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Bevezetés 

 

Budapest XII. ker. Zugligeti Általános Iskola  (1121 Budapest., Zugligeti út 

113.) házirendje a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét 

meghatározó szabályokat és a munkarendet tartalmazza. 

Mivel a házirend elősegíti az iskolában folyó nevelő és oktató munkát, ezért 

annak betartása és betartatása az iskola minden tanulójának, a tanulók szüleinek 

és az intézmény valamennyi dolgozójának joga és kötelessége. 

A házirend betartása minden, az iskola által szervezett program idején kötelező. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek 

tanítványaikkal a házirend szövegét megismertetni. 

A házirend hozzáférhető az iskola honlapján és az iskolai könyvtárban, valamint 

a titkárságon. 

 

 

 

 

I. A tanuló kötelességei: 

 

 
Minden tanuló kötelessége, hogy 

 

1. együttműködően vegyen részt a tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

 

2. a tanórákra megfelelően készüljön fel, s házi feladatát elkészítve érkezzen 

meg az iskolába 

 

3. rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi 

kötelezettségeinek 

 

4. a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza 

 

5. minden tanórán ellenőrző könyvét magánál tartsa, érdemjegyeit pontosan 

vezesse és tanáraival, szüleivel aláírassa, az ellenőrző hiányát az első tanítási 

órán a szaktanárnak jelentse 
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6. óvja saját és társai testi épségét, egészségét 

7. óvja az iskola és diáktársai tulajdonát, tartsa be a helyiségek és berendezések 

használati rendjét. Károkozásért a tanuló, illetve gondviselője anyagi 

felelősséggel tartozik! 

 

8. a tanításhoz nem szükséges felszereléseket, testi épséget veszélyeztető 

tárgyakat az iskolába ne hozzon, mobiltelefonját az első tanítási óra előtt adja 

le a szaktanárnak, amit tanítási nap végén kap vissza , mások személyiségi 

jogait tiszteletben tartsa és róluk hang-vagy képfelvételt ne készítsen 

 

9. a szaktanárok irányításával közreműködjön az éves munkatervben 

meghatározottaknak megfelelően az iskolai rendezvények előkészítésében és 

lezárásában 

 

 

 

 

II. A tanulói jogok 

 

A tanulónak joga, hogy 

 

1. biztonságos és egészséges környezetben, képességeinek és érdeklődésének 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön 

 

2. személyiségét és emberi méltóságát tiszteletben tartsák 

 

 

3. osztályfőnökén, tanárain, vagy a hirdetőtáblán keresztül hozzájusson az őt 

megillető információkhoz 

 

4. érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről folyamatosan értesüljön, 

kijavított témazáró dolgozatát a megírástól számított 15 munkanapon belül 

megtekintse 

 

 

5. szaktanára egyetértésével részt vegyen tanulmányi-ill. sportversenyeken, 

pályázatokon 

 

6. napközis és tanulószobai foglalkozásokon részt vegyen 
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7. egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje osztályfőnöke, szaktanárai 

és az iskolavezetés segítségét 

 

8. részt vegyen az iskola diákköri (kulturális, sport és szakköri) munkájában 

 

 

III. A tanítás rendje 
 

1. A tanítási nap kezdte 

 

Az iskola munkanapokon reggel 7 órától van nyitva, 7.30-tól  tanári 

felügyelet mellett tartózkodhatnak a gyerekek az iskolában. 

A diákok 7 óra 50 percig kötelesek az iskolába megérkezni. 

A szülők gyermekeiket a bejárati ajtóig kísérik. November elejétől  

az első  osztályos diákok is egyedül lépnek be az iskolába. 

A tanítás 8 órakor kezdődik. 

A tanórák 45 percesek, a tanórák közötti szünet 15 perc. 

 

 

2. Távozás az iskolából 

 
Tanítási időben - beleértve az óraközi szüneteket is – az iskola 

engedély nélkül nem hagyható el. Engedélyt az osztályfőnök, vagy 

az igazgató és helyettese adhat. 

 

3. Csengetési rend 

 

1. óra   8 00 -   8 45 

2. óra   9 00 -   9 45 

3. óra   10 00- 10 45 

4. óra   11 00- 11 45 

5. óra   12 00- 12 45 

6. óra   13 00- 13 45 

7. óra   14 00 - 14 45 

 
Figyelmeztető csengő az óra vége előtt 5 perccel. 

   

Óraközi szünetekben a tanulók lehetőség szerint az udvaron tartózkodnak, 

illetve a folyosón tanári felügyelet mellett. 

A második óra után az alsós diákok, a harmadik óra után a felsős diákok 

az ebédlőben tízóraiznak tanári felügyelet mellett. 
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A tanítási óra után a diákok kötelesek a tantermet rendben és tisztán 

hagyni. Utolsó óra után mindenki felteszi a székét a padra. 

Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend  

szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév 

elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 

A délutáni tanulási idő fél 3-tól fél 4-ig tart.  

A szülők ez idő alatt nem zavarhatják jelenlétükkel a tanulókat. 

 

 

4.    Hetesek feladatai 
 

- 745- re érkeznek az osztálytermükbe 

- tiszta táblával várják a tanárt, krétáról gondoskodnak 

- a szünetekben szellőztetnek (télen elég pár perc) 

- vigyáznak társaik értékeire, felszereléseire 

- az egyik hetes jelenti az irodában, ha a becsöngetés után 5 percig nem 

megy tanár az osztályba  

- rendet, fegyelmet tartanak az osztályban  

- órák végén gondoskodnak a padok és a tanterem tisztaságáról 

 

5.  Az iskolai étkezés rendje 

 
Az étkezés időrendi beosztása az aktuális órarend szerint történik, melynek  

rendjét kifüggesztjük a folyosókon, tantermekben, ebédlőben 

 

 6.    Az iskolai helyiségek használata 

         

A tanulók az iskola helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

azon kívül is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

        

 

 

IV. Hiányzás, mulasztás, igazolások 

 

1. A hiányzások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek 

 
A tanítási napokról, tanítás nélküli munkanapokról, 

osztálykirándulásokról, ünnepélyekről való hiányzást egyaránt 

igazolni kell. 

Az előre látható események (családi ok, külföldi utazás) miatti 

távollétet előzetesen be kell jelenteni, azokat az osztályfőnök illetve 

az igazgató (4 vagy több napot) engedélyezheti 
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Hiányzás esetén a szülő évente maximum 9 napot, alkalmanként 

legfeljebb három napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása 

csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos 

dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az 

eredeti dokumentumot az iskola megőrzi. 

Előre nem látható hiányzás (pl. betegség) esetén az iskolába jövetel 

napjától számítva 3 napon belül kell igazolni az osztályfőnöknél. 

Amennyiben ez elmarad, a mulasztás igazolatlan. Az év eleji 

osztályfőnöki órákon és a szülői értekezleteken erről tájékoztatni 

kell a tanulókat, szülőket. 

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az 

első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét. 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. 

7 50  után való beérkezés olyan késésnek számít, ami házirendet sért 

és ezt az ellenőrző utolsó oldalára jegyzi be az ügyeletes tanár. 

    

A becsöngetés után való beérkezés olyan késésnek számít, amit a 

tanórát tartó tanár a naplóba jegyez be, 3 késés 1 igazolatlan órát 

jelent. A magatartás értékelésénél ezeket figyelembe veszi az iskola. 

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga 

után,amit  a magatartásjegynek is tükröznie kell. Ha a tanköteles korú 

tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója 

köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

 250 tanítási órát 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, 

a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

 

V.      A tanuló magatartásának, megjelenésének szabályai 

 

Az eredményes tanulás első és egyben legfontosabb szakasza az órai 

munkában való folyamatos, aktív részvétel. 

A hozzászólásokat előzze meg a jelentkezés és a tanári felszólítás! 

Az óra alatt étel és ital fogyasztása tilos. 

 

A tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az iskolán kívül is 

közösségünket képviselik, viselkedésükkel annak hírnevét 

befolyásolhatják, alakíthatják. Az iskola jó hírnevének veszélyeztetése, 

rontása  olyan súlyos vétség lehet, amely fegyelmi eljárást vonhat 

maga után. 

 

Jogos elvárás, hogy a diákok ruházata legyen tiszta, rendezett.  
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Kerüljék a közízlést sértő, gondozatlan öltözködést, hajviseletet.  

Túlzott festés, smink stb. 

Iskolai ünnepeken alkalomhoz illő öltözet kötelező. ( fehér ing, sötét 

nadrág ill. fehér blúz, sötét szoknya, az alkalomhoz illő cipő ) 

Vitás esetekben az osztályfőnök kezdeményezésére az igazgató dönt. 

 

VI. Jutalmazás és dicséret 

 
A jutalom, dicséret főbb formái a következők lehetnek: 

 

Szaktanári: iskolai versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 

Osztályfőnöki: iskolai műsorban, rendezvényen való részvétel 

 

Igazgatói: iskolán kívüli szereplésért, versenyeredményért, 

közösségért végzett munkáért 

 

Nevelőtestületi: kiemelkedő tanulmányi eredményért 

 

 

VII. Fegyelmi intézkedések és büntetések 

 
Az a tanuló, aki kötelességeit, a Házirendben foglaltakat 

gondatlanságból, vagy szándékosan megszegi figyelmeztetésben 

részesül. Az előző fokozati vétségek ismétlődése esetén magasabb 

szintű figyelmeztetés következik. A fegyelmi fokozatok átléphetőek és 

a naplóba illetve az ellenőrzőbe kerülnek bejegyzésre. 

 

 Szaktanári figyelmeztetés 

 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 

 Osztályfőnöki intés 

 

 Osztályfőnöki intés 

 

 Osztályfőnöki megrovás 

 

 Igazgatói figyelmeztetés 

 

 Igazgatói intés 

 Igazgatói megrovás 
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Súlyos, kiemelkedően veszélyes magatartásnak minősül: 

 

 bármilyen testi sértés, fizikai megalázás 

 

 alkoholfogyasztás, dohányzás 

 

 szándékos rongálás, lopás 

 

 kábítószer birtoklása, használata 

 

 iskolai dokumentumok meghamisítása 

 

  

 

VIII. Az iskola védő, óvó előírásai 

 

A tanuló kötelessége, hogy jelentse a leggyorsabban elérhető 

pedagógusnak, ha balesetet, vagy balesetveszélyes állapotot észlel. 

Különösen is tilos: 

 az ablakokba kiülni, kihajolni, onnan bármit kidobni 

 az épületben, a folyosókon, tantermekben futkározni, rollerozni, 

labdázni 

 meghibásodott berendezést, elektromos készüléket használni 

 tüzet gyújtani 

 testnevelés és háztartástanismeret órán ékszert és órát viselni 

A tanév első tanítási napján az osztályfőnökök a balesetmegelőző, védő- 

óvó eljárásokat ismertetik a tanulóknak. A tanév során folyamatosan 

felelevenítik és aktualizálják ezeket a szaktanárokkal együtt. 

A tanév elején tűzriadó próbát tartunk az intézményben tartózkodó 

személyekkel. 

Az egyes tantárgyak (fizika, kémia, technika, háztartási ismeretek, 

testnevelés) által megkívánt balesetelhárítási szabályokat a szaktanárok 

rendszeresen ismertetik és kérik számon. 

A szabadidős foglalkozásokat (napközi, tanulószoba, sportkör, tanfolyam, 

szakkör) vezető pedagógusok feladata a balesetek megelőzéséről 

gondoskodni. 

A tanév során szervezett kirándulások, táborok megkezdése előtt a 

pedagógusok felhívják a figyelmet az előfordulható balesetekre, 

ismertetik a szabályokat, amik lehetővé teszik a balesetek elkerülését. 

Az osztályfőnöki órákon a tömegközlekedési eszközökön való helyes 

viselkedés, magatartás témáról beszélgetnek a tanulók. 
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A járványok megelőzésére az alapvető higiéniai szabályok ismertetése és 

betartása minden pedagógus feladata. 

Az osztályfőnöki-, biológia-, háztartásismereti órákon az egészségre 

ártalmas szerekről, anyagokról, viselkedésmódokról kell felvilágosítani a 

tanulókat. 

 

 

VIII. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres 

tájékoztatásának rendje 

 

 

A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának jogszabályban előírt 

fóruma a diákgyűlés, mely szükség esetén összehívható. 

 

A rendszeres tájékoztatás fő eszköze a hirdetőtábla és az iskola honlapja. 

Fontos eszköz még az üzenő füzet. 

 

Az iskola valamennyi tanulójának jogában áll elmondani véleményét az őt 

érintő kérdésekben tanárainak, osztályfőnökének, illetve az intézmény 

igazgatójának. 

 

A diákok egyéni ügyeikben az iskolatitkárhoz fordulhatnak, aki a 

szünetekben áll a rendelkezésükre. 

 

A kapcsolattartás fontos eszköze a DÖK,mely saját működési rendje szerint 

tevékenykedik. 

 

 

IX. A Házirend elfogadásának és nyilvánosságra hozatalának eljárási 

rendje 
 

 

A Házirend elfogadásának és módosításának eljárását az igazgató 

terjeszti a nevelőtestület elé. 

Az iskolai házirend a honlapon, a könyvtárban , illetve a titkárságon 

elérhető. 
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1.sz. melléklet 

 

Számítástechnikai terem működési rendje 

 

1. A számítástechnika teremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. 

Más személyek benntartózkodását az igazgató, vagy helyettese 

engedélyezheti. 

2. Tanítási időn kívül az ajtót zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A 

terem kulcsát csak a szaktanárok, takarítók, rendszergazda kaphatja meg. 

Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a teremben. A 

helyiség áramtalanításáért a gondnok felelős. 

3. A teremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit 

kell megőrizni. A teremi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki 

üzemeltetésért a szaktanár a felelős. 

4. A terembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos! 

5. A teremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos! 

6. A terem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS ! Bármilyen nem a 

gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a terem kezelője és a 

szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

9. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok 

kiszolgálásához tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem szabad. 

10. A teremben elhelyezett jelzőberendezés (tűzoltó készülék) műszaki 

állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Bármilyen rendellenességet 

azonnal jelenti kell a működésért felelős megbízottnak, gondnokoknak, 

igazgatónak. 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden 

esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a 

balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi 

szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, 

szerelés, átalakítás vagy bármilyen beavatkozás, amely nem elégíti ki a 

balesetvédelmi előírásokat. 

12. Tilos 

 A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a 

telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési 

paramétereit, jellemzőit megváltoztatni. 

 Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és 

illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a 

jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.  



 - 11 - 

13.  Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal 

értesíteni kell a szaktanárt. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre 

vonás kezdeményezhető. 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet 
 

 

 

A Zugligeti Általános Iskola Könyvtára Házirendje 

 

 
1. Az iskolai könyvtárat a nyitva tartási időben ( a továbbiakban: 

könyvtár) az iskola tanulói térítésmentesen használhatják. 

2. A könyvtárhasználat módjai: helyben használat és kölcsönzés. 

3. A helyben használt dokumentumok (zöld színcsíkkal vannak 

megjelölve) nem kölcsönözhetők. 

4. Az olvasó egy alkalommal csak egy dokumentumot kölcsönözhet 

három hétre (21 nap). A kölcsönzési határidő indokolt esetben egyszer 

meghosszabbítható. 

5. Audiovizuális ismerethordozó (egy alkalommal egy dokumentum) 

írásbeli gondviselői kérésre péntektől hétfőig kölcsönözhető. 

6. Az olvasó az általa elvesztett vagy megrongált dokumentumot egy 

kifogástalan példánnyal köteles pótolni. 
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