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A Házirend célja, feladata: 

A Házirend az iskola önálló belső jogforrása a Pedagógiai Programmal, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, 

valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését. Az iskola Házirendje 

állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

 

Jogszabályi háttér: 

➢ A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

➢ A 2021. évi CXXIV. Törvény a 2011. évi CXC. Törvény módosítása 

➢ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

➢ 331/2006. (XII.23.) Kormány rendelet 

➢ 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 91/G § 

➢ Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Bevezetés 

A Zenit Általános Iskola egy olyan összetartó közösség, ahol mindenkire jut idő, figyelem, hiszen gyermekek, 

szülők, pedagógusok, mindannyian egy célért dolgozunk. 

Mindennapi törekvésünk egy olyan légkör megteremtése a gyermekeknek, amelyben szabadon szárnyalhatnak 

és boldogok, kiegyensúlyozottak, energikusak, egészségesek lehetnek. A tudás megszerzése pedig, így valódi és 

örömteli élmény lehet számukra. 

Intézményünk házirendjében különböző szabályozások találhatóak a törvényi előírásoknak megfelelően. 

Mindez biztosítja intézményünk közösségi életének szabályait. Házirendünk tartalmazza a pedagógusok, 

tanulók, szülők jogait és kötelességeit, illetve elősegítik az oktató- nevelő munka ellátását. 

A Házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. 

A Házirendben foglaltak kiterjednek az intézmény minden dolgozójára, a diákokra, a szülőkre az intézmény teljes 

területén, és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényekre, programokra is. 

Az érvényben lévő Házirendet akkor kötelező felülvizsgálni és módosítani, ha jogszabályi változások következnek 

be, illetve akkor, ha az intézményvezető és a tantestület erre igényt tart. 

 

Intézményünk munkarendje 

Az éves munkatervek határozzák meg az adott tanévre vonatkozó konkrét dátumokat, eseményeket. A Zenit 

Általános Iskola tanítási napokon 7:30-tól, 16:00 óráig tart nyitva. 

Tanulóinknak legkésőbb 8:00-ig kell megérkezniük. 

Napirendünk: 

7:30-tól érkezés az iskolába. 

8:00-8:45-ig 1. óra 
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8:45-9:00-ig Szünet 

9:00-9:45-ig 2. óra 

9:45-10:00-ig Szünet 

10:00- 10:45-ig 3. óra 

10:45-11:00-ig Szünet 

11:00- 11:45-ig 4 .óra 

11:45-12:00-ig Szünet 

12:00- 12:45-ig 5. óra 

12:45- 13:30-ig Ebéd, szünet (délutáni mese) 

13:30 – 15:45 tanórán kívüli foglalkozások, uzsonna 

15:45-től- Indulás otthonainkba. 

A tanítási blokkunk (1-5 óra) 12:45-ig tart. 

12:45-től 14:00-ig gyermekeink ebédelnek, illetve szabadidős tevékenységet folytatnak (ebéd után ma délutáni 

mese keretében van egy fél órás csendespihenő). 

14:00-től 15:45 óráig szabadidős illetve tanórán kívüli tevékenységeink vannak (pl.: pszicho dráma foglalkozás, 

iskolakerthez kapcsolódó tevékenységek, kézműveskedés, stb.) illetve ezen időintervallumban kerül sor az 

uzsonnára is. 

15:45-től mennek gyermekeink otthonaikba. 

A tanítási órák és szünetek időpontja a napirendünk szerint történik, ettől az első két évfolyamon a tanító, 

belátása szerint pedagógiai okokból eltérhet. 

Szünetekben tanulóink pedagógusi felügyelettel az udvaron tartózkodnak, illetve az iskola helyiségeit 

használják, szintén pedagógusi felügyelettel. Alap elvként, az időjárás függvényében, a lehető legtöbb időt 

töltünk a gyerekekkel az iskola parkjában. 

Az iskola tanévenként 2 alkalommal tart nyílt napot, egyet ősszel, novemberben és egyet kora tavasszal, 
márciusban. Az érdeklődés függvényében további alkalmakat is tarhat az iskola a fenntartóval és az alapítókkal 
egyetértésben. 

Gyermekek csak szülői/hozzátartozói felügyelettel hagyhatják el intézményünket. Az egyedül közlekedő 

gyermeknél, a szülőnek kötelessége a pedagógusnak jelezni a tanuló távozását az iskolából, továbbá köteles 

írásban is értesíteni az iskolát erről. Ezután a szülő felelős a gyermekéért. 
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A tanulók jogai, kötelességei 

A diákok egyéni, valamint kollektív jogait és kötelességeit a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei 

részletesen tartalmazzák. 

A tanulók legfontosabb egyéni jogai: 

• a véleménynyilvánításhoz való jog 

• a jogorvoslathoz való jog 

• a kérdéshez és az érdemi válaszhoz való jog 

• a nyilvánossághoz való fordulás joga 

• a teljes bizonyossághoz való jog 

• a tájékoztatáshoz való jog 

• az emberi méltósághoz való jog 

A tanuló joga és kötelessége, hogy pedagógusával és szüleivel közösen, fejlődési célokat tűzzenek ki. Mind ezek 

eléréséhez konkrét akciókat határozzanak meg és ezen akciók eléréséért lehetőségeihez képest minden 

erőfeszítést megtegyenek a szülővel és a pedagógussal egyeztetve. 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával, konstruktív véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon 

személyét és tanulmányait érintő kérdésekben. 

Az intézményvezető a tanulókat a pedagógusokkal folytatott rendszeres párbeszéden, illetve egy meghatározott 

helyre elhelyezett hirdetőtáblán keresztül tájékoztatja: 

• az aktuális tudnivalókról, programokról, 

• az iskola egészének életéről, 

• az iskolai munkatervről. 

Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskola közösségi programjaiban, 

mint például a saját környezetünk és a foglalkozási helyeink rendben tartásában, illetve a foglalkozások, 

rendezvények lebonyolításában. 

Tanulóink számára, intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott a tanulók számára 

vonatkozó előírások betartása kötelező. 

Tanulóink jogaik gyakorlása közben, nem sérthetik meg társaik és a közösség jogait. 

A dohányzás az egész iskola területén tilos. Továbbá tilos az alkohol és minden egészségre káros szer használata.  

Intézményünkben a váltócipő használata kötelező. 

A hétköznapokon tiszta, rendezett öltözéket várunk el tanulóinktól. 

Diákjaink számára előírás illetve elvárt, hogy az iskolán kívüli viselkedésük, magatartásuk, beszédük és öltözékük 

intézményünk szabályaihoz és normáihoz méltó legyen. 

Tanulóinknak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájukért, közösségi tevékenységükért dicséretben, 

jutalomban részesüljenek. A jutalom odaítéléséről az intézményvezető, a szakmai vezető, illetve az osztályfőnök 

dönt. 

A jutalmazás formái: 
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• Osztályfőnöki dicséret, 

• Szaktanári dicséret, 

• Igazgatói dicséret, 

• Tantestületi dicséret. 

A jutalmak formái lehetnek: 

• Oklevél, 

• Könyvjutalom, 

• Tárgyjutalom. 

 

A pedagógus jogai, kötelességei 

A pedagógus elsődleges feladata a NAT szerint meghatározottak átadása a gyermekeknek, ezenkívül a rábízott 

gyermekek nevelése. Kötelessége, hogy a gyermek személyiségének fejlődéséről gondoskodjon, és hogy a 

közösség minden tagja felé jó példával járjon elől. Egy olyan szeretetteljes környezetet biztosítson az iskola 

tanulói, szüleik és kollégái számára, amelyben mindenki biztonságban érzi magát. 

A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy az osztályközösségből minél hamarabb egy megfelelő, a kölcsönös 

tiszteleten alapuló közösséget formáljon. Fontos, hogy a gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére, illetve 

az egymással való együttműködésre nevelje, kialakítva bennük az egészséges életmódra való törekvést, a 

hagyomány és népszokások tiszteletét, valamit a fenntartható életmód alapelveit, gyakorlatait. 

A pedagógus kötelessége, hogy a szülő kérésére rendszeres tájékoztatást adjon írásban vagy szóban a tanuló 

iskolai előmeneteléről, teljesítményeiről, viselkedéséről, fejlődési útjáról, a különböző iskolai programokról, 

aktualitásokról, lehetőségekről. 

Kötelessége a pedagógusnak, hogy a tanuló erkölcsi fejlődését előmozdítsa, a közösségi együttműködés 

szabályait elsajátíttassa, és törekedjen azok betartatására. 

Fontos, hogy a pedagógus az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel adja át. 

Oktató-és nevelőmunkáját szakszerűen megtervezze, és így irányítsa a tanulók tevékenységét, és munkájuknak 

értékelését. Elengedhetetlen továbbá, hogy saját érdeklődésének és a közösség igényeinek megfelelően 

folyamatosan képezze magát. 

A pedagógust megilleti az a jog, hogy mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék elismerjék és az 

intézményvezető egyetértésével a lehető legnagyobb pedagógiai szabadságban dolgozzon. 

 

A szülők jogai és kötelességei 

A szülőnek kötelessége gyermeke tankötelezettségének eleget tenni. 

Kötelessége továbbá a szülőnek, hogy a gyermekével illetve gyermeke pedagógusaival együttműködjön. Kísérje 

figyelemmel gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét. Azokat a feltételeket, amelyek gyermeke számára 

szükségesek, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez, kötelessége biztosítani. 

Az intézmény pedagógusainak, alkalmazottjainak emberi méltóságát tartsa tiszteletben! 
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A szülő joga, a választott pedagógiai intézmény Házirendjének, Pedagógiai Programjának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a megismerése. 

A szülő joga, hogy a tanév során tartott fogadóórákon és szülői értekezleteken megjelenjen. 

A szülőnek joga, hogy javaslatait, észrevételeit kulturált formában, konstruktívan fogalmazza meg az intézmény 

vezetőinek, pedagógusainak, és ezekre 15 napon belül választ kapjon. Az iskola külön panaszkezelési 

szabályzatban határozza meg a panaszok kezelésének eljárásrendjét. 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

o az iskola ki létszámának köszönhetően a szülőknek alkalmuk van a pedagógusokkal, az iskola más 

munkatársaival informális beszélgetéseket folytatni, 

o szülői értekezletek, 

o fogadó órák, 

o nyílt napok 

o családlátogatások. 

 

Az iskola helyiségeinek használati rendje 

Mindenki, aki intézményünkben megfordul, köteles az épület berendezési és használati tárgyaira vigyázni. A 

rongálásokat az osztályfőnök köteles jelezni az intézmény vezetőjének. A rongáló köteles a kárt megtéríteni. 

Osztályaink saját osztályteremmel rendelkeznek. A rend, a tisztaság, a padok épségének megóvása az adott 

osztály tanulóinak a kötelessége. 

Intézményünk udvarának megóvása, rendben tartása is gyermekeink feladata. 

A pedagógiailag indokolt tanórák az udvarunkon is megtarthatóak. 

Az udvari játék során kiemelten hangsúlyos a használati tárgyakra vigyázni, illetve azokat rendeltetésszerűen 

használni, az iskolakert növényire vigyázni. 

 

A Fegyelmi Bizottság működése 

Intézményünk, a fegyelmi és kártérítési ügyek tekintetében a 20/2012. EMMI rendelet 21.pontja, valamint a 

2011. évi a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvény 58. § 3.,4.,5.,8.,10.,13. pontjai alapján jár el. 

Fegyelmi Bizottságunk két tagból áll, akik a fegyelmi kérdésekben döntenek. 

Büntetések, melyeket a Fegyelmi Bizottság határoz meg: 

• megrovás, 

• szigorú megrovás, 

• különböző juttatások, kedvezmények csökkentése illetve megvonása, 

• más iskolába való áthelyezés, 
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Hiányzások, igazolások 20/2012 EMMI rendelet 19.pontja alapján. 

Tanítási óráinkról diákjaink csak betegség miatt vagy rendkívül indokolt esetben, az intézményvezető 

jóváhagyásával hiányozhatnak. 

A beteg gyermek, az orvos által kijelölt időszakban nem látogathatja az intézményt. 

Amennyiben a pedagógus úgy ítéli meg, hogy bármelyik gyermek beteg, őt köteles elkülöníteni a többi 

gyermektől. Továbbá köteles a gyermek szülőjét a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. A gyermek, 

legközelebb akkor látogathatja intézményünket, ha egészsége fennállásáról orvosi igazolást mutat be az 

osztályfőnöknek. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát 

is. Az igazolásokat az osztályfőnök továbbítja az iskolatitkárnak, aki iktatás után lefűzi azokat a diákok személyi 

anyagaiba. 

Igazolások formái: 

o orvosi igazolás, 

o szülői igazolás, 

o sportegyesületi igazolás, 

o többnapos családi program esetén előzetes írásos szülői kérés alapján intézményvezetői engedéllyel. 

A szülő, gyermeke mulasztását, az első mulasztási napon köteles bejelenteni gyermeke osztályfőnökének. 

Akkor minősül igazolatlan hiányzásnak a mulasztás, ha a szülő a gyermeke mulasztásának befejezését követő 

három munkanapon belül nem igazolta a távolmaradást. 

A tanuló tankötelezettsége esetén az intézményvezető köteles a szülőt értesíteni, az első igazolatlan hiányzás 

napján. Az értesítésben tájékoztatni kell a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeiről. Amennyiben az 

iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az intézmény a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha az igazolatlan mulasztás egy tanévben eléri a tíz órát, akkor az intézmény vezetője a 331/2006. (XII. 23.) 

Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A 

gyermekjóléti szolgálat az iskolával együttműködve haladéktalanul intézkedési tervet készít. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II.törvény247.§ c pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

harminc óra. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen az Nkt.5.§ (1) bekezdés b-c 

pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a 

tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye az adott tanítási évben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető. Ez alól egyetlen esetben van kivétel: ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 
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Étkezési térítési díj befizetése 

Az étkezési térítési díj befizetése a megelőző hónap utolsó tanítási napja. 

Az étkezés lemondására a következő e-mail címen van lehetőség az előző napon 12:00 óráig 

(titkarsag@zenitiskola.hu) Hosszabb időszak esetén szükséges az időszak pontos megjelölése is. A lemondott 

napokra járó jóváírás a következő befizetésnél történik. 

Étkezési térítési díj kedvezménynél a következő lehetőségeket tudjuk figyelembe venni: 

• három vagy több gyermekes család, 

• Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülő gyermek, 

• tartósan beteg gyermek. 

 

Tanulóink értékelése 

Minden gyermek értékelésénél nagyon fontosnak tartjuk a szorgalmat, a kitartást, az alázatot. Éppen ezért, 

minden tanulót önmagához mérten értékelünk. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén is szövegesen értékelünk. 

Második évfolyamon félévkor még szövegesen, év végén már érdemjegyekkel is történik az értékelés. 

Harmadik évfolyamtól pedig félévkor és év végén is kapnak érdemjegyet a diákok a szöveges értékelések 

mellett. 

A %-os értékelést minden évfolyamon előtérben részesítjük. 

 

A mobil telefon használata 

Intézményünkben abban az esetben megengedett a mobil telefon és a táblagép használata, ha azt a 

pedagógusok pedagógiai szempontból a feladat elvégzéséhez feltétlenül szükségesnek látják egyes tanórákon. 

 

 

 

  




