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Bevezető 
 

 

1. A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

2. A Házirend hatálya kiterjed az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola valamennyi 

dolgozójára, és minden olyan személyre, aki az iskola területén tartózkodik.  

3. A Házirend betartása a 3. pontban említett személyek számára kötelező. A Házirendben 

szabályozottakon túl kötelességed megtartani az általános emberi együttélési szabályokat! 

Nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát! 

4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll (pl. tanítási órák, rendezvények, versenyek, kirándulások). 

5. A Házirendet a tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozás) minden tanuló megkapja. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfõnöknek 

tájékoztatnia kell a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten. 

6. A Házirend elolvasható iskolánk honlapján (www.szentgalioskola.hu), megtekinthető az 

igazgatói irodában, az iskola könyvtárában, és megtalálható kifüggesztve az iskola 

valamennyi osztálytermében. 

http://www.szentgalioskola.hu/
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1. Az iskola munkarendje 

 

1.1. Az iskola 7-16,30 óráig van nyitva. Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel (7 óra 50 

percig) kell beérkezned, hogy legyen időd az első tanítási órára előkészülni. Tantermedbe 

nevelői felügyelettel mehetsz be, ha nincs első órád, akkor kicsengetéskor, kivéve, ha 

tanítóddal, tanároddal másképp beszélted meg. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás 

befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el. 

 

 

 

1.2. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, 

tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj 

tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon 

társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, 

munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, 

osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél részt! 

 

 

 

1.3. A szünetek rendje:   8,00 – ig a tanulók a tanteremben tartózkodnak. 

1. óra          8,00 – 8,45  1. szünet     8,45 – 9,00 (tízórais szünet) 

2. óra          9,00 – 9,45  2. szünet     9,45 – 10,00 (udvaros szünet) 

3. óra         10,00 – 10,45 3. szünet    10,45 – 10,55 

4. óra         10,55 – 11,40 4. szünet    11,40 – 11,50 

5. óra         11,50 – 12,35 5. szünet    12,35 – 12,45 

6. óra         12,45 – 13,30  

 

 

         Délutáni foglalkozások: 14,00 – 14,45  és 15,00 - 15,45 

 

 

1.4.  Tízórait  a 203., a 206., a 207. és a számítástechnika teremben nem fogyaszthatsz! Ha ezekben 

a termekben lenne órád, nevelői felügyelet mellett az étkezőt használhatod! 

 

 

1.5. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod! Ügyelj 

osztálytermetek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik 

a tanév első tanítási óráján. 

 

 

 

1.6. A hetesi teendõk vállalása minden tanuló kötelessége, a megbízás egy tanítási hétre szól. 

Minden osztályban 2 hetes van. A hetesek feladatai: 

     •Lemossa a táblát. 

     •Ellenőrzi az ellenőrzőket. 

     •Óra elején jelentést tesz a nevelőknek az osztály létszámáról és az ellenőrzőkről. 

     •Az  utolsó óra után a székeket felrakatja a padokra. 

     •Minden óra után gondoskodik a terem tisztaságáról. 
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1.7. Az udvaron és a tantermekben csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett 

tartózkodhatsz délelőtt és délután egyaránt. 

 

 

 

1.8. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor tartózkodhatsz, ha délutáni foglalkozáson 

veszel részt. Ezek lehetnek: 

     • napközi, tanulószoba 

     • ebédelés (11,45 – 14,15 óráig) 

     • szakkör, tanfolyam, sportkör, énekkar, egyéb foglalkozás 

     • diákköri foglalkozás, diákönkormányzati megbeszélés 

     • könyvtár 

     • iskolai szervezésű program vagy annak előkészítése 

     • tanítód vagy tanárod engedélyezte, hogy bent legyél. 

A délutáni foglalkozások előtt 5 perccel érkezhetsz az iskolába. 

 

 

1.9.  A napközis és tanulószobai foglalkozások 16 óráig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy egy-

egy alkalommal előbb el kell menned, erről szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. 

 

 

1.10. Igénybe veheted az iskolai étkezést 11,45 – 14,30 óráig. (Ebédkiadás 14,15 óráig.) 

A térítési díjakat a Fenyves Óvoda alkalmazottjának kell befizetni. A befizetések időpontjáról 

az óvoda ad felvilágosítást, az iskola helyiséget biztosít a befizetéshez. 

 

 

1.11. Az iskolai rendezvényeken is fegyelmezetten viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény 

sikerét, eredményességét, tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények 

előkészítésében, lezárásában! Megjelenésed az ünnepélyeken (tanévnyitó, október 23-i 

ünnepség, Lőrincze-nap, március 15-i ünnepség, ballagás, tanévzáró) ünneplő ruha legyen: 

lányoknak fehér blúz, Lőrincze nyakkendő, sötét szoknya vagy sötét nadrág, fiúknak fehér 

ing, Lőrincze nyakkendő, sötét nadrág! Az iskolai ünnepségekről hiányozni csak igazolás 

mellett lehet. 

 

 

1.12. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével 

hagyhatod el. 

 

 

 

2. Eljárások hiányzások esetén 

 

 

2.1. A tanuló mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha elõzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. 

Elõre látható mulasztásra a szülõ aláírásával az osztályfõnöktõl kell engedélyt kérni. Egy órányi 

hiányzást a szaktanár és osztályfőnök, egy napos mulasztást az osztályfõnök, ennél hosszabb 

hiányzást az iskola igazgatója engedélyezhet.  
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2.2.Az előre nem látható mulasztásról az iskolát a szülőnek értesítenie kell! A tanuló 

tartózkodási helyét mind a szülőnek, mind pedig az iskolának (a kiskorú tanulók 

védelmében) ismernie kell! 

A mulasztás ellenőrző könyvben rögzített igazolását (orvosi igazolást is!) a tanuló a 

mulasztást követő első osztályfőnöki órán köteles bemutatni! A szülő évente összesen 

három napot igazolhat! A 8. osztályosokat 3 tanítási napról kikérhetik a szülők nyílt napok 

látogatására. 

 

2.3.A tanulónak a késéseket is igazolnia kell, mert ezek összeadódnak, s ha elérik a 45 percet, 

igazolatlan órának minősülnek!  

 

2.4.1 óra igazolatlan hiányzás után: a szülő értesítése; 

1 óra ismételt (tehát 2 óra) igazolatlan mulasztás esetén szülő megkeresése a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködésével; 

10 óra igazolatlan hiányzás után: gyámhatóság (jegyző), kormányhivatal és a gyermekjóléti 

szolgálat értesítése; 

30  igazolatlan óra után: kormányhivatal, gyermekjóléti szolgálat és szülő értesítése; 

50  igazolatlan óra után: kormányhivatal és jegyző értesítése. 

 

2.5. A félévi és a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha  

∙ ha tanulmányi kötelezettségét magántanulóként teljesíti, 

∙ ha felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

Az osztályozó vizsgák teljesítésének határideje: 

∙ félévi: január 20. 

∙ év végi: június 20.  

 

2.6. Az iskola a szüleiddel írásban, a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a 

tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, 

tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod! 

 

2.7. Élősködővel való fertőzöttség megszüntetése után csak védőnői igazolás felmutatása esetén 

jöhet a tanuló iskolába. 

 

3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges 

előírások 

 

3.1.    Az iskolában észlelt betegséged esetén az iskola haladéktalanul értesíti a szüleidet. 

 

3.2.    Ha rendkívüli eseményt észlelsz (pl. baleset), haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban 

          elérhető pedagógusnak! 

 

3.3.    A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi 

          szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani. 
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          Ezek közül a legfontosabbak:  

 

             •Az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se  magad, se társaid 

               testi épségét! A lépcsőházban mindig a jobb oldalon menj, hogy az ellenkező irányból 

               jövőknek is legyen helyük! 

 

              •Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, spray stb.) az iskolába   

                hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos! 

 

              •Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat (pl. testékszer, műköröm) az iskolába hoznod, 

                 illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos! 

 

              •A WC –t rendeltetésének megfelelően használd! Fokozottan ügyelj a tisztaságra! 

 

              •Bármilyen tárgyat az iskola ablakán kidobnod vagy bedobnod (pl. kavics, kő, hógolyó)  

                szigorúan tilos! 

 

              •Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod! 

 

              •A galérián csak nevelői felügyelet mellett tartózkodhatsz. 

 

3.4.       Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, testnevelés-, kémia-, 

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

 

3.5.       Az iskola területén és a bejárattól számított 5 méteres körzetben, az iskola által szervezett  

             iskolán kívüli programokon, valamint iskolába jövet és hazafelé menet energia italt,  

             alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos! 

 

3.6.      Nem hozhatsz az iskolába rágót, nyalókát, tökmagot, szotyolát sem! 

 

3.7.      Az ügyeletes nevelő munkáját ügyeletes tanuló segíti (folyosó, WC, udvar). 

       Az ügyeletes tanuló fő feladatai:  

            - becsengetés után lekapcsolja a folyosón a villanyokat; 

            - ellenőrzi,  hogy mosdóban elzárták-e a tanulók a csapokat. 

 

 

          

            4. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési 

       tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 
 

 

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

használd. Ha kárt okozol, szüleidnek a köznevelési törvény 59. §-a szerint kártérítést kell fizetniük. 
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4.2. Személyes holmijaidra te tudsz a legjobban vigyázni: kabátodat, váltóruhádat, cipődet a 

szekrényedben tárold! 

 

4.3. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat (pl.: mobiltelefon, 

mp3 lejátszó, testékszer stb.) az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az 

iskola nem felel. 

 

4.4. Az iskola területén mobiltelefonodat nem használhatod, a tanterembe, foglalkozásra nem 

viheted be. A mobiltelefont kikapcsolva a szekrényedbe tárold! A fegyelmezetlenséged miatt elvett 

telefont csak szüleidnek adjuk vissza! 

 

4.5. Kerékpárodat csak a kerékpártárolóban tárolhatod lezárva. A le nem zárt kerékpárt az iskola 

biztonságos helyre helyezi, és csak a szülő veheti át. 

 

4.6. Ne hozz iskolába: zselés tollat, szövegkiemelőt, hibajavítót! Filctollat és zsírkrétát is csak 

rajzórán használhatsz! 

 

4.7. Az elhagyott értéktárgyakat a tanítási szünetek (őszi-, téli-, tavaszi- ill. nyári szünet) előtt 2-2 

napig a kijelölt helyen megtekinthetik a szülők. A megtekintés után itt hagyott tárgyakat 

(ruhaneműket) felajánljuk a családsegítő szolgálatnak. 

 

 

5. A tanulók jutalmazása és büntetése 
 

5.1. Jutalmazás 

 Mosolygós betétlap a következőkért kapható: 

      • versenyeken való részvételért, 

                  • önként vállalt közösségi munkáért, 

                  • egyéb közösségi munkáért.  

A mosolygós betétlap nem az elvett betétlapok (büntetés) kiváltására szolgál. 

Ha a tanuló összegyűjt 6 db-ot, jutalmat kap. 

 

 Szaktanári dicséretet az a tanuló kaphat, aki valamelyik tantárgyból kiemelkedõ 

teljesítményt nyújtott. 

 Osztályfõnöki dicséretben részesíthetõ az a tanuló, aki tanulmányi vagy közösségi 

munkájával az osztály elé példaként állítható. 

 Igazgatói dicséretben részesülhet a tanuló, ha tanulmányi vagy közösségi munkájával az 

iskola tanulói elé példaként állítható. 

 Nevelõtestületi dicséretet kap a tanuló, ha tanulmányi eredménye a tanév végén kitűnő. 

Ehhez a dicsérethez legalább jó magatartás és példás szorgalom minősítés szükséges. 

 

5.2. Büntetés (fegyelmező intézkedések) 

 

 Minden tanuló 3 betétlapot kap a tanév elején. Betétlapokat a következő esetekben vesznek 

el tanáraid: 
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1 db betétlapot: • trágár beszéd, • padfirka, • vállalt kötelezettség nem teljesítése, 

                          • tiszteletlenség, • csúfolódás, • tanítási óra zavarása, • szekrénykulcs hiánya, 

                          • más holmija közötti turkálás vagy • tiltott eszközök használata 

                            (mobiltelefon, mp3 lejátszó, felsorolt írószerek, stb.) esetén. 

2 db betétlapot: • verekedés, • a tanítási óra többszöri zavarása,  

                          • szándékos rongálás (kártérítési kötelezettség mellett) esetén. 

3 db betétlapot: • az előző esetek halmozódása esetén. 

 

A tanulók hónap végi magatartásjegyének meghatározásakor a hiányzó betétlapok számát 

figyelembe kell venni. A tanulók minden hónap elején visszakapják hiányzó betétlapjaikat. Az a 

tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A 

fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

 

 Szaktanári figyelmeztetés   

 Osztályfõnöki figyelmezetetés 

 Osztályfőnöki intő 

 Igazgatói figyelmeztetés 

 Igazgatói intő 

 

„Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.”   

Ha rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség történik, a tanuló akár kizárható az iskolából! 

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni! (Köznevelési törvény 58.§) 

 

 

6. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések 

 

6.1. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőse és a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az 

osztályfőnöködhöz, másodsorban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz vagy a 

diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz. 

 

6.2. Szüleid írásbeli kérésére igénybe veheted az általános iskolai tanulószobát vagy napközit. Az 

ellátás megszűntetése is írásbeli kérelemre történhet. 

 

6.3. A következő tanév csoportbontásairól, fakultációs lehetőségeiről a tanév vége előtt (április-

május) az osztályfőnök tájékoztat. 

 

6.4. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, 

amelyeken legalább 10 tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola 

biztosítani tudja. Térítési díjat, tandíjat a tanulóknak e foglalkozásokra nem kell fizetniük. 

 

6.5. Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, működése 

nem ellentétes az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör 

valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör 

létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség 

biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt az igazgatóhelyettessel 

kell egyeztetnetek. 
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6.6. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, 

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

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősétől kaphatsz te, vagy kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást. 

Minden tanév novemberében igénylő lapot kell beadni a következő tanévben szükséges tankönyvre. 

Az ingyenességre való jogosultságot igazolni kell. 

 

6.7. A jogaid gyakorlásához szükséges információkat 

       • az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon), 

       • a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), 

       • iskolagyűlésen, 

       • a diákönkormányzaton keresztül kaphatod meg. 

 

6.8. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz 

       • bármely osztályfőnöki órán, 

       • a diákönkormányzati képviselőn keresztül a diáktanácsban, 

       •a  diákközgyűlésen.  

       Véleményedet kulturáltan, higgadtan, mások érzéseinek figyelembevételével fogalmazd meg! 

 

6.9. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben kérdést intézhetsz tanáraidhoz, az iskola 

igazgatójához, a szülőkhöz.  

 

6.10. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az 

osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól.  

 

6.11. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap csak két 

témazáró dolgozat íratható. Hatodik órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott 

tárgyból az órarendben nincs egyik napon sem 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva 10 

munkanapon belül megkapod szaktanáraidtól. 

 

6.12 A normatív kedvezményeken (ingyenes tankönyv) túl szüleid írásban további 

tankönyvtámogatást kérhetnek. A kérelmek elbírálásakor előnyben részesítjük azokat, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabért 

(minimálbér). A kérelmeket az igazgató bírálja el az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi 

feladatokat ellátó pedagógus véleményének elfogadásával. 

 

 

7.  A tornateremre vonatkozó szabályozások 
 

A tanórára vagy sportfoglalkozásra csak a testnevelés órán használt cipőben vehettek részt.  

A használt felszerelésnek tisztának kell lenni. Rendelkezz saját tisztasági csomaggal! 

 

 

8. Alsó tagozatra vonatkozó külön szabályok 

Az alsó tagozatra vonatkozó eltérő szabályokat mellékletben rögzítettük. 
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9.  Egyéb foglalkozásokra (napközi, tanulószoba)  vonatkozó szabályok 
 

 Ideje: 11.40 – 16.00 óra 

 A tanulók a kijelölt helyen nevelői felügyelet mellett sorakoznak  

 A két épület közötti átjárás csak nevelői kísérettel történhet. 

 A foglalkozásról eltérő időpontban távozni csak a szülők írásbeli kérése alapján lehet. 

 A szülőnek írásban kell nyilatkozni a szolgáltatás igényléséről vagy megszűntetéséről is. 

 A diákok magatartása az intézményen belül, és kívül is az iskola viselkedési normáit kell 

hogy közvetítse. Az iskolán kívüli rendezvényeken, utazások alkalmával, vagy egyéb 

nyilvános helyen a magatartásod iskolánk jó hírnevéhez méltó legyen! 

 

 

10.  A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 
 

 A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt. 

 Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi 

támogatást iskolai szintű programokhoz, helyiséget az önkormányzat megbeszéléseihez, 

önkormányzati faliújságot. 

 A diákönkormányzat részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló 

programokat szervezhet. 

 Az esetenkénti diákügyelet és a portaszolgálat szervezése a DÖK feladata. 

 A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért célszerű, ha a 

diákönkormányzat az előző tanév utolsó tanítási napjáig megtervezi e nap időpontját és 

programjait.  

 

A Házirendet a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményének kikérése után a 

nevelőtestület elfogadta. 

 

Szentgál, 2013. november 4.   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Szentes Katalin  

     igazgató 


