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1. Bevezető rendelkezések 

HÁZIREND 
Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola 

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden dolgozójának, tanulójának, a 

tanulók szüleinek, gondviselőinek joga és kötelessége. 

Ezen házirend: 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 
készült. 

2. A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az 

átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

20/2012. évi EMMI rendelet részletesen szabályozza az iskolai jogviszony létrejöttét és 

megszűnésének lehetőségeit, formáját. 

3. A tanuló jogai és kötelességei 

Minden tanulónak joga és egyben kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni az 

iskolában, tanárai segítségét igénybe venni, az iskola infrastruktúráját használni. E jogok és 

kötelességek gyakorlásában azonban másokat nem korlátozhat. Nem veszélyeztetheti saját 

maga és mások testi épségét, illetve nem hátráltathatja a tanulási feltételek megteremtését és 

fenntartását. 
 

4. Általános szabályok 

1. Mindenkinek törekednie kell a tiszteletteljes, szellemi, erkölcsi és tanulmányi 

előrehaladásra ösztönző légkör kialakítására. A tanuló az iskolában korrekt baráti és 

munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, 

mind tanárai részéről. Az illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a társas 

kapcsolatokban megengedhetetlen. A tanulók egymással, valamint az iskola tanáraival 

és technikai alkalmazottakkal való kapcsolatukban a tisztelet és méltánylás alapján 

nyilvánulnak meg, udvariasan viselkednek a tanórákon és azon kívül is; a 

köszöntésben, megszólításban is. 

2. A tanulók és az alkalmazottak ruházatának, megjelenésének az erkölcsi 

követelményeknek és a tisztességes öltözködés szabályainak kell megfelelni. Ügyelni 

kell arra, hogy az öltözködés senkit se zavarjon meg. Az extrém öltözék, tetoválás, 

kiegészítők, kirívó smink és frizura viselete az iskolában nem megengedett. Az iskolai 

ünnepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben kell megjelenni az iskola 

tanulóinak és pedagógusainak. 
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3. Az iskola tisztaságára (tantermek, Xclass-termek, folyosók, mellékhelyiségek), 

felszereléseinek (nyílászárók, iskolapadok, sporteszközök stb.), használati eszközeinek 

(digitális táblák, írásvetítők, számítógépek, multimédiás eszközök stb.) épségére 

minden tanulónak vigyáznia kell. Közreműködhet környezetének és az általa használt 

eszközök rendben tartásában, tisztántartásában tanári vagy egyéb felnőtt felügyelet 

mellett. 

4. A tanuló által szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt a tanulók szülei 

kötelesek megtéríteni. A 20/2012. évi EMMI rendelet 21. fejezetében leírt 

jogszabályok alapján. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a 

tantestület dönt vizsgálat alapján. A vizsgálatról és a döntésről a tanulót és szüleit 

értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén 

az előírásnak megfelelően az iskola pert indíthat. 

5. Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán, illetve szakórákon kerül sor az iskola 

baleset- és munkavédelmi felelősének, valamint a szaktanárának irányításával. 

6. Minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti a menekülési irányokat tanítványaival. 

Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell 

elhagyni az épületet. 

5. A tanulótól elvárt magatartás és viselkedés 

1. A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó 

légkört. A tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli 

esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettes kivételt tehetnek. 

2. A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani. Az adott 

évben az oktatáshoz szükséges taneszközök igényéről az iskola tájékoztatja a szülőket 

az előző tanév végén Az iskolába behozott, a tanításhoz szükséges eszközökön kívüli 

személyes tárgyakért, pénzért az iskola nem vállal felelősséget. 

3. Az iskolába unaloműző játékokat, saját maga és mások testi épségét, egészségét 

veszélyeztető (ütő-, szúró-, vágó-, robbanóeszközöket, alkoholtartalmú italokat, 

energiaitalt, dohánytermékeket, kábítószereket), az erkölcsi értékeket sértő tárgyakat, 

zenei és nyomtatott kiadványokat behozni tilos. 

4. A tanulónak a mobiltelefonját a tanítási idő (napközi is) alatt ki kell kapcsolnia. 

Engedély nélküli mobilhasználat esetén a tanár az iskolában tartózkodás idejére 

elveheti a telefont, ismételt szabályszegéskor a pedagógus a telefont csak a szülőnek 

adja vissza. 

5. Az elektronikus eszközöket csak tanári engedéllyel és tanulmányi célokra 

használhatják a diákok tanulási időszakban. 

6. Az iskolában az internet a tanulmányi munkát segítő információforrás. A tanuló csak a 

tanár által engedélyezett weboldalakat látogathatja, amennyiben ettől eltér – tehát 

engedély nélkül játszik, programokat telepít, illetéktelenül más egyéni felhasználói 

nevét és jelszavát használja, a gépet tönkreteszi, tiltott tartalmú oldalakat, fájlcserélő 

(torrent-) oldalakat látogat– két hétre kizárja magát az internethasználat lehetőségéből. 

A tanuló a saját hálózati háttértárolói területén csak a tanuláshoz, illetve munkához 

szükséges állományait tárolhatja, játékprogramokat, egyéb anyagokat nem. A hálózati 

háttértárolókat a szaktanár és a rendszergazda ellenőrzi. 
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7. A tornaterembe a testnevelő tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben szabad 

belépni. A testnevelésóra megkezdése előtt a csoport a tanár által meghatározott 

helyen tartózkodik. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett 

szabad használni. A testnevelésóra ideje alatt az öltözők zárva vannak. 

8. A tantermeket/szaktantermeket (labor, számítástechnika terem, technikaterem, nyelvi 

termek, tornatermek, tornaszertár) a tanár nyitja az óra elején, zárja az óra végén. A 

teremkulcsot a teremben órát tartó tanár veheti fel. 

9. A tanulók az iskola könyvtárát a nyitva tartás szerint látogathatják. A könyvtár a 

tanulás, a felkészülés és az olvasás helye. 

10. Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést 

szolgálják. E cél érdekében a tanórák pontos befejezését a tanárok biztosítják. A 

diákok az óraközi szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre. A 

lépcsőn és a folyosókon úgy közlekednek, hogy nem veszélyeztetik saját és társaik 

testi épségét. 

11. Felső tagozaton szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

Szünetekben a tanulók a tantermekben nem, csak az udvaron vagy a folyosókon 

tartózkodhatnak, kivétel a harmadik szünet, amikor kötelesek az udvarra kimenni, ha 

az időjárás megengedi. 
 

6. Mulasztások 

1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. 

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. 

2. Ha a tanuló nem jön iskolába, a szülő a távolmaradás első napján köteles értesíteni az 

osztályfőnököt vagy a titkárságot a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

3. Három napot meghaladó hiányzást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot 

tanúsító okirattal lehet igazolni. Három napnál rövidebb hiányzást a szülő is igazolhat. 

A szülő által igazolt napok száma egy tanévben összesen három lehet. 

4. Más esetben a tanításról előzetes igazgatói engedély alapján maradhat el a tanuló. 

Igazgatói engedélyt a szülő kérhet, a kérelmet legalább három nappal a hiányzás előtt 

írásban – az osztályfőnök értesítése mellett – kell eljuttatni az igazgatói titkárságra. 

A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával. Ha a tanuló a 

mulasztást követő egy héten belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott órái 

igazolatlanok. Igazolatlan mulasztás esetén a 20/2012. EMMI rendelet 51. § szerint 

járunk el. 

5. A 20/2012. EMMI rendelet határozza meg az intézmény teendőit akkor is, ha a 

tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a kettőszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 

harminc százalékát. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már 

az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye 

érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

6. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie akkor is, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 
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7. Térítési díj 

1. Az étkezési díjat a gazdasági ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók 

számára a hirdetési táblán jelölt időpontban előre kell befizetni. 

2. Az előre befizetett, de a hiányzás miatt fel nem használt térítési díjat a következő 

hónapban beszámítjuk. 

3. Indokolt esetben a tanulók szülei kedvezményes vagy ingyenes étkezési lehetőséget, 

esetleg halasztást kérhetnek gyermekeik részére – az iskola élelmezési ügyekkel 

foglalkozó dolgozójának tájékoztatása alapján – a gazdasági irodában. 

4. Betegséget, távolmaradást és a gyermek várható visszaérkezését személyesen vagy 

telefonon lehet bejelenteni reggel 8:30 óráig a gazdasági irodában. 

Térítési díjat más esetben az iskola nem szed be. 

8. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának, felosztásának elve 

1. Az étkezéssel kapcsolatos szociális támogatásokra vonatkozóan az aktuális 

jogszabályok alapján dönt az iskola vezetősége. Ezen jogszabályok alapja Miskolc 

Megyei Jogú Város által évente kiadott önkormányzati rendeletek. 

2. Egyéb ösztöndíjat iskolánk nem tud nyújtani. 

9. Bérlettámogatás 

1. A város sajátos helyzetéből adódóan minden alsó tagozatos gyermek számára 

biztosítja a bérlettérítést. Az önkormányzat rendeleteiben leírtak szerint igényelheti a 

szülő a támogatást. Erről a tájékoztatást minden év elején az osztályfőnökök, az 

iskolatitkár megadja a szülőknek, továbbá segít a nyomtatványok kitöltésében. Az 

osztályfőnök vagy iskolatitkár összegyűjti és továbbítja a kitöltött nyomtatványokat az 

illetékes hivatal felé, megőrzi a kapott határozatokat, és biztosítja a kifizetésről szóló 

tájékoztatást és a kifizetést magát. 

2. Tanulóink sajátos helyzetére való tekintettel a felsős tanulóinknak is biztosítjuk a 

bérlet megvásárlását saját forrásból. 

3. A felsős bérlettámogatás feltételei: 

Lakcím igazolása lakcímkártyával vagy szülői nyilatkozattal 

Előző bérletszelvény leadása 

Nincs igazolatlan mulasztás vagy súlyos fegyelmi vétség. 

10. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

1. A tanuló rendszeres tájékoztatásának színterei az osztályfőnöki órák és reggeli 

beszélgetések, melyek heti rendszerességgel működnek. Iskolai szintű tájékoztatást a 

tanuló az iskolagyűléseken kap tagozati bontásban. 

2. Írásos formában a tájékoztatófüzetbe, ellenőrző könyvbe történő bejegyzéssel kapnak 

a tanulók és szüleik tájékoztatást. 

3. Az iskolában tanító pedagógusok kötelesek a szülőket és a tanulókat tájékoztatni a 

tanulók érdemjegyeiről, a tanulókat, illetve a szülőket érintő információkról, iskolai 

rendezvényekről, programokról. 
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4. Az érdemjegyekről a tájékoztatás a tájékoztató füzeten keresztül történik. Ezeket az 1- 

4. évfolyamon a pedagógus jegyzi be, míg az 5-8 évfolyamokon a tanuló köteles 

rendszeresen beírni, s azt szüleivel aláíratni. A pedagógus és az osztályfőnök ellenőrzi 

az érdemjegyek bejegyzését, illetve szülők általi láttamozását. 

11. A diákönkormányzat 

1. A tanulók számára lehetőség van diákönkormányzat működtetésére, amibe 4. 

évfolyamtól osztályonként két képviselőt küldhetnek a tanulók. A diákönkormányzat 

munkáját az igazgatóság által javasolt tanár segíti. 

2. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen 

történik. 

3. A nagyobb tanulóközösségeket érintő kérdésekben kötelező kikérni a 

diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb közösségének számít a 

tanulólétszám 25 %-a. 

4. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) 

érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

5. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat 

véleményét. 

6. A tanuló egyénileg is nyilváníthat véleményt mind tanárai, mind osztályfőnöke felé, 

abban az esetben, ha ezt megfelelő formában tudja megtenni. Ha szükségesnek ítéli, 

megkeresheti közvetlenül az iskola igazgatóját vagy helyettesét is. 

7. Véleménynyilvánításának formája legtöbbször szóban történik. 
 

12. A jutalmazás elvei, formái 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez képest kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza. Ennek formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói 

dicséret, tantestületi dicséret. 

2. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

3. Iskolánkban pontozásos rendszer is segíti a tanulók jutalmazását és büntetését. 

 Jutalompont a következő esetekben adható: közösségi munka, verseny, 

szereplés, dekorálás, gyűjtőmunka, békéltetés, takarítás, hulladékgyűjtés, 

ünneplőruha viselése, rongálás helyreállítása, kártérítés megfizetése, szülői 

együttműködés, tájékoztató füzet vezetése, környezettudatos  magatartás, 

illetve bármilyen egyéb jó cselekedet esetén. 

13. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei 

1. Büntetőpont jár: saját és más testi épségének veszélyeztetése, felbujtás, zsarolás, 

fenyegetés, rongálás, lopás, hamisítás, együttműködés hiánya, kártérítés elmaradása, 

szerencsejáték, mások méltóságának megsértése, trágárság, dohányzás, köpködés, 

késés, engedély nélküli iskolaelhagyás, szülői együttműködés hiánya és egyéb egyedi 

esetekben. 
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2. Továbbra is alkalmazzuk a régóta jól bevált büntetési fokozatokat, melynek formái: 

szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés 

3. Mindkét formát használhatja minden pedagógus egyaránt. Súlyosabb vagy sorozatos 

szabályszegés esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, intés és rovó adható. A sorrend 

betartása nem kötelező, amennyiben az osztályfőnök az eset súlyosságára való 

tekintettel ettől eltérően dönt. 

4. Ezt követően további szabályszegések esetén igazgatói figyelmeztetés, intés és 

megrovásban részesíthető a gyermek. 

5. Ekkor azonban már kötelező a szülő bevonása a problémák megoldásába. Ha ez nem 

vezet eredményre a családsegítő vagy családgondozó bevonását kell kérni. 

6. Amennyiben a tanuló mindegyik fokozatot megkapta, a problémákról jegyzőkönyvet 

veszünk fel. A harmadik jegyzőkönyv után fegyelmi tárgyalásra kerül sor a 20/2012. 

számú EMMI rendelet alapján. 

14. A fegyelmi eljárás 

1. A fegyelmi eljárást a 20/2012. számú EMMI rendelet alapján folytatjuk le. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben határoztuk meg. 

2. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére 

biztosítjuk, hogy az iskolában az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat 

közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, 

melynek célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, 

illetve az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás 

létrehozása, a sérelem orvoslása. 

3. A lefolytatás lehetőségének feltétele, hogy azzal a szülő egyetértsen. 

4. Az egyeztető eljárás rendje: 

 kötelességszegő értesítése a fegyelmi eljárás elindításáról, és az egyeztetési 

eljárás lehetőségének igénybe vételéről, 

 5 napon belül kiskorú szülője írásban kérheti az eljárás lefolytatását, 

 ha ez eljárás tíz napon belül nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell 
folytatni, 

 ha a sértett és a kötelességszegő 15 napon belül megegyeznek, a fegyelmi 

eljárást a megállapított időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni, 

 ha ez idő alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, azt meg kell 
szüntetni. 

5. A megállapodást írásban rögzítjük, szükség esetén az osztály vagy az iskola 

nyilvánossága előtt megvitathatjuk. 

15. Az osztályozó vizsga követelményei, tervezett ideje, jelentkezés módja és határideje 

Az osztályozó és egyéb vizsgák követelményei, tervezett ideje és módja az intézmény 

pedagógiai programjában került megállapításra. 
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16. Munkarend, csengetési rend 

1. Az iskola reggel 7 óra 30 perctől 17 óra 00 percig tart nyitva. Ez idő alatt a tanulók 

csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. 

2. A tanítás befejezése előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére – indokolt esetben - 

hagyhatja el az iskola épületét, erre rendkívüli esetben az osztályfőnök vagy az 

igazgató adhat engedélyt. 

3. Egy tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart az alábbi csengetési rend szerint: 

Csengetési rend Rövidített órák 

1. 8:15-8:55 1. 8:15-8:50 

2. 9:15-9:55 2. 9:00-9:35 

3. 10:05-10:45 3. 9:40-10:15 

4. 10:55-11:35 4. 10:25-11:00 

5. 11:45-12:25 5. 11:05-11:40 

6. 12:45-13:25 6. 11:45-12:20 

7. 13:45-14:25 7. 12:25-13:00 

8. 14:30-15:10 8. 13:05-13:40 

9. 15:20-16:00 9. 13:45-14:20 

4. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába! 

5. A foglalkozásokról a meghatározott tanulási idő után lehet a gyermekeket elvinni. 

6. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a 

szünetben intézhetik, tanáraikat a tanári szobából kihívathatják. Rendkívüli esetben az 

igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

7. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. 
 

17. Tanórán kívüli és választható foglakozások 

1. A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. A 

választható tantárgyakra vonatkozó nyilatkozatokat az előző tanév májusáig kell 

benyújtani. 

2. Tanulóink szakköri foglalkozásokon is részt vehetnek. A beiratkozást követően az 

aktuális félév végéig a tanuló számára kötelező ezek látogatása. 

3. A tanév során logopédiai, illetve tanulási nehézségek feltérképezésével kapcsolatos 

felmérések zajlanak. A vizsgálatok elvégzésének, és a későbbi fejlesztésnek a feltétele 

a szülő írásbeli beleegyezése. Az iskola a fejlesztéseket a jogszabályi 

kötelezettségeknek megfelelően végzi. 

4. A fejlesztő és tanórán kívüli foglalkozásokra is a tanítási órákra vonatkozó 

rendelkezések érvényesek. 

5. Tanórán-, iskolán kívüli foglalkozásokon is be kell tartani a házirend szabályait. 

18. Nyilvánosság 

1. A házirend egy példányát a szülőknek beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása 

esetén átadjuk. A dokumentum megtekinthető az iskola honlapján. 

2. A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére a gyerekek részére az év eleji 

osztályfőnöki órák egyikén. 
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3. Jelen házirendet az intézmény nevelőtestülete 2011.08.031-i ülésén fogadta el, 

elfogadása napjától hatályos. 

A nevelőtestület nevében: 

 

Molnárné Kertész Ildikó 

igazgató 

 

 

 
19. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

A Házirendet a nevelőtestület 2015. 08. 31-én elfogadta. 

A Házirend életbelépésének időpontja: 2015. 09.01. 

Molnárné Kertész Ildikó 

igazgató 

 

 
 

A szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen 

a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban 

megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

Szülői szervezet képviselője diákönkormányzat-vezető 

 

 

diákönkormányzatot segítő tanár 


