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Jogszabályi alapok
Ez a Házirend a
a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és végrehajtási utasításai;
a 20/2012. (VIII.31.) évi EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
az Esélyegyenlőségi törvény;
a Gyermeki jogok nemzetközi chartája;
az Iskolai hagyományok alapján készült.
Tartalmazza a jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos eljárási rendet, az iskola
által elvárható magatartási normákat, a véleménynyilvánítás és joggyakorlás lehetőségeit, a
jogorvoslat módját, a kötelezettségek elmulasztásának következményeit.
Amit az iskolai házirendekben szabályozni lehet
Az iskolai házirendre vonatkozó jogszabályi előírások alapján a házirendben szabályozni
lehet az alábbi kérdéseket:
 az iskolába a tanulók által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését
[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. § (3) bekezdés];
 a tanulók által az iskolába bevitt dolgok bejelentését [2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 25. § (3) bekezdés];
 a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához,
teljesítéséhez nem szükséges dolgok iskolába történő bevitelének megtiltását,
korlátozását, vagy feltételhez kötését [2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 25. § (3) bekezdés];
 az iskolába történő beiratkozás után a tanulói jogviszonyból eredő egyes jogok
gyakorlásának az első tanév megkezdéséhez való kötését [2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 50. § (1) bekezdés].
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A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény
HÁZIRENDJE
mely a tanulói jogok gyakorlásának,
illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,
továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok
előírásai alapján.

Az intézmény adatai
Neve: Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Székhelye:
1164 Budapest, Szabadföld út 7.
Telephelyei: 1162 Budapest, Szent Imre utca 115.
1161 Budapest, Érsekújvári utca 7-13.
Alapító szerve:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő testülete
Felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Tankerület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.

A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a hozzátartozóiknak,
az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. 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, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
4. Ez a házirend 2016. január 4-én lépett hatályba.

A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.cinkota16.ehc.hu
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3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 az iskola előterében;
 az iskola irattárában;
 az iskola tanári szobájában;
 az iskola igazgatójánál;
 az iskola tagintézmény-vezetőinél;
 az osztályfőnököknél;
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
 az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél;
 az iskola fenntartójánál.
4. A házirend kivonatának egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak
megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a
szülőnek át kell adni.
5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 a szülőkkel szülői értekezleten.
6. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán;
 a szülőket szülői értekezleten.
7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, a tagintézmény-vezetőktől, valamint az osztályfőnököktől a
fogadó órán vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.

I. Jogok és kötelezettségek
1. A tanulók jogai
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:
 tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.);
 kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi
ügyben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézményi
tanácshoz, a diákönkormányzathoz.);
 érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől
számított tizenöt napon belül – az intézményi tanácstól, az iskolaszéktől a
tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi választ kell kapnia.);
 tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és
tanulmányait érintő valamennyi kérdésről.);
 véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg
vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
 részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az
iskola által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.);
 választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség
esetében.);
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kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör
létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.);
javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg
vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek,
berendezéseinek és eszközeinek használatára.);
szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján
– kérelmére – jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban
részesülhet, amennyiben az ilyen jellegű támogatásra a fedezet rendelkezésre áll.);
jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);
nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a
nyilvánosságot.);
vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a
nem állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.).

Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein
keresztül gyakorolhatják.
2. Tanulói jogok és azok gyakorlásának rendje
•

A tanulók és/vagy a szülők a közösségüket vagy személyüket érintő problémájukkal
felkereshetik – elsősorban – az osztályfőnöküket, tanítóikat óraközi szünetben vagy
tanítás után, ügyeleti időben. Az intézmény- és tagintézmény-vezető előzetes időpontegyeztetés után kereshető meg.

•

A szülők írásbeli véleménynyilvánításukra, észrevételeikre 30 napon belül kapnak választ.

•

A tanulmányokkal összefüggő mentesítési kérelmeket, a tanórai foglalkozásokon való
részvétel alóli felmentési kérelmet írásban kell az intézményegység-vezetőhöz benyújtani.
A kérelemre 5 napon belül választ kapnak.

•

A tanulónak joga van tanulmányait magántanulóként folytatni, az erre vonatkozó
rendelkezések betartásával.

•

A szülő kérheti átvételét másik, azonos típusú vagy – fogadókészség esetén – más típusú
intézménybe. Írásos kérelmét a intézmény- vezetőnek kell leadni.

•

A tanulók az iskolaváltáshoz minden információt megkapnak. Személyes tanácsadást az
osztályfőnök és a intézmény- vezető nyújt.

•

A tanulók a szülők jelenlétében nyilvántartott adataik megtekintését, törlését vagy
módosítását kérhetik a intézmény- vezetőnél.

•

A tanulók személyiségének szabad kibontakoztatáshoz való jogát, önrendelkezési jogát,
cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben
tartja, de a jogai gyakorlásával nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében.

•

A tanulói jogok megismeréséhez, gyakorlásához szükséges információk, és az iskola
működését meghatározó szabályzatok megtekintése kérhető a intézmény- vezetőtől.
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• A tanuló a jogait felelősséggel, kötelességeivel összhangban gyakorolhatja.

II. A tanulók közösségei
Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.

Diákkör
1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a
házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet:
szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport és egyéb.
2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden
tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint
az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
3. A diákköröket vezetheti peagógus vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú
személy.
4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola
tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell
jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele
egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola
igazgatójának egyetértését.
5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.
6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai
diákönkormányzat vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére a Szabadföld úti iskolában diákönkormányzat
működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség
irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat
javaslatára – megbízott pedagógus segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
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Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév 5. hónapjában az iskola igazgatója a
felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai
munkatervről.
5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője
kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.

III. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,
 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,
 senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,
 senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne
verekedjenek,
 törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel
és az iskolában dolgozó más felnőttekkel,
 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
 legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,
 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által
megengedett formában,
 tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
 becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,
 igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő
személyiségeit és hagyományait,
 ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola
hagyományainak ápolásában,
 óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,
 vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,
 legyenek nyitottak, érdeklődők,
 iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
 vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,
 működjenek együtt társaikkal,
 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi
feladataiknak,
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fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,
az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,
a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,
az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,
írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,
segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok
megoldásában,
értesítő könyvüket (ellenőrzőjüket) minden nap hozzák magukkal, érdemjegyeiket
abban naprakészen vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamozásra,
védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is
figyelmeztessenek,
az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen
kifestve),
az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz,
illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,
ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a
tanuláshoz,
tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének
megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,
ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban
dohányárut, szeszesitalt, drogot),
az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda
valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,
ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),
ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet.

IV. A tanulók és a szülők tájékoztatása
1.
A tanulók tájékoztatást kapnak a tagintézmény egészének életéről, a tagintézményi
munkatervről, az aktuális tudnivalókról. A diákokat folyamatosan tájékoztatja az
osztályfőnökök.
2. A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok folyamatosan
tájékoztatják szóban és írásban a tájékoztató füzeten keresztül.
3. A tanulók és szüleik a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagintézményvezetővel, intézményvezetővel és a pedagógusokkal.
4. A szülőket az intézmény életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról tájékoztatják:
• az intézmény-vezető:
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- összevont szülői értekezleten;
- írásbeli tájékoztatón.
• az osztályfőnök
- az osztály szülői értekezletein;
- tájékoztató füzetben.
5.

A tanulók egyéni haladásáról a szülőket a pedagógusok az alábbi módon tájékoztatják:
• szóban:
- a családlátogatásokon;
- szülői értekezleteken;
- fogadóórákon;
- nyílt tanítási napokon;
- szükség esetén telefonon.
• írásban:
- az tájékoztató füzetben (aktuálisan, havonta és félévkor)
- bizonyítványban (tanév végén);
- levélben.

6.

V.

A szülői értekezletek időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Az iskola működési rendje
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét
óráig vannak nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás
végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.
4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát
(„nulladik órát”) 7.15 órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet,
valamint az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolaszék, az
iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét minden tanév
elején, a tantárgyfelosztás összeállításakor kell kikérni.
5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc.
6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
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7.00 - 8.00

Ügyelet

8.00 - 8.45

1. óra

8.45 – 9.00

Reggeli

9.00 - 9.45

2. óra

10.00 - 10.45 3. óra
10.55- 11.40

4. óra

11.50-12.35

5. óra

12.35-13.05

Ebéd

13.05-13.50

6. óra / Habilitáció

14.00-14.45

7. óra /Habilitáció
/Uzsonna

15.00-15.45

8. óra / Habilitáció

15.45-16.00

Rendezkedés

3. Az iskolába érkezés ideje az első tanóra előtt legalább 10-15 perccel. A 7.50 utáni
érkezés késésnek minősül, amelyet a tájékoztató füzetben pecséttel jelzünk a szülő felé.
4. Az órarendet jól látható helyen kell kifüggeszteni.
5. A tanuló az iskola épületét csak a pedagógussal vagy a szülővel illetve az általa
meghatalmazott személlyel hagyhatja el. Egyedül kizárólag a szülői írásbeli kérése alapján
távozhat a diák.
6. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az intézménybe csak hivatalos ügyben és csak
a megbízott ügyeletes vezető engedélyével léphetnek be.
7. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik, előzetesen
egyeztetett időpontban, 7.30 és 11.30 óra között.
8. Az iskola titkársága a tanítási szünetekben külön rend szerint intézi az ügyeket, és ezt a
tanulók és a pedagógusok tudomására hozza.
9. A tájékoztató füzetnek mindig a tanulónál kell lennie. A tájékoztató füzetbe beírt
információkat a szülőkkel alá kell íratni másnapra, ennek ellenőrzését az osztályfőnök végzik.
10. A tájékoztató füzet elvesztésekor az osztályfőnök állít ki újat, amelybe az elvesztés előtti
értékelések és beírások nem kerülnek bevezetésre.
11. A taneszközöket szükség szerint viszik haza a diákok.
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12. Hiányzás esetén reggel 7.50-ig lehet az étkezést lemondani. A lemondott napok a
következő befizetésnél jóváírásra kerülnek.
13. Az étkezések térítési díjainak befizetése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által
meghirdetett és kifüggesztett időpontokban történik.

VI.

Az egész napos iskolába járásra vonatkozó szabályok

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre – a tanévet megelőző augusztus hónapban –kell
jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni
elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején, szeptember hónapban lehet jelentkezni.
Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. Szülői igény esetén
a napköziben az iskola a tanulók számára 16.00 óra és 17.00 óra között felügyeletet
biztosít.
6. A délutáni foglalkozásról való indokolt hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
7. A tanuló a délutáni foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el.
Rendkívüli esetben – szülő írásbeli kérése hiányában – a megbízott vezető engedélyt
adhat a tanuló eltávozására, ha SMS-ben igazolja kérését.

VII. Tanórán kívüli foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
• A habilitációs órák. : Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengék
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
• Kirándulások: Az intézmény pedagógusai és szülői a nevelő-oktató munka
elősegítése céljából az osztályok számára kirándulást szervezhetnek. A helyi
tantervben tervezett tanulmányi kirándulás a tanulók részére kötelező. A tanulmányi
időn kívül szervezett kiránduláson a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Erdei iskola: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű
módon, az iskola falain kívül szervezett, több napos erdei iskolai foglalkozások,
melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma, vagy nevelési témakör feldolgozása történik.
A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
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csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az a
tanítási időn kívül esik, és költségekkel jár – önkéntes.
2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az intézmény pedagógusai a tanórák után, 16
óráig szervezik meg. A tanóráktól eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell
jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Távolmaradást igazolni kell. Ismételten
igazolatlanul mulasztó tanuló az intézmény-vezető engedélyével a foglalkozásról kizárható.
4. A habilitációs órára valamint az egyéni foglalkozásra a tanulókat képességeik,
tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok, fejlesztő szakemberek jelölik ki. Ezen a
részvétel kötelező.

A tanulók által előállított termékek, dolgok alkotások vagyoni joga
1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan dolog felett,
amelyet a tanuló állít elő tanulói jogviszonyából eredő, illetve ahhoz kapcsolódó
kötelezettségének teljesítése során.
2. A tanulót díjazás illeti meg, ha a vagyoni jogot az iskola másra ruházza át.
3. A díjazás mértékében a tanuló, a szülő és az intézmény állapodik meg.
4. A díjat minden esetben a várható nyereség terhére kell megállapítani.

VIII. Viselkedési szabályok
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1.

A kötelessége, hogy
• Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
• Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket.
• Betartsa az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek, gépeinek
biztonságos és szakszerű használati szabályait.
• Betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől
hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.
• Azonnal jelentse az intézmény bármely dolgozójának, ha saját vagy társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, veszélyes cselekvést vagy veszélyes eseményt (pl.
tüzet) vagy balesetet észlel.
• Jelentse az iskola pedagógusainak, pedagógiai munkát segítő alkalmazottnak –
amennyiben ezt állapota lehetővé teszi – ha rosszul érzi magát, vagy baj érte.
• Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt a kiürítési gyakorlatban.

• Rendkívüli esemény esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak
utasításait, valamint és a kiürítési terv előírásait.
2. A testnevelési órákra, (sportfoglalkozásokra) vonatkozó egyéb szabályok:
• A tanuló a tornaszobában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
• A tornaszobában történő sportfoglalkozásokon a tanulóknak sportruházatot kell
viselniük.
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• A sportfoglalkozásokon nem viselhetnek balesetveszélyes tárgyakat (karórát,
karláncot, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót).
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézménnyel szerződésben
álló orvos és védőnő biztosítja.
4. Az iskolaorvos és védőnő elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését,
szűrését. A szakorvosi vizsgálatra szóló beutalót a pedagógus adja át a szülőnek.
5. Az iskola területén és környezetében tilos a felnőtteknek is a dohányzás.

IX. Az iskolai helyiségek, létesítmények használati rendje
1.

Beiratkozott tanuló az iskolai létesítményeket, helyiségeket tanórákon és szervezett
tanórán kívüli foglalkozásokon az iskola nyitvatartási idejében, kizárólag pedagógusi
felügyelettel használhatja.

2.

A tanulók anyagilag és fegyelmileg is felelősek a helyiségek berendezésének állagáért.
Rongálás esetén a kárt okozó tanuló és szülője köteles az okozott kárt megtéríteni, vagy
helyreállítani.

3.

Az iskolai helyiségeket a speciális vagyonvédelmi, baleset-, és tűzvédelmi szabályok
szerint kell használni. Rendkívüli események bekövetkezésekor felszólításra az épületből
a kiírási rend szerint kell távozni.

4.

Az elhagyott és megtalált tárgyakat a pedagógusnak és pedagógiai munkát segítőnek kell
bejelenteni, átadni további intézkedésre.

X. A tanulók feladatai
1.

Az intézmény létesítményeit, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell
használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek:
• az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért;
• az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért;
• a tűz- és munkabiztonsági, egészségvédelmi szabályok betartásáért;
• az intézmény Működési és Szervezeti Szabályzatában, valamint a Házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.

2.

Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, és erre társait is
figyelmeztesse. Maga és társai után az udvaron és tantermekben rendet hagyjon.

3.

A tanulók kötelesek közreműködni tanulási környezetüknek és az intézmény udvarának
tisztántartásában.

4.

Az iskolában tanulói felelősök működhetnek:
• Hetes (osztályonként)
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• Tantárgyi felelősök
5.

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján. Feladatai:
• Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta
mágnestábla, kréta bekészítése);
• Az óra végén a táblát letörlik, és a pedagógussal közösen ellenőrzik a tanterem
rendjét, tisztaságát.

6.

Az egyes tanórán kívüli intézményi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
megszervezésében szülői szervezet tagjainak közreműködését előzetes megbeszélésnek
megfelelően köszönettel fogadja az iskola.

XI. A tanulók mulasztásának igazolása
1.

A tanuló hiányzását a tanítási órákról és a tanórán kívüli foglalkozásokról is igazolni kell.

2.

A betegség tényét orvosi igazolással, hatósági megjelenést hatósági igazolással, családi
elfoglaltságot a tájékoztató füzetbe beírt szülői igazolással szükséges igazolni. A tanuló a
szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A
szülő ilyen esetben is köteles 48 órán belül bejelenteni a mulasztás okát az
osztályfőnöknek.

3. Betegség után csak a magával hozott, gyógyult igazolással kezdheti meg a tanulást.
Családi ok esetében a tanuló iskolába jövetele után legkésőbb 3 napon belül igazolható a
mulasztás az osztályfőnöknél. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az
elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek.
4.

Az 1. igazolatlan hiányzás után az iskola – írásban – értesíti a szülőt a hiányzásról,
Amennyiben az igazolatlan hiányzás megismétlődik, a gyermekjóléti szolgálat
bevonásával megkeresik a gyermek szülőjét.

5.

Ha a gyermek egy tanítási évben 10 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul
a intézmény- vezető írásban értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzőt.

6.

Az a tanuló, akinek (igazolt és igazolatlan) hiányzásai elérik a 250 órát, tanulmányait
csak a nevelőtestület által engedélyezhető osztályozó vizsga letételével folytathatja.

7.

A tanuló késéseit össze kell adni, s amennyiben elérik a 45 percet, igazolt vagy
igazolatlan órának minősül.

8.

Ha a tanuló iskolán kívüli programon vesz részt, kikéréséhez a tagintézmény-vezető vagy
az osztályfőnök előzetes engedélye szükséges.

15

Házirend
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia
Módszertani Intézmény
1164 Budapest, Szabadföld út 7.

XII. Jutalmazás, büntetés
1.
1.

A tanulók jutalmazása
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
• Példamutató magatartást tanúsít;
• Folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el;
• Az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez;
• Az iskolai és az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt;
• Bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az intézmény jutalomban részesítheti.

2.

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
• Tanári dicséret;
• Osztályfőnöki dicséret;
• Tagintézmény- vezetői dicséret
• Intézmény- vezetői dicséret
• Nevelőtestületi dicséret.

3. A tanév során példamutató magatartást és kiemelkedő tanulmányt mutató és sok közösségi
munkát végző tanuló a tanév végén dicséretben részesíthető:
• Szaktárgyi teljesítményért;
• Példamutató magatartásért;
• Kiemelkedő szorgalomért;
• Hiányzás nélküli iskolába járását
A dicséret a bizonyítványba kerül bejegyzésre.
4. A dicséretben részesülő tanuló oklevelet és könyvet kap, melyet az iskola közössége előtt
vehet át.
5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók helyezéstől függően igazgatói vagy tantestületi dicséretben
részesülnek.
6.

A kiemelkedő munkát végző tanulói közösséget írásbeli dicséretben és jutalomban lehet
részesíteni.
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2.
1.

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
• a Házirend előírásait megszegi,
• szándékosan veszélyezteti mások testi épségét,
• rongál, kárt okoz,
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.

2.

Az iskolai büntetések formái:
• Tanári figyelmeztetés;
• Osztályfőnöki figyelmeztetés;
• Osztályfőnöki intés;
• Tagintézmény-vezetői intés;
• Intézmény-vezetői megrovás;
• Tantestületi megrovás;
• Áthelyezés másik iskolába.

3.

Az iskolai büntetések kiszabásánál általában a fokozatosság elve érvényesül.

4.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
• Agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása;
• Egészségre ártalmas szerek iskolába való behozatala, fogyasztása, árusítása;
• Szándékos vagy gondatlanságból eredő károkozás;
• Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető Törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

5.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról a tagintézmény
vagy az intézmény- vezető, vagy a nevelőtestület dönt.

6.

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembevételével az intézmény-vezető határozza meg.

7.

Ha a károkozó személye rejtve marad, mindazon tanulói közösségek viselik, a kártérítést, a
helyrehozás költségét, akik a károkozás idején az megrongált tárgyat, eszközt, helyiséget
használták.
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XIII. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok iskolába
hozatala
1.

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl bármely más
dolgot (sportszer, játék, telefon) csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik
nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó pedagógusnak bejelentik. A
tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre.

2.

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát) valamint nagyobb összegű
pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – csak rendkívül szükséges esetben
– hozhatnak. Ezeket a tárgyakat az iskolába érkezésüket követően azonnal le kell adniuk
megőrzésre. A szülő írásbeli kérésére a tanuló mobiltelefont tarthat a táskájában
kikapcsolt állapotban. Amennyiben ezt megszegi és a pedagógus tudomására jut, a
telefont a pedagógus kérésére önként át kell adnia. Ezt követően a mobiltelefont csak a
szülő veheti át személyesen az osztályfőnöktől.

3.

Ha a tanuló kerékpárral, rollerrel vagy egyéb eszközzel jön az iskolába, azt az udvar
kijelölt részén lezárva kell tartani. Anyagi felelősséget az iskola a behozott
sporteszközökért nem tud vállalni.

XIV. A magántanulói jogviszony
1. A szülő kérésére illetve a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság, vagy a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata illetve döntése alapján a
tankötelezettséget a tanuló magántanulóként is teljesítheti, a 2011. évi CXC. törvény a
Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben megfogalmazott feltételekkel (Nkt. 45 § 6. bek.)
2.

A megbízott intézmény-vezető köteles mérlegelni, hogy a tanulmányok folytatása e
formában eredményes lehet-e. Ennek megítéléséhez a tanköteles, vagy hátrányos helyzetű
tanuló esetében be kell szerezni a tanuló lakhelye szerint illetékes gyámhatóság,
gyermekjóléti szolgálat véleményét. Ha e vélemény alapján a tankötelezettség
teljesítésére nem lehet számítani, az igazgató köteles értesíteni a tanuló lakhelye szerint
illetékes jegyzőt. A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse
tankötelezettségét.

3.

A magántanulói jogviszony teljesítésére vonatkozó írásos kérelmet az igazgatónak
címezve kell benyújtani. E kérelem tartalmazza, hogy a tanórák látogatása alóli felmentést
valamennyi tanórára, vagy annak egy részére kérik.

4.

Gyakorlati jellegű tantárgy, résztantárgy óráinak látogatása alól felmentés nem adható.

5.

A szülő kérésére történő magántanulói státusz esetén – amelyet a megfelelő társszervek
véleménye és jóváhagyása is támogat – a magántanuló felkészüléséről a szülő köteles
gondoskodni.

6.

A magántanulót a többi tanulóval megegyező jogok illetik meg:
• Részt vehet tantárgyi korrepetálásokon;
• Használhatja az iskola könyvgyűjteményét.
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A magántanuló tudásának értékeléséről az iskola gondoskodik.
• Osztályzatait
- évközi teljesítményei és érdemjegyei, beszámolókon mutatott
teljesítménye vagy
- a tanulmányok alatti vizsgákon (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga,
javítóvizsga) nyújtott teljesítménye alapján kapja.
• A félévi és év végi osztályzata megállapításához, ha a tanulót felmentették a
tanórák látogatása alól, osztályozó vizsgát kell tennie.
• E vizsgák idejéről a szülőt és a tanulót írásban kell értesíteni.
8. Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása alóli mentesítés kérésére a 2011.évi CXC.
törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján van lehetőség.
7.

XV. Az iskolai tankönyvellátás rendje
Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy (az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján) az állam
által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a
pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai
könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló
tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsássák.
Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó
tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

XVI. Záró rendelkezések
A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1.

A Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével
az intézmény-vezető készíti el.

2.

A Házirend tervezetét megvitatja a nevelőtestület és a szülői szervezet. Véleményüket
eljuttatják az intézmény-vezetőnek.

3.

Az intézmény-vezető a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a
Házirend végleges tervezetét, melyet egyeztet a szülői szervezettel.

4.

A Házirendet a nevelőtestület fogadja el, majd a KLIK érvényesíti. Az érvényben levő
Házirend módosítását bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára – ha azzal egyetért –
kezdeményezheti az intézmény-vezető, a nevelőtestület, vagy a szülői szervezet.

5.

A Házirend módosítását az itt leírt módon kell végrehajtani.

6.

A telephelyen tanulók kötelesek betartani a Göllesz Viktor Általános Iskola, ESZ és
EGYMI Házirendjében meghatározott viselkedési szabályokat.

XVII. A házirend érvényessége
A Házirend 2016. január 4. napján, az iskola fenntartójának jóváhagyásával lép életbe.
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HÁZIREND
(kivonat)

1.

A tanuló jogviszonyt érintő kérelmeket (felmentés, mentesítés, magántanulóvá
nyilvánítás) írásban kell a szülőknek és a tanulóknak az igazgatónál benyújtaniuk, melyre
5 napon belül kapnak választ.

2.

Az intézmény-vezető biztosítja a tanulók és a szülők számára az iskola működését
szabályozó valamennyi dokumentum megtekintését. Tájékoztatást ad a tanulók
nyilvántartott adatairól, azok tárolási módjáról.

3.

Az iskola a törvényben megjelölt tanulók számára ingyenes tankönyvet biztosít. Az
ingyenes tankönyv, a diákigazolvány, valamint iskolalátogatási igazolás iránti igényt
a intézmény- vezetőnél kell bejelenteni – tanítási időn kívül.

4.

Az iskola tanulói évente orvosi vizsgálaton vesznek részt, a kiszűrt problémák szakorvosi
vizsgálatára vonatkozó beutalót a tanuló kapja kézhez.

5.

Azon – törvényben biztosított – jogokkal, amelyek gyakorlásának módjára nem tér ki a
Házirend, az intézmény-vezető közreműködésével élhetnek a tanulók ill. a szülők.

6.

Az intézményben a tanítás 8.00 órakor kezdődhet és az utolsó óra 16.00 óráig tarthat. Az
érvényes órarendet minden tanuló kézhez kapja. Az iskola ügyeletet biztosít a tanítás előtt
és után 1-1 órában. A tanítási idő alatt az iskola területét, az iskolán kívüli programokon a
csoportot engedély nélkül elhagyni tilos.

7.

Az étkezés a tanítási napot megelőző napon mondható le.

8 A szülő saját hatáskörében igazolhat a gyermek részére hiányzást, ezen felül csak orvosi
vagy hatósági igazolás fogadható el. A tanuló hiányzását a hiányzást követő 3. napig
köteles igazolni. Betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra iskolába a gyermek.
9.

Az iskola létesítményeit (tornaszoba, udvar) a pedagógus felügyelete mellett
használhatják a tanulók.

10. Minden tanuló köteles óvni és védeni a saját- és társai testi épségét, egészségét, az épület
és udvar tisztaságát, a bútorzat épségét. A veszélyeztető helyzeteket haladéktalanul
jelenteniük kell az iskola bármely dolgozójának.
11. Az iskola területén szigorúan tilos a trágár beszéd és - kommunikáció.
12. Tilos az iskolai tevékenységhez szükségtelen dolgok (játékok, nagy értékű tárgyak stb.)
behozatala az iskolába. Ellenkező esetben, érkezéskor le kell adni azokat a pedagógusnak.
13. A mobiltelefont a szülő írásbeli kérésére kikapcsolt állapotban lehet a táskában tartani.
14. Az iskola területén, és 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.
15. A házirend megsértése fegyelmi felelősséggel jár.
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