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Az intézmény neve: Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Címe: 6500 Baja, Flórián utca 20.-24. 

Telefon: 06/30 78 66 828 

E-mail: sztbalazsfelsovaros@gmail.com  

Az intézmény fenntartója: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

Iskolánk, a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda vallásilag elkötelezett 

intézmény. Ezért az iskola tagságához való tartozást az 1. számú melléklet tartalmazza.  

Az a diák, aki egyházi iskolába jár egy nagy hagyományokkal rendelkező lelki-

szellemi család élő közösségébe tartozik. Azok a szabályok, amelyek a diákok életrendjét 

meghatározzák, nem pusztán a közös munka menetét biztosító előírások, hanem e közösség-

nek jellemet alakító hagyományai is. 

Az iskolai közösség életét a Házirend szabályozza, melynek célja, hogy közösségünk 

minden tagját gyarapítsa Isten- és emberszeretetben. A Házirend útmutatásai mellett az udva-

riasság és kölcsönös megbecsülés íratlan szabályai is mindig köteleznek. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 25. §.(4) be-

kezdésének értelmében a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda tantestülete a 

következő Házirendet fogadja el: 
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„A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komo-

ran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe 

ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.” 

 (Weöres Sándor) 

A Házirend célja és feladata 

 A Házirendben foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működé-

sét, az iskolai nevelés zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közös-

ségi életének megszervezését. 

 A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint 

az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
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1. A Házirend hatálya 

 A Házirend előírásainak betartása vonatkozik az intézménybe járó tanulókra, a 

gyermekek szüleire, az intézmény pedagógusaira és más alkalmazottaira, az isko-

lával jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve 

azokra, akik részt vesznek az iskola feladatainak végrehajtásában. 

 A Házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, nevelési időben, 

illetve nevelési időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a peda-

gógiai program és az iskola éves munkaterve alapján az iskola szervez, és ame-

lyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A tanulóknak alkalmazkodniuk kell az iskola által szervezett iskolán kívüli ren-

dezvényeken is a Házirend előírásaihoz. 

 A Házirendben nem szabályozott kérdésekben  az Nkt, a nevelési-oktatási intéz-

mények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI – rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) , a „Gyer-

mekek Jogairól Szóló Egyezmény”az irányadó. 

2. A Házirend nyilvánossága 

 A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskolai alkalmazottaknak) meg kell ismernie. 

 A Házirend megtekinthető, az iskola titkárságán. 

 A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgató 

helyettesétől valamint az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban. 

 A Házirend megismerését tanuló és szülő a beiratkozáskor kitöltött nyilatkozaton 

aláírásukkal igazolják.  

 Az osztályfőnök minden tanévben a tanulókkal első osztályfőnöki órán, a szülők-

kel az első szülői értekezleten ismerteti a Házirendet, melynek tudomásul vételét 

aláírásukkal igazolják. 

3. Az iskola munkarendje 

4.1 Általános szabályok 

 A tanév munkatervének kialakítása az EMMI „Tanév rendjéről” szóló rendelete 

alapján történik. 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig tart nyitva. 

 A tanítás 800 órakor kezdődik. Az iskola épülete 700-tól van nyitva. A tanári ügye-

let 715-től biztosított. Minden diák 740 -ig érkezzen meg az iskolába. 

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendjét a 2. számú melléklet 

szabályozza. A tanítási órák végét csengő jelzi. 
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 A tanulók kéthetente kedden 750-757-ig közös áhítaton vesznek részt.  

 A tanulók a tanítás előtti imát az első órát tartó pedagógussal közösen mondják el, 

majd az utolsó órát tartó nevelővel vagy az osztályfőnökkel a tanítás utáni és a fő-

étkezéshez kapcsolódó imát.  

 Iskolánkban a „Dicsértessék a Jézus Krisztus” (válasz: Mindörökké, Ámen.,) vagy 

latin változata, református vallású diákjaink az „Áldás, békesség” (válasz: Isten-

nek dicsőség.) köszönéseket alkalmazhatják. 

 A köszönés a napszakhoz is igazodhat, míg az osztályteremben a tanárt és az órák 

látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 

 A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban 

hagyhatják el. Ha a tanulócsoport a tantermet elhagyja, a termet zár(hat)ják.  

 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára 

visszarendezni a terem bútorait eredeti helyzetükbe. (Az utolsó óra után is.) 

 Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak 

egyaránt. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgató helyettes) 

vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. 

 A tanuló az iskola létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatja. 

4.2 Az óraközi szünetekre vonatkozó rendelkezések 

 A szünetekben a tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon 

tartózkodnak. 

 Az osztályfőnök felügyeletével tartózkodhatnak az osztályteremben is.  

 Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

 A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár je-

lenlétében tartózkodhatnak a tanulók, a tornatermi öltözőket a testnevelő vagy az 

ügyeletes tanárok felügyelete mellett használhatják.  

 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játé-

kot, amely veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhat. 

 Az óraközi szünetekben a balesetveszély miatt focizni vagy egyéb labdajátékot 

játszani csak a sportpályán lehet. 

4.3 Étkezési lehetőségek és szabályaik 

 Az iskola tanulóinak étkezése az ebédlőben történik.  

 Tízóraizás rendje: 

o 1. szünetben a felső tagozat az ügyeletes nevelővel; 
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o 2. szünetben az alsó tagozat az előző órát tartó nevelővel együtt az ebédlőben tör-

ténik. 

 Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére 

és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet el-

hagyni az ebédlőt. 

 Az osztályok együtt ebédelnek, s közösen kezdik, illetve fejezik be az étkezést. 

5. Az iskola és a hozzá tartozó létesítmények használatának rendje 

 A szaktantermeket, a tornatermet a szaktanár által elmondottak szerint lehet és 

kell használni.  

 A számítógépek, a tantermekben elhelyezett műszaki készülékeket csak tanári en-

gedéllyel kapcsolhatók be. 

 Az iskola könyvtárát minden tanítási napon a kifüggesztett nyitvatartási rend sze-

rint lehet igénybe venni. 

 A tantermek ablakán és a folyosó korlátján kihajolni tilos és veszélyes! 

 Bomba- és tűzriadó esetén szaggatott csengetés hallható. Ebben az esetben az óra-

tartó tanár utasításait kell követni. (Az épület elhagyása a Tűzriadó terv alapján 

történjen.) 

 A diákönkormányzat a megbeszéléseihez, programjaihoz igénybe veheti az iskola 

termeit, eszközeit. Az iskolánkban működő diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógus az igényeket a rendezvény előtt legalább egy héttel egyezteti az illeté-

kes igazgatóhelyettessel, az iskola takarítóival. 

 A tanuló köteles az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésszerűen használni. 

Rongálás esetén az iskola kártérítést követelhet. 

 Amennyiben a tanuló előzetes engedély, vagy bejelentés nélkül hoz a tanuláshoz 

nem szükséges tárgyat, s ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az enge-

dély, vagy bejelentés nélküli tárgyat leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás vé-

géig.  

 Az iskola területén talált értékeket a tanulók a titkárságon adják le. 

 Az iskola területére hozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal, 

ide értve a testnevelési órák alatti időt is. 

6.Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak. 

 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztály-

főnök véleményét meghallgatva. 
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 A tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, 800 órától 1400 óráig 

kereshetik fel. 

6.1 A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

 Az étkezési térítési díjakat a gazdasági adminisztrátor az igazgató által jóváha-

gyott befizetési napokon havonta szedi be. 

 A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén 

a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét köve-

tő 1 hónapon belül az iskola intézkedik. 

6.2 A szülők hozzáférésének módja az elektronikus naplóhoz 

 A szülők az elektronikus naplóból folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük ta-

nulmányi előmeneteléről. 

 A hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat az igazgatóhelyettesi tit-

kárság bocsátja a szülők rendelkezésére. 

 Az elektronikus napló üzenetkezelő rendszerén keresztül a szülőknek lehetőségük 

van véleményüket kinyilvánítani. Lehetőségük van a gyermeküket tanító tanárok-

nak üzenetet küldeni, fogadóóra időpontot foglalni. 
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7. A diákjogok és kötelezettségek gyakorlásának módjai 

Tanulóink kötelességei és jogai 

7.1. A tanulók kötelezettségei 

  7.1.1 A tanulók általános kötelezettségei 

 

 Betartsa az iskolai házirendben foglaltakat. 

● A tanórákon, és a tanulók által választott foglalkozáson rendszeres munkával és 

fegyelmezett magatartással vegyenek részt, hiányzásaikat igazolják. Felszerelésü-

ket a tanórákra, foglalkozásokra rendszeresen hozzák el.  

● Ha hiányzás vagy egyéb ok miatt a tanuló a tanórára nem tud készülni, akkor azt 

az óra megkezdésekor jelenteni kell a nevelőnek. 

● Az iskola dolgozóinak személyiségi jogait tartsák tiszteletben, nevelési és oktatási 

tevékenységét ne akadályozzák. 

● A tanulók ügyeljenek arra, hogy tantermük, területük tiszta maradjon. Az iskola 

helyiségeinek használati rendjét tartsák be, figyeljenek az öltözők és mosdók tisz-

taságára, épségére; az általuk használt eszközöket tartsák rendben. 

● Az általuk okozott kárt kötelességük megtéríteni. 

● Az általános emberi együttélési szabályokat a tanuló köteles megtartani. Többek 

között nem ön bíráskodhat, tisztelnie kell tanárai és társai emberi méltóságát. Eze-

ket az általános kötelességeket a köznevelési törvény tartalmazza. 

● A tanuló köteles eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek. 

●  A kötelező és a választott foglalkozásokon, órarend szerint a tanulónak részt kell 

vennie. 

● A tanulók számára az iskola munkahely, ennek megfelelően öltözködésük és isko-

lai megjelenésük nem lehet megütközést keltő, kirívó, a divat szélsőségeit követő. 

● Az ünnepélyeken a tanuló ünneplő ruhában vegyen részt. (fehér blúz/ing, fekete 

szoknya/nadrág cipő, iskolai nyakkendő).  

● A balesetvédelmi előírásokat az iskolában és az iskola által szervezett rendezvé-

nyeken (kirándulásokon, akadályversenyen...) tartsák be, a balesetet azonnal je-

lentsék a szaktanárnak, illetve az osztályfőnöküknek.  

● Tájékoztató füzetüket mindig tartsák maguknál, folyamatosan vezessék, a bejegy-

zéseket szüleikkel írassák alá. 

● Tartós tankönyveikre vigyázzanak, azt a tanév végén megkímélt állapotban adják 

le. Ellenkező esetben kártérítést kell fizetniük.  
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7.1.2 A hiányzásokkal kapcsolatos szabályok 

● Hiányzásuk első napján szüleik telefonon értesítsék az iskolát. Mulasztásukat az 

iskolába érkezésük után három napon belül igazolják. (Ha a tanulónak egy tanítási 

évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

- általános műveltséget megalapozó szakaszban a kettőszázötven tanítási órát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, a tanítási év végén nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyam-

ismétléssel folytathatja.) 

● Rendkívüli esetben szüleik engedélyt kérhetnek számukra az iskolából való tá-

volmaradásra (évente három napot az osztályfőnöktől, több napot az iskola igaz-

gatójától). 

● A késések időtartamát az osztályfőnök összesíti; ha az az egy tanítási órát eléri, 

akkor egy igazolatlan órának számít. 10 igazolatlan óra után a jegyzőt értesítjük. 

7.1.3. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása 

 A tanulónak a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról történő hi-

ányzását igazolnia kell. 

A mulasztás igazolt, ha a tanuló: 

o osztályfőnökétől előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra; 

o beteg volt és ezt orvosi igazolással igazolja;  

o állampolgári kötelezettségeinek teljesítései miatt nem tudott a kötelező foglalko-

zásokon részt venni; 

o különösen indokolt esetben – egy tanévben legfeljebb félévenként 5 napot (egy 

tanévben 10 napot) szülő, gondviselő is igazolhat (szintén a tájékoztató füzet út-

ján); 

o további esetekben a jogszabály előírásai érvényesek (Ntk. 58.§(4-5) bekezdései): 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbe-

li határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatá-

sa kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

(4) A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

(5) *  Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval 

szemben a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, a (4) bekez-

dés f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő fe-

gyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát, kollégiumot 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3DNkt.%2520#lbj295id8cbf
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keresni a tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek 

az új iskola, kollégium megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyel-

mi büntetés megállapításáról szóló határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül 

a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, 

kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést 

hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó 

hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő 

iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, kollégiumot úgy kell kijelölni, hogy 

a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen arányta-

lan terhet. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata azonnal végrehajtható. 

A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola 

igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekez-

dés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra 

nem terjed ki. A (4) bekezdés f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott fe-

gyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói jogviszony, kol-

légiumi tagsági viszony létesítéséig. 

(5a) *  A köznevelési feladatot ellátó hatóság fegyelmi büntetésként kizárt tanuló számára 

másik iskolát, kollégiumot kijelölő határozata ellen - jogszabályban meghatározott hatósághoz 

- fellebbezésnek van helye. 

A mulasztások igazolása a hiányzást követő három tanítási napon belül történjen meg. 

 

Igazolatlan mulasztások büntetése: 

Órák száma büntetés 

1 osztályfőnöki figyelmeztetés 

2-9 osztályfőnöki intés 

10-19 igazgatói intés 

20 órától fegyelmi felelősségre vonás  

 EMMI rendelet (51. §)   

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. 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. 

  

7.1.4. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 

● Az iskolában illetve az iskola által szervezett rendezvényeinken (kirándulás, ebé-

delés, fogászati szűrés, sportversenyek, táborok) a tanuló az iskola elvárásainak és 

szellemiségének megfelelően viselkedjen.  

Tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása. Ha a tanuló 

kábítószer vagy egyéb gyanús anyag használatát, árusítását vagy kínálását tapasz-

taltja, azonnal jelezze az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának.   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3DNkt.%2520#lbj296id8cbf
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● A tanuló személyiségi jogai gyakorlása közben nem korlátozhatja és veszélyeztet-

heti mások testi és lelki egészségét, testi épségét. (tilos a fizikai bántalmazás, ve-

rekedés, csúnya beszéd). 

● A tanuló olyan eszközöket, tárgyakat melyekkel saját vagy társai testi, mentális 

egészségét veszélyezteti, az iskolába nem hozhat. 

● Testnevelés órán mindenféle ékszer viselése balesetveszélyes, ezért a használata 

tilos (kivéve a kisméretű fülbevaló). Ezekért, valamint játékszerekért, pénzért és 

telefonért az iskola nem vállal felelősséget. A szükséges felszerelési tárgyakért 

(pl. tanszer, sportszer, ruházat) is csak akkor, ha azokat a tanuló megfelelően he-

lyezte el.  

● Testnevelés órán a felszerelés tornanadrágból, egyen vagy fehér pólóból, zokniból 

és tornacipőből áll. 

● Testnevelés óra alól felmentés csak orvosi igazolással vagy szülői kéréssel történ-

het. (tájékoztató füzetben) 

7.1.5. A hetes feladatai: 

 a tanterem szellőztetése, 

 a tisztaság megőriztetése, 

 a tanórai munkához szükséges eszközök biztosítása  

 a tanár megjelenéséig a fegyelem megtartása, 

 jelentés az osztály létszámáról, az esetleges gondokról, rendellenességekről 

 5 perccel becsengetés után jelzés a tanáriba, ha a tanár nem érkezett be az órára, 

 iskolából való távozáskor a villany lekapcsolása, az ablakok becsukása. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 

7.1.6.Tanulói ügyelet 

o A tanulói ügyeletet a 7. és 8. osztályosok látják el, az osztályfőnökök irányításával 

és az ügyeletes nevelők vezetésével. A tanulói ügyelet 730 – 1330-ig tart. 

7.2. A tanulók jogai 

7.2.1 A tanulók általános jogai 

 

● Joguk van az egészséges és tiszta környezethez. 

● Joguk van a tanuláshoz. Ezen joguk gyakorlását nem sértheti egyik diáktársuk 

sem. 
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● Joguk van problémás ügyeikkel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az igazgatóhe-

lyettest, az igazgatót, vagy a diákönkormányzatot felkeresni.  

● Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tantárgyakon kívül szakkörre, diákkörre, 

sportkörre, tanulószobára és napközis foglalkozásra járhatnak, ilyenek szervezését 

kezdeményezhetik. 

● Az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára igénybe vehetik.  

● Az iskolai sportpályákat és sportfelszereléseket a nevelők engedélyével és fel-

ügyeletével használhatják. 

● Tanórán kívüli foglalkozásokra, rendezvényekre - előzetes megbeszélés szerint – 

felügyelettel igénybe vehetik iskolánk termeit.  

● Tájékoztatást kaphat a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről tanórákon, 

osztályfőnöki órákon.  

● Témazáró dolgozatból egy nap kettő iratható, más dolgozat nem. Dolgozatból pe-

dig három íratható egy nap! Ha mindkettőt írnak egy nap, akkor 1 témazáró és 1 

dolgozat lehet. (dolgozat = három vagy annál több óra anyaga; témazáró dolgozat 

= lezár egy témakört, összefoglalás előzi meg.)   

Írásban feleltetni tanári bejelentés nélkül lehet. (Írásbeli felelet = 1-3 óra anyaga.) 

● A dolgozatok javítási ideje legfeljebb két hét, amit a tanuló kijavítva megtekinthet 

és – a témazáró dolgozatok kivételével – hazavihet. A szülő joga, hogy a témazáró 

dolgozatot fogadóórákon megtekintse.  

● Tanulóink tagjai lehetnek az iskolai diákönkormányzatnak.  

● Ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultságukról (önkormányzat he-

lyi rendelete szabályozza) tájékoztatást kapjanak  

● A tanuló joga, hogy az intézményünkben, biztonságban és egészséges környezet-

ben nevelkedjen, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

az iskolaorvos és az iskolai védőnő segítségével. 

● A tanuló évente iskolafogászati szűrésben részesül, melynek időpontját osztályfő-

nök közli. 

● A tanuló iskolai tanulmányi rendje, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésé-

vel, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával legyen kialakítva. 

●  A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait mindenkinek tiszteletben kell 

tartania. 

● A tanuló részt vehet az iskolai sportkör és minden más iskolai kör tevékenységé-

ben, rendezvényen. 

● A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív peda-

gógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapí-

tották. 
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7.2.2.A diákönkormányzat, tanulók tájékoztatása 

● Iskolánkban a diákok érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 

● A szervezet önálló szervezetként saját alapszabállyal, képviselettel, gazdálkodás-

sal rendelkező érdekképviseleti szerv, melynek minden tanuló tagja lehet, mint 

választó, és mint választható. A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érde-

keit a diák-önkormányzati tagok (2 fő) képviselik (3-8. o.). 1-2. osztályos tanulók 

az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesznek részt a munkában. Jogaik 

érvényesülését a testvérosztályok és a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel. 

Véleménynyilvánítás: 

A diákönkormányzat az osztályok képviselői közül választja meg vezetőségi tag-

jait. A DÖK havonta küldöttközgyűlést, és évente egyszer Diákparlamentet tart, 

amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként 2 fő) gyakorolhatják 

véleménynyilvánítási jogukat. Javaslatokat tehetnek az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az érintettektől. Ott tekintik át a 

diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő hívja össze. 

Emellett az iskolavezetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást. 

Kérdéseikre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak. Véleményezési 

joguk gyakorlása szempontjából a tanuló létszám legalább 25%-a szükséges. 

 A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

● Az Elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása.  

● Az Elnökség beszámolójának jóváhagyása. 

● A Társaság alapszabályának elfogadása és módosítása. 

● A Társaság más szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának ki-

mondása. 

● Döntést hoz a társaság vagyonának felosztásáról, hovafordításáról. 

● Az éves tagdíj megállapítása. 

● Állásfoglalás más fontosabb elvi és gyakorlati kérdésben. 

● A tag kizárásának kimondása. a vezetőinek megválasztásában, 

● Saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

● Egy tanításnélküli munkanap programjáról. 

 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: 

● házirend elfogadásakor, módosításakor, 

● az iskola szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor 

● éves munkaterv tanulókat érintő programok vonatkozásában.  

A kapcsolatot az intézményvezetővel a diákönkormányzat munkáját segítő tanár tartja. 
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8. Jutalmazás, a foglalkozásokról való távolmaradás szabályai, fegyelmezés 

8.1.Jutalmazás 

 Jutalmazás a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint történik. 

 Tanév közben iskolánkban a következő elismerési fokozatok adhatók:  

a) Szaktanári, tanítói, napközis nevelői szóbeli és írásbeli dicséret 

b) Osztályfőnöki szóbeli és írásbeli dicséret 

c) Igazgatói írásbeli dicséret 

d) Nevelőtestületi dicséret 

8.2.Fegyelmezés 

 Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettség megszegése fegyelmi vétség, 

mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az Nkt. 

58. §-a, az EMMI rendelet 53-60. §-a tartalmazza. 

 Fegyelmi ügyekben tájékoztatást kérhető osztályfőnöktől, a fegyelmi bizottság el-

nökétől, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőstől.  

 8.2.1Fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki  

● a házirend előírásait megszegi, vagy 

● tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

● igazolatlanul mulaszt, vagy 

● bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesítjük. 

Ennek intézkedései lehetnek: 

a)     Szóbeli és írásbeli figyelmeztetés  lehet:  - szaktanári 

       - napközis nevelői 

       - ügyeletes tanári 

b) Osztályfőnöki (írásbeli) figyelmeztetés 

c) Osztályfőnöki intés 

d) Osztályfőnöki megrovás 

e) Igazgatói figyelmeztetés 

f) Igazgatói intés 

g) Igazgatói megrovás 

h) Nevelőtestületi figyelmeztetés  

i) Nevelőtestületi intés 
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j) Nevelőtestületi megrovás 

k)  Fegyelmi eljárás 

8.2.2. Fegyelmi eljárás alapján kiszabható büntetések az Nkt. 58. §.(3);(4);(5) alapján) 

A fegyelmi büntetés lehet 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

Iskolánkban fegyelmi bizottság működik állandó tagokkal: 

 Elnök  

 Igazgatóhelyettes 

 Osztályfőnök 

 Iskolai diákönkormányzat vezetője 

A fegyelmi eljárásrendet az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

 

 A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van a meghallgatáshoz, a védekezéshez, 

továbbá ahhoz, hogy a szülő vagy más felnőtt megbízott jelen legyen az eljárás 

során. 

 A hozott fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel lehet élni, a fegyelmi határozat-

ban megjelölt módon. 

 A jutalmazás és fegyelmezés alkalmazásánál indokolt esetben nem kell ragasz-

kodni a fokozatok betartásához. 

 A tanuló anyagi kártérítésre kötelezett, ha a tanulmányi kötelezettségeinek teljesí-

tésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézményünknek jogellenesen kárt 

okoz. Ebben az esetben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia.  

9. Védő, óvó szabályok a tanulók testi épségének, egészségének érdekében 

 Az iskola bármely tanulója, ha bármilyen rendkívüli eseményt, bármely tanulótár-

suk testi épségének veszélyeztetését tapasztalják, balesetet észlelnek, azonnal ér-

tesítik a hozzájuk legközelebb tartózkodó pedagógust (felnőttet), illetve az ügyele-

tes tanárt. 

 A tanév első napján az osztályfőnök tájékoztatatást ad az intézmény munkavé-

delmi, baleset-és tűzvédelmi szabályairól. Ezeket az előírásokat a tanulónak meg 

kell ismernie, be kell tartania, társait is figyelmeztetni kell betartásukra.  

 Az iskola épületébe, iskolai és azon kívül szervezett iskolai rendezvényekre sérü-

lést, tüzet okozó eszközöket (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) behozni tilos. 

 A szaktantermekre, testnevelés és kémia órákra sajátos munkavédelmi szabályok 

vonatkoznak, ezeket tanárok a tanév első foglalkozásán ismertetik.  
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 Az iskola ablakán az udvarra, az utcára tárgyat kidobni tilos. Az ablakon kihajolni 

is tilos. 

 Szünetekben a folyosókon, a lépcsőházban be kell tartani a „közlekedési szabá-

lyokat”, miszerint mindig jobb oldalon kell haladni, így nem akadályozzák egy-

mást a le-és felfelé közlekedők.  

 Az iskola területén, iskolai rendezvényen a dohányzás, az alkohol és az egészség-

károsító szerek (egészségkárosító szer az, amit a törvény annak minősít) fogyasz-

tása, tartása és terjesztés tilos. E szabály megszegése fegyelmi vétség.  

10 A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos 

eljárási rend 

 

 Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi kötelezően választható tantár-

gyak tanulását biztosítja: 

o 1 - 8 évfolyamon: római katolikus hittan vagy református, baptista hittan 

amennyiben az egyházuk biztosítja. 

o 4. évfolyamtól erkölcstan tantárgy kimenő rendszerben.  
 

 Az egyéb foglalkozásokra az előző tanév április 30-ig lehet jelentkezni írásban 

gondviselői nyilatkozattal. 

  A gondviselő év végén írásban kérheti az igazgatótól a gyermeke kötelezően vá-

lasztott tantárgyának módosítását. A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, 

melynek eredményétől függ a kérelem elbírálása. 
 

  Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló 

a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az 

iskola igazgatójának. 

 

 

11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a        

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentke-

zés módja és határideje 

11.1 Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 
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11.2 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha: 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen két-

százötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a nevelőtestület dön-

tése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

A vizsgázó pótló vizsgát az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról  neki fel 

nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 

mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell 

megszervezni, augusztus utolsó hetében. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)tudják meg. 
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A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gya-
korlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI   

Környezetismeret  SZÓBELI  

Hittan  SZÓBELI  
 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI  SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI  SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI  SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI    

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  
    

Természetismeret  SZÓBELI  
    

Fizika ÍRÁSBELI   
    

Kémia ÍRÁSBELI   
    

Biológia  SZÓBELI  
    

Földrajz  SZÓBELI  
    

Hittan  SZÓBELI  
    

Informatika   GYAKORLATI 
    

12. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos teendők, szociális kedvezmények és 

támogatások 

 Fizetési kötelezettségek (tankönyvek, étkezés) az érvényben lévő törvények fenn-

tartói rendeletek szerint – tanévenként meghatározva. Az eljárás rendje a Szerve-

zeti és Működési Szabályzatból ismerhető meg. 

 Az önkormányzat pályázati lehetőségeiről (ösztöndíj, étkezési támogatás, térítési 

díj támogatás, tanulóbérlet vásárlása, stb.) tájékoztatás kapható az osztályfőnökök-

től. 
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13 A térítési díj, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló 

által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 

szabályai 

 

13.1 Az intézmény az étkeztetésért szed térítési díjat. A térítési díj befizetése az iskola pénztá-

rának nyitvatartási rendjében történik (hónap 2. hete). 
 
13.2 Előre jelentett hiányzás esetén az így keletkező túlfizetést az iskola a következő havi 

térítési díj befizetésekor írja jóvá. Amennyiben az étkezést a szülő vagy a tanuló aktuális 

napon előre délelőtt 9 óráig az étkezésért felelős iskolai dolgozónál nem mondja le, az is-

kola a jóváírási kérésnek nem tud eleget tenni. 
 
13.3 Ha az iskola valamely tanulója tudományos-, irodalmi-, művészeti-, szellemi- vagy do-

logi alkotást hoz létre, az alkotás után járó mindennemű díjazás és bevétel az alkotó diá-

kot illeti. 

14.Könyvtárra vonatkozó szabályok: 

 A könyvtár nyitvatartási rendje:  kedd, péntek  8:00-12:00 

  hétfő, szerda, csütörtök  12:00-16:00 

 A könyvtári olvasó a tanulói jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári 

tartozását rendezni. 

15. A házirend nyilvánossága, a szülők, a tanulók tájékozódásának lehető-

ségei 

 A házirendet a beiratkozáskor át kell adni a tanuló szüleinek. Erről az iskolatitkár 

illetve a beírást végzők gondoskodnak.  

 Az első osztályfőnöki órán ismerteti, értelmezi az osztályfőnök. 

 A Házirend kifüggesztésre kerül az iskola titkárságán. 

 Az intézményi alapdokumentumok egy példánya elhelyezésre kerül az igazgatói 

irodában. 

Elektronikus formában elhelyezésre kerül:  

- iskola irodájában, 

-  az iskola honlapján. 
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A SZENT BALÁZS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

ISKOLAI SZÉKHELYÉNEK HÁZIRENDJE 

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai székhelyének Házirendjét vala-

mint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzat 2019. év szeptember 19. napján tartott 

ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

 

 …………………………………………...                       ……………………………………. 

diákönkormányzatot közvetlen segítő pedagógus                    iskolai diákönkormányzat vezetője 

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai székhelyének Házirendjét, vala-

mint annak mellékleteit az iskolai szülői szervezete 2019. év szeptember 17. napján tartott 

ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

 

                                                                             …………………………………………. 

                                                                                            szülői szervezet vezetője 

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai székhelyének Házirendjét, vala-

mint annak mellékleteit az iskola nevelőtestülete 2019. év október 02. napján tartott ülésén 

elfogadta. A Házirendet a fenntartó jóváhagyását követően lép hatályba, érvényessége határo-

zatlan időre szól, három évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. 

 

 ……………………………………… 

 igazgató 

A felülvizsgálat rendje: minden tanév elején, illetve törvényi, fenntartói rendelkezés alapján 

történik. 

Ez a Házirend az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt meg-

előző Házirend érvénytelenné válik. 

Fenntartó részéről jóváhagyta:  

Dátum:……………………….. ph. aláírás 

   ............................................ 
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1 sz. melléklet  

Nyilatkozat 

Tudomásul veszem, hogy gyermekemet nem önkormányzati, nem körzetileg kötelezően őt 

fogadó intézménybe, hanem katolikus iskolába írattam be. 

Vállalom a következőket: 

● A keresztény értékrendre nyitott vagyok, gyermekemet támogatom lelki fejlődésé-

ben, a templomi illetve egyházi és iskolai szertartásokon való részvételében, imaéleté-

ben. 

● Elfogadom, hogy az iskolában a hittan kötelező tantárgyként beépül az órarend-

be, a gyermek elsőáldozásra való felkészítése viszont plébánosi feladat. Iskolai kere-

tek között nem szervezünk elsőáldozást. A szülő feladata, hogy időben felkeresse plé-

bánosát, csatlakozzon saját egyházközösségéhez. (A más felekezethez tartozó tanulók 

kaphatnak felmentést a hittan órák alól, hozhatnak saját hitoktatójuktól igazolást.) 

● Együttműködöm gyermekem nevelőivel, tanítóival. Rendszeresen ellenőrzöm haladá-

sát, felszereléseit. 

● Értékrendem egybecseng az iskolai normákkal, magatartáselvárásokkal. Kérésre 

mindig megjelenek a fogadóórán, figyelemmel kísérem a tanítók üzeneteit a tájékozta-

tó füzetben. 

● Minden tanulónak, így gyermekemnek is tiszteletben kell tartania a tanórai, illetve 

egyéb foglalkozások rendjét; a tanárok és osztálytársai testi épségét, emberi méltósá-

gát és a tanuláshoz, fejlődéshez való jogát. 

● Elfogadom, hogy amennyiben a fent jelölt pontok bármelyikével, illetve a házirend-

ben leírtak be nem tarásával komoly problémák adódnak, abban az esetben – mivel is-

kolánk nem körzeti iskola – az iskola a gyermeket fegyelmi eljárás nélkül eltanácsol-

hatja, elbocsájthatja. Ekkor más (a körzeti) iskolát jelölhetünk ki, illetve a szülő másik 

iskolát választhat gyermeke számára. 

Vállalom, hogy az iskolai házirendet az iskola honlapjáról megismerem és azt gyerme-

kemre és magamra nézve – felvétel esetén – kötelezőnek elfogadom. 

Dátum: …………………………………. 

 szülő aláírása 

  .....................................................  
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2. sz. melléklet 

Csengetési rendünk 

Kedd reggeli áhitat   07:50 – 07:57 

1. óra   08:00 – 08:45 

2. óra   08:55 – 09:40 

3. óra   10:00 – 10:45 

4. óra   10:55 – 11:40 

5. óra   11:50 – 12:35 

6. óra   12:45 – 13:30 

7. óra   13:35 – 14:20 

8. óra   14:25 – 15:10 

9. óra   15:15 – 16:00 
 


