantárgyak egyikéből a hiányzás meghaladja az éves 
óraszám 30 %-át, akkor a tanuló nem osztályozható, évfolyamot ismételni köteles, 
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  
 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: az év végi osztályozó vizsga előtt 
legalább egy héttel, vagy a javítóvizsgák idején. 
 
 

A helyiségek, udvar, berendezési tárgyak használati rendje  
 
Az iskola helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek 
megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi 
tulajdon védelmére, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok 
betartására!  
 

Az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt engedélyével és felügyeletével 
használhatják a tanulók. 
 

A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei, 
udvarai nem használhatóak, csak hivatalos ügyek intézésére van lehetőség, kizárólag 
az ügyeleti napokon megadott időben.  
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A helyiségek használatának korlátai  
 
Az iskolában pedagógus-ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a 
tanítási órákon kívüli (reggel, szünetek, hazautazás előtti) időszakban a felügyeletet.  
 

A tanítás ideje alatt az iskolából kimenni tilos.  
 

Tanítási időben az iskola területét indokolt esetben is csak nevelői engedéllyel szabad 
elhagyni.  
 

Az órát tartó tanár vagy az osztályfőnök a naplóba köteles beírni a távozás okát és 
pontos idejét.  
  

Az iskola épületén belül tilos:  
- szaladgálni, labdázni;  
- másokat a közlekedésben akadályozni,  
- tűzveszélyes anyagokat használni,  
- az ablakba felülni, kihajolni,  
- az ablakból kikiabálni, szemetet kidobálni  
- konnektorokhoz, kitört ablakhoz hozzányúlni,  
- rágógumit, napraforgót, szotyolát, pálcikás nyalókát fogyasztani, dohányozni, 
energiaitalt, alkoholt, kábítószert fogyasztani, illetve ezek behozni az iskolába.  
 

Amennyiben a gyerekek kerékpárral érkeznek az iskolába, a kerékpárokat lezárva a 
kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola udvarán kerékpározni nem szabad, csak 
ilyen jellegű sportprogram esetén, a pedagógus felügyelete mellett. 
 
 

Tantermek, szaktantermek használata  
 
A tantermeket, öltözőket - óraközi szünetekben, sportfoglalkozás alatt - pedagógus 
nyitja és zárja be.  
 

A tanteremben tartott utolsó óra után a tanulók a székeket a padokra felteszik, a 
szemetet a padokból kiszedik.  
 

A szaktantermek használatának rendjét a teremfelelős pedagógus külön szabályozza. 
 
 
 
 
 
E házirend a Szentlőrinci Általános Iskola Házirendjének legfontosabb előírásait 
tartalmazza. A Házirend teljes terjedelmében olvasható az alábbi linken: 
 
https://www.szonek.hu/data/dokumentumok/KLIK/hazirendKLIK.pdf 
 

https://www.szonek.hu/data/dokumentumok/KLIK/hazirendKLIK.pdf

