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Bevezetés 
A házirend területi hatálya: kiterjed a Kardos István Általános Iskola és 

Közgazdasági Szakközépiskola (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a sz.) mint 
nevelési‐oktatási intézményben folyó iskolai életre – az intézménybe érkezéstől, az 
onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által 
szervezett – rendezvényekre (pl. osztálykirándulás, erdei iskola, tábor, kulturális 
programok…) 

 

A házirend személyi hatálya: kiterjed az iskola tanulóira, szüleikre, az iskola 
valamennyi dolgozójára, minden az iskolával jogviszonyban álló személyre, 
közvetlen partnereinkre és az iskolát használó minden személyre. 

 

A házirend időbeni hatálya: kiterjed arra az időszakra, amely alatt az 
intézményt a tanulókért felelősség terheli: 

 

 az iskolai foglalkozások idejére a belépéstől a jogszerű elhagyás idejéig 
 valamint az iskolán kívül szervezett foglalkozások, programok idején. 

Egyéb iskolahasználók esetében az intézménybe való jogszerű érkezéstől a 
távozásig. 

 

A házirend célja: 
Az iskola házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, 

amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő‐oktató munka 
végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. 

 

Az intézmény eredményes munkája megkívánja, hogy minden érintett 
tiszteletben tartsa a működés szabályait. 

 

Jogszabályi háttér: 
 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 
 A 2012. évi CXXIV. Törvény a 2011. évi CXC. Törvény módosítása 
 a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 91/G § 
 Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 
1. Az iskola adatai: 

 

 

Intézmény neve: Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 
Intézmény székhelye, címe: 2310 Szigetszentmiklós Tököli út 30/a.   

Telefonszám: 06‐24‐466‐905 
Intézményvezető neve: dr. Kiss Anna 

 
2. Az iskolai élet rendje 

 

2.1.  A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 
 

Nyitva tartás: 
Az iskola épülete munkanapokon 6 órától 18 óráig van nyitva, kivéve a 

konditerem és a tornaterem. Ezen tantermek a terembérleti szerződéseknek 
megfelelően a napi beosztás függvényében tartanak nyitva. 

Munkaidő alatt az iskolában csak az intézmény dolgozói és tanulói tartózkodhatnak. E 
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körön kívül csak előzetes bejelentkezés, egyeztetés útján lehet ügyet intézni. 
 

Érkezés: 
A tanulóknak reggel 7.45‐ig be kell érkezniük az iskolába. 
A szülők a bejáratig kísérhetik gyermeküket, ott elköszönnek tőlük. 
A késések a haladási naplóba kerülnek regisztrálásra. 

 

Reggeli ügyeletet 6.45 órától tartunk a „régi szárnyban” 7.30‐ig. Ebben az időpontban 
csak az ügyeleten tartózkodó tanulókért vállal az iskola felelősséget. 

 

A tanulók 7.30 órától mehetnek tantermeikbe. 
7.30  órától  az  érvényben  levő  ügyeleti  beosztás  alapján  pedagógusok  látják  el a 

folyosói ügyeletet. 

A tanítás 8 órakor kezdődik. 

Távozás: 

A  tanítás,  illetve  a  tanításhoz  kapcsolódó  foglalkozások  befejeztével  a  tanulók 
kötelesek haza, vagy a délutáni foglalkozásokra menni. 

 

A  tanítás  és  a  délutáni  foglalkozások  helyét,  valamint  a  tanítási  órák  közötti 
szünetekben a tanulók tartózkodási helyét a mindenkori ügyeleti rend határozza meg. 

 

Nem vállal az iskola felelősséget azokért a tanulókért, akik a kötelező vagy választott 
foglalkozások után illetéktelenül tartózkodnak az iskolában. 

A szülők gyermekeiket az iskola bejárata előtt várhatják. 

A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások: 
A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend tartalmazza. 

A tanítási órák és tanórán kívüli foglakozások 45 percesek, a szünetek rendjét a 

csengetési end tartalmazza. 

Csengetési rend: 
1. óra 8.00 -  8.45 
2. óra 9.00 -  9.45 
3. óra 10.05 - 10.50 
4. óra 11.00 - 11.45 
5. óra 11.55 - 12.40 
6. óra 13.00 - 13.45 
7. óra 13.50 - 14.35 
8. óra 14.40 - 15.25 

 

Az alsó tagozatos tanulók az első szünet kivételével az udvaron (fórumon) 
tartózkodhatnak az ügyeletes nevelőkkel. Az első és a második szünetben tízóraiznak az 
ebédlőben ügyeletes nevelők felügyeletével. 

 

A felső tagozatos tanulók az első három szünetben tartózkodhatnak az udvaron, a 
többi szünetben az iskola épületében, a tanteremben vagy a folyósón. A folyosón és az 
udvaron a beosztás szerinti ügyeletes tanár felügyel. 

 

Rossz idő esetén az ügyeletes tanár dönt az udvaron való tartózkodásról. 
A tanulók a szünetben probléma esetén az ügyeletes nevelőhöz fordulhatnak. 
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A tanítási órák: 
A tanítási órák az egyes tagozatokon az órarend által meghatározott rendben és 

helyiségben folyik. 
 

A tanuló köteles a tanórai és tanításon kívüli foglakozáson részt venni. 
 

A tanulónak úgy kell viselkednie a tanítási órákon, hogy lehetővé tegye a tanár által a 
tananyag leadását. Magaviseletével nem zavarhatja társait. 

 

A tanítási órák védelme érdekében az órát zavarni szigorúan Tilos. 

Tanítási óráról tanulót kiküldeni tilos. 

A tanórán kívüli foglalkozások 
A tanítási órán kívüli foglalkozásokon – amennyiben a tanuló tanév elején jelentkezett – 

a részvétel a tanulónak kötelező. 
 

A tanórán kívüli foglalkozások idejét és helyét az órarend és a terembeosztás 
tartalmazza. 

Az egyéb foglalkozások az utolsó tanítási óra után kezdődnek és 16 óráig tartanak. 
17.00 óráig összevont ügyeletet tartunk. 

 

A szülő előzetes írásbeli kérelmére a nevelő esetenként engedélyezheti a korábbi 
hazamenetelt, ha az a tanulási időt nem zavarja. 

 

Őszi, téli, tavaszi szünetben igény szerint ügyeletet tartunk az alsó tagozatos tanulók 
számára (minimum 10 fő igénylése esetén). 

 

A hivatalos iskolai programokon, osztálykirándulásokon, erdei iskolai programokon, 
kulturális programokon, tanítás nélküli munkanapokon a részvétel kötelező, felmentést a 
szülő kérésére (alapos indoklás) az igazgató‐helyettes adhat. 

 

A tanítás nélküli munkanapok felosztását és rendjét az adott év munkarendje tartalmazza és 
szabályozza. 

Bármely iskolai foglalkozásról – annak befejezése előtt – csak előzetes szülői írásbeli 
kérelemre lehet elhagyni az iskola, a foglalkozás helyszínét. 

 

Egyéb indokolt esetben csak az osztályfőnök, vagy az ügyeletes nevelő adhat 
engedélyt a foglakozás idő előtti elhagyására a tanulónak. 

 
 

2.2. Az étkezések rendje 
 

 

Az ebédeltetés az órarend alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik  az 
ebédlőben. Az étkezési rend az ebédlőben kifüggesztve található. 

 

Az egyéb délutáni foglalkozásokon résztvevők nevelők felügyeletével ebédelhetnek. 

Az ebédlőben minden tanuló köteles betartani a kulturált étkezés szabályait! 

Az étkezési térítési díjat csekken kell befizetni. A befizetést igazoló szelvényt az 
élelmezésvezetőnek kell átadni. A befizetés határidejéről az étkezést biztosító Egomir 
dönt, a szülő azt köteles betartani, ellenkező esetben a gyermek számára nem tudjuk az 
étkezést biztosítani. 

 

Amennyiben a befizetés igazolása nem történik meg, úgy a tanuló étkezését szintén 
felfüggesztjük. 
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A tízórai és az uzsonna elfogyasztása a kijelölt szünetekben történik az 
osztályteremben. 

 

A tanítási órákon, egyéb iskolai foglalkozásokon étkezni, inni tilos! 
 

Az iskolai büfé reggel 7 órától 13.30‐ig üzemel. A vásárlások lebonyolítása úgy 
történhet, hogy a tanítási órát ne zavarja. 

 
2.3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományápolás 

 

 

A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai: 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése,  öregbítése az iskola  minden tagjának joga és kötelessége. A 
hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 
megemlékezésekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a 
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

Iskolai ünnepeink: 

 Tanévnyitó ünnepély 

 Szalagavató  

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepély 

Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink: 

 Aradi vértanúk napja 

  Október 23.  

 Március 15. 

 
A rendezvényeket az igazgató‐helyettes készíti elő az éves munkatervben megbízott 

felelősökkel együtt. 
 

A rendezvényeken ünneplő ruha, egyenruha viselete kötelező! 
 

2.4.  Az iskola épületének használata: 
 

 

Az  iskola  egész  területén  a  balesetek  elkerülése  érdekében  szaladgálni,  fára, 
sportszerekre (futball, kézilabda kapu), kerítésre mászni tilos! 

 

A helyiségek alkalomszerű használatára (pl. bál, rendezvények…) az iskola igazgatója 
adhat engedélyt. 

 

Az osztályterem, tanterem: 
A tantermeket reggel ¼ 8 órakor a takarító személyzet nyitja ki. 

 

A tanulók a tanteremben az osztályfőnök által összeállított ülésrendben ülnek. Az 
ülésrendet a szaktanár indoklással módosíthatja. A z ülésrend a naplóban is rögzítve van. 

 

A tanulók a tanteremben tanári felügyelet nélkül tartózkodhatnak ½ 8‐tól a tanítás 
megkezdéséig és az óraközi szünetekben. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások céljára – az erre megszabott időben – tanári felügyelet 
mellett lehet igénybe venni. 

 

Az  osztálytermekben  tartott  osztályrendezvények  után  a  tanterem  és  a  folyosó 
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takarítását a rendező osztály végzi tanári felügyelet mellett. 
 

Az  osztálytermekben  az  iskola  tanulója  által  okozott  kárért  –  a  jogszabályoknak 
megfelelően – a tanuló gondviselője anyagi felelősséggel tartozik. 

 

A tanítás befejeztével a tantermet, az iskola épületét és annak területét el kell hagyni. 

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 
engedélyével lehetséges. A tanuló köteles részt venni a tanóra előkészítésében és az 
eszközök elő‐ és elpakolásában. 

 

A tornateremben a tanulók csak tornacipőben tartózkodhatnak, utcai cipő használata 
tilos! 

 
3.  Védő, óvó előírások 

 

 

Tűz vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terv szerint kell eljárni. 
A balesetek elkerülése végett tilos a folyosókon, tantermekben való futás, a 

lépcsőkön való ugrálás, az ablakpárkányra való felkapaszkodás, a konnektorba való 
belenyúlás. 

 

Az iskolában és annak területén szigorúan tilos az alkohol‐, energiaital‐ és 
drogfogyasztás, valamint a dohányzás. 

 

Saját és mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat az iskolába hozni tilos. A 
tanulónak bejelentési kötelezettsége van, ha veszélyes tárgyat vagy eseményt észlel az 
iskola területén. 

 

Ha a tanuló mások testi épségét veszélyezteti, kárt okoz, fegyelmi eljárás indítható 
ellene. A károkozásért – a vonatkozó jogszabályok alapján – a szülők anyagi kártérítésre 
kötelezhetők. 

 

Testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon ékszer viselete tilos, a balesetek elkerülése 
végett. 

 

Az iskola pedagógusainak a tanév első óráján ismertetni kell az egyes tantárgyakra 
vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, a tanulóknak e szabályok betartása kötelező. 

 
3.1.  Öltözködés, ékszer és egyéb tárgyak viselete, behozatala az iskolába 

 

 

A tanulók a tanítási órákon, és egyéb foglalkozásokon az időjárásnak megfelelően, 
szolid öltözetben, tisztán jelenjenek meg, a divat szélsőségei, a feltűnés kerülendő. 

 

Az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, illetve azokon a rendezvényeken, ahol a 
tanuló az iskolát képviseli a kötelező öltözet: fehér blúz, illetve ing, sötét szoknya, illetve 
nadrág, a szakközépiskola tanulóinak egyenruha. 

 

Tilos behozni az iskolába a tanuláshoz nem szükséges eszközöket, játékokat, 
ékszereket, híradástechnikai készülékeket, fegyvernek minősülő vagy annak látszó, 
valamint tűzgyújtásra alkalmas eszközöket. 

 

A mobiltelefont az iskolában a beérkezéstől kikapcsolt állapotban kell tartani a tanuló 
táskájában a tanítás befejezéséig. E szabály sorozatos megszegése fegyelmi eljárást von 
maga után. 

 

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat, egyéb eszközt mindenki csak a saját 
felelősségére hozhat az iskolába. Ezekért az értékekért az iskola nem vállal felelősséget! 
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4.  A tanulók jogai 
 

A tanulót megilletik az általános emberi és állampolgári jogok, úgymint 
 a személyiségi jogok 
 az információs és adatvédelmi jogok  
 a szabad véleménynyilvánítás joga 
 a vallás‐ és világnézeti szabadság joga 
 a levelezéshez és magántitokhoz való jog 
 a jogorvoslati és panaszjog 
 az egészségvédelemhez való jog 
 a közösségalakítás és abban választás és választhatóság joga 
 a nemzeti és etnikai hovatartozásnak megfelelő oktatáshoz, neveléshez való jog 
 annak a joga, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, 
egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, helyiségek  használatának joga) 
csak az első tanév megkezdése után illetik meg. 

 

A tanulónak joga, hogy vallási és világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy 
etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, ha ez nem sérti másoknak e jogát, és 
nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

 

A tanulók kezdeményezhetik diákkörök, szakkörök létrehozását és részt vehetnek 
azok munkájában. 

 

A tanulónak joga, hogy az iskolában, családja anyagi helyzetétől függően és a 
tankönyvrendelésről szóló rendelet alapján, valamint az Önkormányzati rendelettől 
függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön. 

 

A tanuló joga, hogy részt vegyen egyéb nem tanórai foglalkozásokon az ott 
elfogadott viselkedési normák szerint. 

 

A tanulónak joga van a rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra, ami az 
iskolaorvos és a védőnő koordinálásával tanítási időben történik. 

 

A tanulók szabad véleménynyilvánítási jogának megnyilvánulási eszközei és 
lehetőségei az iskolai sajtó írott és elektronikus formái. 

 

A tanuló jogorvoslatért fordulhat az iskola igazgatójához, osztályfőnökéhez, a 
gyermekvédelmi felelőshöz, a diákönkormányzathoz és a szülői szervezethez. 

 

A tanulónak joga, hogy szóban és írásban tájékoztatást kapjon személyét, 
nyilvántartott adatait és tanulmányait érintő kérdésekbe. 

 

Egy tanítási napon egy osztály maximum 2 témazáró dolgozatot írhat. Maximum heti 
négy íratható. A témazáró dolgozat írását egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A 
dolgozatokat 10 munkanapon belül ki kell javítani. 

 

A pedagógus köteles a dolgozat írását jelezni legalább az előző tanítási órán. A 
kijavításra 10 nap áll a pedagógus rendelkezésére (kivéve egész osztályt érintő nagy 
terjedelmű dolgozatok pl. évközi vizsga, esszé stb. ). Amennyiben erre nem kerül sor, úgy 
a tanuló nem köteles elfogadni az adott osztályzatot. 

 

A tanulóknak jogaik gyakorlásához az iskolától minden szükséges információt meg 
kell kapniuk. 

A kollektív tanulói jogokat az iskolai diákönkormányzat gyakorolja. 
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Diákönkormányzatot létrehozhatnak a tanulók, tanulóközösségek, diákkörök. 
 

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét érintő 
kérdésekben. 

 

A DÖK  joga  egy  tanítás  nélküli  munkanap  kiválasztása  és  megszervezése ‐ a 
nevelőtestület véleményének kikérése mellett. 

 

A tanulók az 5. évfolyamtól osztályonként 2 főt delegálhatnak képviselőnek. Minden 
tanuló választó és választható. 

 
 

Magántanulói jogok: 
A magántanuló 

Y  használhatja az iskolai könyvtárat 
Y  részesülhet ingyenes tankönyvellátásban, amennyiben jogosult 
Y  részt vehet az iskolai étkeztetésben, megilleti a kedvezményes étkezés, ha 

jogosult 
Y  érdekeit képviselheti a diákönkormányzat. 

 
5.  A tanulók kötelessége 

 

 

A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az intézmény vezetőinek, tanárainak, 
alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. 

 

Tilos: 
  trágár beszéd 
  tanulótársak és felnőttek megalázása 
  fizikai bántalmazás. 

A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával, fegyelmezett 
magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek. Készítse el 
házi feladatát! 

 

Tartsa be a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét. A tanítási órákra, egyéb 
foglalkozásokra hozza magával tanszerét, felszerelését, ellenőrző könyvét. Az ellenőrzőt 
pontosan vezesse, a tanár kérésére köteles átadni! 

 

Azt a tanulót, akinek tanulmányi eredménye és/vagy szociális környezete indokolttá 
teszi, egyéb foglalkozásra, korrepetálásra javasolhatja az osztályfőnök, a szaktanár, a 
gyermekvédelmi felelős. A foglalkozáson való részvétel kötelező. 

 

A tanuló kötelessége, hogy védje, óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 
Haladéktalanul jelentse, ha veszélyeztető helyzetet, balesetet észlel. 

 

Tartsa be a védő, óvó rendszabályokat! Az iskola helyiségeit ezek betartásával használja! 
A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 

vagy az oktatás során használatos eszközöket. Óvja az iskola létesítményeit, 
felszereléseit! A hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért a tanuló személyesen 
felel és kártérítésre kötelezhető. 
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A  tanuló kötelessége, hogy az emberi együttélés normái szerint viselkedjen, a 
Házirend előírásait betartsa. 

 

A Házirend be nem tartása, megszegése büntetést von maga után. A fegyelmi büntetések, 
eljárások szabályait a: 

Nemzeti Köznevelési Törvény és 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.  

Különösen súlyos megítélés alá esnek a következők: 

 az agresszió (a másik tanuló fizikai bántalmazása, erőszakos megalázása) 
 önmaga és mások egészségét veszélyeztető jogellenes magatartás (alkohol 

fogyasztása, dohányzás, kábítószer birtoklása, árusítása, fogyasztása) 
 az iskolán kívüli közösségi programokon a csoport engedély nélküli elhagyása 
 az iskolában tanúsított megbotránkoztató viselkedés 
 lopás, zsarolás, életveszélyes fenyegetés. 

 
A hetesek feladatai: 
 A hetesek megbízását az osztályfőnök adja, melyet a naplóban is rögzít. 
 A hetesek számba veszik a hiányzókat és jelentenek a tanárnak. 
 Gondoskodnak a krétáról, a tábla és a szivacs tisztántartásáról, az osztály 

szellőztetéséről, tisztaságának megőrzéséről. 
 Tanítás végén gondoskodnak az ablakok bezárásáról, a világítás lekapcsolásáról, a 

tanterem rendbetételéről. 
 A hetesek a tanáriban vagy a titkárságon jelzik, ha a tanár 5 perccel a becsengetés után 

nem ér az osztályba. 
 A tanteremben észlelt rongálásokat és egyéb hiányosságokat jelentik az 

osztályfőnöknek. 
 A hetes kötelessége elmulasztása esetén figyelmeztetésben részesülhet. 

 
6.  A tanuló távolmaradásának, mulasztásának rendje; a késés 

 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról, tanórán kívüli foglalkozásokról, egyéb iskolai 
rendezvényről való távolmaradását igazolni szülői vagy orvosi igazolással. 

 

A szülő egy tanítási évben 3 tanítási napról való hiányzást igazolhat. Az igazolást 
írásban teheti meg a szülő az ellenőrzőn keresztül. 

 

Orvosi igazolás (egyéb: pl. sportkikérő) esetén a szülőnek alá kell írnia. 
Az igazolást a tanuló 5 munkanapon belül köteles bemutatni az osztályfőnökének. 

Egyéb esetben a mulasztás igazolatlannak minősül. 
 

Amennyiben a tanuló hiányzik, a szülőnek kötelessége bejelenteni a hiányzást 
személyesen vagy telefonon: 06‐24‐466‐905 számon. Az étkezés lemondása is ez úton 
történik az adott nap reggel 9 óráig. 

 

A tanuló számára a szülő előzetes távolmaradási engedélyt kérhet írásban az iskola 
igazgatójától. 

 

Igazolt a hiányzás akkor, ha 
 a szülő előre bejelentette és engedélyt kapott  
 a tanuló beteg volt, és erről igazolást hozott 
 hatósági intézkedés miatt maradt távol. 
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Egyéb esetekben a mulasztás igazolatlannak minősül. Ennek következtében az iskola a 
következő intézkedéseket teszi tanköteles tanulókra vonatkozóan: 
 

 1 óra igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt és felhívja figyelmét a mulasztás 
következményeire. 

 Második igazolatlan mulasztásnál az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 Egy tanítási évben 10 óra igazolatlan mulasztás után értesíti a kormányhivatalt 
valamint a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Nem tanköteles kiskorú tanulók esetében: 10 óra igazolatlan mulasztás után értesíti 
a szülőt és felhívja figyelmét a mulasztás következményeire. 

 30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén értesíti a szülőt tartózkodási helye 
szerinti illetékes járási hivatalt, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti 
szolgálatot. 

 Nem tanköteles tanulók esetében: 30 óra igazolatlan mulasztás után: kizárás 
 50 órát elérő igazolatlan mulasztás esetén értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerinti illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, amely kezdeményezi az 
iskoláztatási támogatás szüneteltetését a MÁK‐ nál. 

A tanulónak egy tanévben az összes mulasztása (igazolt és igazolatlan) nem 
haladhatja meg a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a hiányzása a közismereti 
tárgyak tanítási óráinak 30%‐át, szakmai tárgyak tanítási óráinak 20%‐át. Az a tanuló, aki 
ennél többet mulasztott a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 
osztályozó vizsga letételét engedélyezte. 

Az igazolatlan hiányzások fegyelmi intézkedést vonnak maguk után, melyek a következők: 

 3-5 óra igazolatlan mulasztás után osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 6-10 óra igazolatlan mulasztás után osztályfőnöki intő 

 11-17 óra igazolatlan mulasztás után igazgatói figyelmeztetés 

 18-23 óra igazolatlan mulasztás után igazgatói intő 

 24-29 óra igazolatlan mulasztás után nevelőtestületi megrovás 

 30 óra igazolatlan mulasztás után kizárás a nem tanköteles tanulók esetében 

 

Későnek minősül az a tanuló, aki a tanórai létszámellenőrzéskor nem tartózkodik a 
csoportban az adott tanítási helyen. 

 

A naplóban vezetni kell a hiányzás időtartamát (percben), és az osztályfőnök ez 
alapján állapítja meg a hiányzást. 

 

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 
időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 
zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

 
7.  A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

 

Az iskola dicséretben, illetve jutalomban részesíti azt a tanulót, aki 
 kiemelkedő tanulmányi munkát végez, 
 több tantárgyból kimagasló teljesítményt nyújt, 
 kimagasló sport eredményt ér el, 
 kiemelkedő közösségi munkát végez, 
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 kitartó szorgalommal és példamutató magatartással dolgozik, 
 az iskola hírnevét öregbíti. 

A jutalmazás formái: 
 osztályfőnöki és szaktanári írásbeli dicséret 
 igazgató helyettesi dicséret 
 igazgatói dicséret 
 egyéb egyéni és csoportos jutalmak (könyv, oklevél…). 

Bizonyítványban osztályzattal és dicséretben részesült záradékkal jutalmazzuk az egész 
évi színvonalas munkát 

Az egyes tanévek végén a nyolc, ill. 12 vagy 13 éven át kitűnő tanulók oklevélben és 
könyvjutalomban plakettban részesülnek, melyet a ballagási ünnepélyen vehetnek át. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes 
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 
részesíteni. 

 
8.  Fegyelmező intézkedések elvei és formái 

 

 

Azt a tanulót, aki 
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 
 a házirend előírásait megszegi 
 anyagi kárt okoz 
 bármely más módon árt az iskola jó hírnevének 
 magasabb jogszabályokat megsért fegyelmező intézkedésben lehet 

részesíteni. 
 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 
indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. 

 

Fegyelmi fokozatok: 
 beírás a magatartás füzetbe (befolyásolja a magatartás jegyet) 
 szóbeli és írásbeli figyelmeztető 
 intő 
 rovó 

 
A fegyelmi fokozatokat adhatja: 

 osztályfőnök 
 szaktanár 
 ügyeletes tanár 
 igazgató‐helyettes 
 igazgató 

A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás 
megindításáról az iskola igazgatója dönt. 

 
9.  Egyéb rendelkezések 

 
Nem ingyenes szabadidős foglalkozások: 

Nem ingyenes szakköröket, szabadidős foglalkozásokat akkor indít az iskola, ha a 
tanórán kívüli órakeret már nem biztosít időt ezek indítására. A rendelkezésre álló 
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eszközöket, felszereléseket az iskola akkor biztosítja a tanulók számára, ha a foglalkozást 
az iskolával jogviszonyban lévő pedagógus tartja. 

 

E foglalkozásokat előzetes felmérés alapján indítjuk be.  
 

Emelt szintű felkészítő érettségire 
Amennyiben lehetőséget biztosít az iskola emelt szintű felkészítő indítására, az 

igazgató előző tanév április 15‐ig közzéteszi a tájékoztatót. 

Az igazgató‐helyettesek feladata: 

 részletes tájékoztatás 
 írásbeli jelentkezések elbírálása férőhely és tanulmányi eredmény alapján. 
 Amennyiben a tanuló felvételt nyert, úgy köteles a tanév végéig a felkészítő 

órákon részt venni. 
 

Szociális alapú támogatások: 
E támogatások elbírálása az iskolavezetés joga. A döntés meghozatala előtt az 

osztályfőnök és a gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős javaslatot tesz a következő 
szempontokat figyelembe véve: 

 

 szociális háttér 
 tanulmányi eredmény. 

 
Egészségügyi eljárások: 
A tanulók rendelkezésére áll a hét minden napján az iskolaorvos és védőnő. 

Az iskolai SZMSZ szabályozza a rendszeres orvosi vizsgálatok, szűrések rendjét. 
 

Ezekről a szülőket az ellenőrző könyvön és a tájékoztató füzeten keresztül 
informáljuk. A szülők ezzel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a védőnő felé. 

 

Amennyiben a tanulónál betegség tüneteit észlelik az iskola orvos, védőnő ellátja, 
majd értesíti (telefonon) a tanuló szüleit. 

Fertőző betegség esetén azonnal megtörténik az elkülönítés. 

Kérelmek: 

Az egyéb délutáni foglalkozások igénybevételét tanulmányi illetve veszélyeztetettségi 
okokból az osztályfőnök és a gyermekjóléti felelős köteles a szülőnek javasolni. 

 

A felvételi kérelmek elbírálásánál előny élveznek azok a tanulók, 
 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott 
 akinek mindkét szülője dolgozik 
 akik állami gondozottak 
 akik rossz szociális körülmények között élnek 
 akiknek tanulmányi eredményei indokolttá teszi. 

A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket és mértékét az 
Önkormányzati rendeletek állapítják meg. 

 

Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet az iskola 
pedagógiai programja alapján, tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni. 

 

Ügyintézés, fogadó órák: 
A szülők számára évente két alkalommal van fogadóóra, ezen kívül a pedagógusokkal 

egyeztetve lehet fogadóórát kérni. 
 

A tanulók és a szülők rendelkezésére áll minden tagozaton a gyermek‐ és ifjúságvédelmi 
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felelős. 
Beiratkozás, kiiratkozás, diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, iskolalátogatási 

igazolvány kérése a titkárságon történik az iskola által megjelölt időpontban. 

10.  A házirend megismerhetősége 
 

 

Az iskola hatályos házirendjéről a tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők 
az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

 

Beiratkozáskor az iskolába lépő tanulók, valamint az újonnan érkező tanulók megkapják a 
Házirend egy példányát. 

A Házirend elhelyezésre kerül a folyosókon, a könyvtárban, az osztálytermekben, a 
tanáriban, valamint megtekinthető az iskola honlapján. 

 

A Házirend az iskola nyitvatartási ideje alatt bárki számára rendelkezésre áll. 
  



A Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola napközi 

otthonának házirendje 

 

1. A napközi otthon célja, feladatai 

A napközi otthon célja, hogy az általános iskolai tanítási időn kívüli időben gondoskodjék a 

gyermek fejlődését elősegítő sokirányú foglalkoztatásról. 

Feladata, hogy segítséget adjon a tanuló számára az iskolai feladatokra való nyugodt és 

eredményes felkészülésben, a tanulmányi munkában való előrehaladásban. 

2. A napközibe való jelentkezés módja 

Minden tanévet megelőzően (az év májusáig), valamint a mindenkori beiratkozáskor lehet 

jelentkezni a napközis ellátásra a következő tanévre, minden olyan gyermeknek, aki az adott 

tanévben a tanulmányait intézményünk 1-4. osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a 

jelentkezést a szülő kizárólag írásban teheti meg. Tanév közben is lehet jelentkezni, 

amennyiben ez indokolt, de tudva azt, hogy a köznevelési törvény által meghatározott létszám 

fölé nem emelkedhet a csoportlétszám és lehet, hogy nincs mód elfogadni a jelentkezést 

 A szülőnek gyermeke jelenlétét érintő bármely változást- például kiiratkozás, 

napirendváltozás, stb.- írásban kell jelezni, lehetőleg 3 nappal a változás előtt. 

3. A gyermek jelenlétének adminisztrálása 

A jelentkezések alapján a napközis nevelő csoportnaplót vezet, melyben a gyerekek adatait 

rögzíti. Napi szinten vezeti a gyermekek jelenlétét, vagy hiányzását. 

4. A csoport tevékenységének rendje 

A napközis csoport egységes csoport, tehát tevékenységeiket minden esetben együtt, egy 

helyen, a napközis nevelő felügyelete mellett végezhetik. Udvari tartózkodás esetén a 

gyerekek csak a napközis nevelő által belátható és engedélyezett területen lehetnek. 

 Ha a gyermeknek a napközis ellátás ideje alatt egyéb iskolai elfoglaltsága van, például 

edzésre, vagy szakkörre megy, oda csak a nevelő tudtával és engedélyével távozhat, a 

program végeztével köteles a napközis csoporthoz visszatérni.  



5. A napközis nevelőmunka foglalkozási rendszere 

 Tanulás 

 Kulturális foglalkozás 

 Kézműves foglalkozás 

 Játékfoglalkozás 

 Sport 

 Séta 

 Kirándulás 

 Szabadfoglalkozás 

Az iskolai napközis nevelő munka tervezése szerves része az általános iskolai nevelő munka 

tervezésének. A napközi otthon nevelőinek minden tanév elején foglalkozási tervet kell 

készíteniük. 

6. A napközi időtartama 

Napközi az iskolai tanítási napokon van, 11.45-től 17.00 óráig. Amennyiben a szülő 

alkalmilag valamely különös akadályoztatása miatt nem tud időben gyermekéért jönni, köteles 

a gyermek további elhelyezésének megszervezéséről gondoskodni, és arról a napközis nevelőt 

értesíteni legkésőbb 15 perccel 17.00 előtt. 

17 óra után nem tudjuk vállalni a gyerekek felügyeletét. Amennyiben a szülő több 

alkalommal késve érkezik gyermekéért, iskolánk gyermekvédelmi felelőse hivatalból értesíti 

az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

Sajátos iskolai szünnapon (pl. tanítás nélküli munkanap) a napközi ügyeletet tart, amennyiben 

a jelentkezők száma eléri a 15 főt. 

7. A napközibe érkezés rendje 

Az utolsó tanóra után az osztályfőnök a tanulókkal együtt várja a napközis nevelőt, s a 

gyerekeket minden nap személyesen adja át, a hiányzókat az e célból vezetett füzetben 

jelezve.  

  



8. Napirend 

11.45-14.30-ig szabadfoglalkozás (pl. levegőzés, játék, ebéd - az ebédlői beosztás szerint) 

 A tanulási idő az ebédelési időtől függően változik. A 13 óra előtt ebédelő csoportok 

14.00 és 15.00 között, a 13 óra után ebédelők 14.30 és 15.30 között tartják a tanulási 

időt.  

 Az uzsonnázás valamennyi csoportban a tanulási idő után történik. 

 Lehetőség szerint egyéb foglalkozás 15.15 és 16.00 óra között. 

 16.00 és 17.00 óra között összevont napközis ügyelet a kijelölt tantermekben. 

A napközi évente több alkalommal közös klubfoglalkozást tart. 

9. A napköziből való távozás rendje 

A napköziből csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el a 

gyermeket, kizárólag a napközis nevelő tudtával. A nevelő 16 órakor kikíséri a csoportot a 

kijelölt kijárathoz. A szülők az ajtón kívül várakozhatnak a gyermekekre. 

A gyermek önálló haza meneteléhez írásos szülői, gondviselői engedély szükséges, mely lehet 

egy konkrét alkalom, vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen tartalmaznia kell. Szóban, 

telefonon csak rendkívüli esetben kérhető el a gyermek, ilyenkor is a napközis nevelővel 

történő megbeszélés szükséges. Az intézményt csak nevelői engedéllyel lehet elhagyni. Ha a 

gyermek a tanulási időt nem a csoporttal tölti, a szülő tudomásul veszi, hogy a gyermeknek a 

házi feladatot otthon kell elkészíteni. 

10. Étkezés a napköziben 

A szülő tízórait, ebédet, uzsonnát igényelhet gyermeke számára. 

A megrendelt étkezéseket a szülőnek ki kell fizetni. Az étkezés lemondása a szülő feladata. 

A gyermek betegsége esetén a szülőnek értesíteni kell az iskolát. A már megrendelt étkezést 

aznapra lemondani nem lehet. Az étkezést személyesen, vagy telefonon (24/ 466-905) minden 

reggel 8.00 és 9.00 óra között lehet lemondani. A lemondás másnaptól érvényes.  

Hónap közben csak betegség esetén mondható le étkezés. Az étkezés rendelésében csak hónap 

végén lehet változtatni. 



 Az étkezés térítési díját tárgyhó 10-ig be kell fizetni. A fizetés előre, csekken történik. A 

csekkszelvényt a napközis tanítónak kell visszajuttatni. 

Ha a szülő a befizetést a csekkszelvénnyel nem igazolja, a gyermek számára iskolánknak nem 

áll módjában étkezést biztosítani. Ebben az esetben a szülő köteles gyermekét háromszori 

étkezésre elegendő mennyiségű hideg élelemmel ellátni. 

 A fizetés elmaradásának pótlására a napközis nevelő írásban kéri a szülőt. Eredménytelen 

felszólítás esetén, illetve a gyermek hideg élelemmel való ellátásának elmulasztása esetén 

iskolánk gyermekvédelmi felelőse értesíti az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatot. 

Az ebédelés rendje a tanulók órarendjéhez igazodik. 

Az ebédlőbe vonulás rendben, csak tanítói felügyelet mellett történhet. A csoportok együtt 

érkeznek az ebédlőbe és együtt is hagyják el azt. Törekednek arra, hogy az ebédlőt rendben, 

tisztán hagyják maguk után. Minden étkezés csendben, kulturáltan, a higiénés szabályok 

betartásával kell, hogy folyjon. 

 11. A napközis terem és a közös helyiségek használatáról 

A termet használók felelősek a terem tisztaságáért, rendjéért, berendezési tárgyaiért. 

Kötelesek mindenre felelősséggel vigyázni, az esetlegesen okozott károkat megtéríteni.  

Teremkulcsa lehet az intézmény irodavezetőjének, a takarító személyzetnek, a napközi otthon 

tanítóinak és az osztályfőnököknek. 

A tanulók kötelesek az ebédlőt, folyosókat és az iskolai mellékhelyiségeket 

rendeltetésszerűen, a tisztaságra fokozottan ügyelve használni. A napközi ideje alatt észrevett 

bármilyen rongálást jelenteni kell, a tanuló által okozott kárt meg kell a szülőnek téríteni.  

12. Belső szabályok a napköziben 

 Tanulási idő alatt a tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók 

csendben, fegyelmezetten, társaikat nem zavarva végzik feladataikat. Az írásbeli 

munkát a nevelő mennyiségileg vizsgálja, minőségi ellenőrzésre csak korlátozottan 

van lehetőség. A szóbeli feladatok ellenőrzése az idő rövidsége miatt nem lehetséges. 

 A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanulási időn kívüli időszakban is 

elvárjuk tanulóinktól. 



 Elvárjuk, hogy a tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt 

udvariasan viselkedjenek. 

 Fontos, hogy minden tevékenység során fokozottan ügyeljenek önmaguk és társaik 

testi épségére. Az utcán közlekedve tartsák be a KRESZ szabályait. 

 A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak 

fára, nem kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak, stb. 

 A tanulók értékes tárgyakat, ékszereket, szórakoztató elektronikai berendezéseket ne 

hozzanak az iskolába, ezek eltűnéséért, megrongálódásáért az iskola nem tud 

felelősséget vállalni.  

 Benti játékot nem szabad az udvarra kivinni. 

 A mobiltelefonnak - az iskolai házirend értelmében - a gyerekek táskájában, 

kikapcsolt állapotban kell lennie. 

 

13. A napközi értékelési, jutalmazási rendszere 

Az értékelés célja a nevelési és oktatási célok elérésének segítése. Hozzájárul a tanulók 

önértékelésének, önismeretének fejlődéséhez. Személyre szóló és konkrét, ösztönzi a 

gyermekeket a jobb teljesítményre. Fontos, hogy az értékelésben elismerést kapjon a fejlődés, 

az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény. 

A gyermekek délutáni magatartását, szorgalmát a csoportban bevezetett szokásnak 

megfelelően színnel, vagy jelképek segítségével értékeljük. A napközis nevelők havonta 

egyeztetnek az osztályfőnökökkel a magatartás és szorgalom jegyek korrekt megítélésének 

érdekében. A kiemelkedő teljesítményt, szorgalmat, a közösségért végzett munkát szóbeli és 

írásbeli dicsérettel, oklevéllel, tárgyjutalommal jutalmazzuk. 

A magatartási problémák megoldására a napköziben is alkalmazzuk a létra programot. Ha a 

tanulási időben a gyermek zavarja társait, másik, azonos évfolyamos csoportba kerülhet át a 

tanulás idejére. Ez az esemény a csoportnaplóban feljegyzésre kerül. Többszöri bejegyzés 

esetén iskolánk házirendjében rögzített fegyelmező intézkedések érvényesek a napköziben is. 

Az ígéretek fáját is alkalmazzuk, a napközis fogadalmakat más színű falevelekkel jelezzük a 

napközis csoportnak otthont adó tanterem szimbolikus fáján. 

  



14. Kapcsolattartás a szülők és az iskola között 

 Napi szinten a szülők az üzenő füzeten keresztül írásban, vagy személyesen közölhetik 

kéréseiket, észrevételeiket, javaslataikat a napközis nevelővel. 

 Minden tanévben kétszer lehetőségük van a szülőknek arra, hogy nyílt 

foglalkozásokon betekintést nyerjenek a napköziben folyó munkába. 

 Az osztályok szülői értekezletein a napközis nevelő is részt vesz. Fogadóórán is 

tájékozódhat gyermeke napközis tevékenységéről, tanulásáról. 

 Az SZMK-en keresztül. 
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11.  Záró rendelkezések 

 

 

Az iskola Házirendjét a tantestület 2014. november .......... án 

elfogadta. Hatályba lép a ................................ jóváhagyásával. 

A Házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály előírja, vagy az aláíró felek által 

képviselt közösség tagjainak legalább 33%‐a ezt írásban kéri. 

Jelen Házirend visszavonásig érvényes. 
 

 
 
 
 
 
 

Szigetszentmiklós, ............................................ 
 

 
 
 
 

Intézmény nevében: ........................................... 
 
 
 
 
 

Diákönkormányzat nevében: ......................................................... 
 

 
 
 
 

Szülői Választmány nevében: ......................................................... 
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