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Iskolánkban a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, 

jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni, akik társadalmi 

helyzettől, politikai elkötelezettségtől független tudományos és gyakorlati 

tapasztalások birtokában, olyan alapkompetenciákkal bírnak, amelyek 

megnyitják előttük az utat a világ bármely országában való boldoguláshoz. 

 

2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA  

   

2.1.  TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK  

  

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény)  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosítása  

  110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról  

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról 

 Kerettanterv  

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza a HÁZIREND által 

szabályozott területeket. Előírása értelmében az iskola életével 

kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni. A házirend 

előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira 

vonatkoznak. A házirend, valamint az iskolai SZMSZ-nek betartása 

minden tanuló kötelessége (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről  –  a továbbiakban Nktv. - 46.§). A házirend előírásai 

minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete 

alatt áll. A házirendet minden tanév elején a tanulónak az osztályfőnök 

ismerteti.  
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2.2.  A HÁZIREND CÉLJA  

  

A köznevelési törvény érvényes rendeletei alapján szabályozza az iskola 

mindennapi működését és biztosítja a működéshez szükséges jogi kereteket.  

Szabályozza az iskolai életet (beleértve az érkezéstől a távozásig), valamint az 

iskola területén kívüli iskolai rendezvényeken való részvételt és viselkedést 

(országjárást, városi szintű kulturális- és sportprogramok, külföldi tartózkodás 

stb.) és a tanár-diák viszonyt.  

Tartalmazza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

Megfogalmazza azokat az alapelveket, helyi magatartási szabályokat, jogokat, 

kötelességeket, azok gyakorlási módját, amelyeket a tanuló az iskolai munka 

zavartalansága és eredményessége érdekében köteles alkalmazni, és azokat 

tudomásul venni.  

 

3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI  

3.1.  A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK 

SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE  

  

 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik, de gyakorlása 

bizonyos esetekben az első tanév megkezdésének első napjától van 

érvényben.  

 Más iskolából való átvétel kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli 

kérelme alapján történik. A kérelmet személyesen kell az iskola 

igazgatójához benyújtani. Az átvételről az igazgató dönt.  

 Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a szülő, - nagykorú tanuló esetében - 

a tanuló igazgatóhoz benyújtott írásbeli bejelentése alapján a tanuló 

másik iskolában folytatja tanulmányait  

 

3.2.  AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  

  

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig van nyitva.  

A tanulók felügyeletét az ügyeletes nevelők látják el.  
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A tanulóknak az iskolákba 15 perccel a tanóra megkezdése előtt kell 

megérkezniük.  

A tanuló az iskola területét szülői kérésre  -tanítási idő alatt indokolt esetben is-  

csak írásos engedéllyel hagyhatja el.  

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a tanévnyitó tantestületi 

értekezleten az igazgatók javaslatára a tantestületek döntenek az éves 

munkaterv figyelembevételével.  

Iskolánk a hét minden munkanapján reggel 8.00-17.00 óráig tart nyitva. 

A tanítás 9 órakor kezdődik. 

A tanterembe és a balett-terembe való belépéskor kérjük a váltócipők 

használatát. 

 

Tanítási óráink 40 percesek 

 

 

  kezdés vége 

1. óra 09.00 09.40 
2. óra 09.50 10.30 

uzsonnaszünet 10.30 11.00 
3. óra 11.00 11.40 

4. óra 11.45 12.25 
ebédszünet 12.30 13.30 

5. óra 13.40 14.20 

6. óra 14.25 15.05 
 

Hétfői napokon reggel 7.30-tól és 8.45-ig lovaglás. 

Hétfőn délutánonként 15.00-tól 15.30-ig néptánc és 15.30 -tól 16.00-ig jóga 

van.  Keddenként 15.00-tól 15.30-ig sakk foglalkozás van. Szerdánként délután 

14.30-tól 15.15-ig balett van. Csütörtökönként foci  14.30-tól 15.15-ig . 

Péntekenként 14.20-tól 14.50-ig néptánc.  

 

Jó idő esetén a szünetekben a nevelők felügyeletével az udvaron tartózkodnak 

a tanulók. 

Az udvaron levő fákra baleset veszélye miatt kérjük, hogy a tanulók ne 

másszanak fel. 

Étkezés minden esetben az ebédlőben történik. Az étkezés lemondását előző  

nap 10 óráig  kell jelezni Ács Sánta Ágnes gazdasági vezetőnek. 
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Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, ha gyermekükért nem ÖNÖK jönnek, 

legyenek szívesek jelezni az osztályfőnöknek, aki az ügyeletes nevelőt értesíti. 

   

3.3.  MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA  

   

(Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 51. §)  

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell.  

A hiányzások igazolásának rendjéről és következményeiről év elején 

tájékoztatni kell a tanulókat, illetve a szülőket.  

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményünket. Azt, hogy a gyermek, a tanuló 

ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a 

foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 

betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha  

-  a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra,  

-  a gyermek, a  tanuló beteg volt, és azt a  házirendben meghatározottak 

szerint igazolja,  

-  a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt 

nem tudott kötelezettségének eleget tenni.  

A szülő, a gondviselő egy tanévben 3 tanítási napra igazolhatja gyermeke iskolai 

hiányzását. Hosszabb távollétet a szülő az iskola igazgatójától írásban kérhet 

(pl. üdülés, külföldi út), az engedélyt az igazgató írásban adja meg.  

A tanulót rosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy saját 

felelősségére kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolával történő 

egyeztetés után.  

  

3.5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján  

A tanulónak joga, hogy  

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön,  
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b) a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, 

szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.   

 

3.6. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (klubok) 

Intézményünkben a következő foglalkozások vannak: 

- napközi otthon,  

- szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  

- iskolai sportköri foglalkozások,  

- tömegsport foglalkozások,  

- egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások,  

- felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó 

egyéni vagy 

- csoportos foglalkozás 

- tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, 

Tanulmányi séták 

Kiállítások, múzeumok megtekintése,  

Színház-, mozi-, bábszínház látogatás, 

Kirándulások 

 

4. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 

 

Az iskola házirendjét a jelenlegi házirend szabályozza. 

 

5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek /tanulónak, szülőnek 

az iskola alkalmazottainak/ meg kell ismernie.  
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A házirend egy-egy példánya megtekinthető:  

 az intézmény igazgatójánál 

 az intézmény nevelői szobájában 

 az iskola honlapján.  

A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

6. AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJE  

 Az iskolában diákétkeztetés igényelhető, a tanulók napi háromszori étkezésben 

részesülnek.  

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7.1. HÁZIREND HATÁLYA  

 A házirend előírásait be kell tartania az iskolákba járó tanulóknak, a tanulók 

szüleinek, az iskolák pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint az 

iskolában tartózkodó minden vendégnek, idegennek.  

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve 

tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai  

program alapján az iskola szervez.  

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek be 

tartani a házirend előírásait.  

  

7.2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÉS MÓDOSÍTÁS RENDJE 

 

Jelen házirend az elfogadást követően lép hatályba és visszavonásig érvényes.  

Az érvényben levő házirend felülvizsgálatát minden tanév szeptember 30.-ig az  

iskola vezetősége és a szülői szervezet elvégzi. 
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8. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A Házirendet jóváhagyta: Az intézmény vezetője   

  

Dátum:  2017. szeptember 8. 

 

 

.........................................................................    

Ph.   intézményvezető aláírása  

 

 

  

  

  

A Házirenddel egyetértett:  

 

 

Dátum: Szeged, 2017. szeptember 13. 

 

.........................................................................    

      fenntartó képviselője  

  

 Dátum:  Szeged, 2017. szeptember 11. 

.........................................................................    

Iskolai Szülői Szervezet képviselője 

 


