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B u d a p e s t i  X V I I I .  K e r ü l e t i  S O F I  

H Á Z I R E N D J E  

mely a tanulói jogok gyakorlásának,  

illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,  

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok 

előírásai alapján. 

 

 

I. Bevezető 

1. 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. 

 

2. A házirend hatálya 

 

 A házirend előírásait az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint az iskolában tartózkodó 

személyeknek egyaránt be kell tartania. 

 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. 

 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait.  

 Ez a házirend 2014.           hónap    napján lépett hatályba. 

 

3. 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.sofi.hu 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola portáján; 

 az iskola irattárában;  

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobáiban; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 



 

 

 az iskola intézményegység vezetőinél; 

 az osztályfőnököknél 

 az iskola fenntartójánál. 

4. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át kell 

adni. 

5. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

6. 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. 

7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – 

ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

II. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 

1. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 
 betartsa a jogszabályok, az iskolai házirend rendelkezéseit, 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse 

 senkivel szemben ne használjon hangos, trágár, sértő beszédet, 

 senkivel szemben ne legyen agresszív, senkit ne bántalmazzon, ne verekedjen, 

 az iskolában és az iskola által egyéb helyszíneken szervezett rendezvényeken 

viselkedjen kultúráltan, mindenkivel szemben udvariasan, 

 köszönjön a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által 

megengedett formában, 

 tartsa be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,  

 tanuljon szorgalmasan, és képességének megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, 

 figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon és az egyéb 

foglalkozásokon, 

 a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést mindig hozza magával 

 ellenőrző könyvét (tájékoztató füzetét) minden tanítási napon hozza magával, a beírt 

éremjegyeket a szülővel írassa alá, 

 az iskolai foglalkozásokon magatartásával ne zavarja társait a tanulásban, 

 az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használja, 

 az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzon, ne késsen el, 

 távolmaradását az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolja, 

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjen meg 

(az öltözéke, hajviselete, a közízlést nem sértheti, ne viseljen feltűnő nagyméretű 

ékszert, testékszert) 

 az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, 

illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjen meg, 



 

 

 vigyázzon az iskola felszereléseire, létesítményeire, az iskolához tartozó területekre, 

berendezésekre, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, 

 ügyeljen a környezete tisztaságára, ne szemeteljen, és erre másokat is figyelmeztessen, 

 ne hozzon az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 

tanuláshoz, 

 tilos az iskolában szotyolázni, rágózni, egészségre ártalmas szereket (elsősorban 

dohányárut, szeszesitalt, drogot, energiaitalt) behozni és fogyasztani 

 tilos a Tájékoztató füzet, Ellenőrző könyv hamisítása, abban felnőtt aláírásának 

utánzása, kapott érdemjegy átírása  

 tilos az iskolai távollét igazolására szolgáló bármilyen papír (szülői, orvosi) hamisítása 

 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adja oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adja le az iskola portáján, 

 ne végezzen az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere), 

 igyekezzen megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait, 

 óvja, ápolja a természet, a környezet értékeit.  

 

2. A tanulók jogai 

Az első tanév megkezdésétől a tanuló joga, hogy 
 zavartalanul tanulhasson, 

 adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben 

tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, 

 kulturált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, 

tanulmányi munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, 

 kérdéseire legkésőbb 15 napon belül érdemi választ kapjon, 

 kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön 

sor, 

 szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást szerezzen, 

 dolgozatát 15 napon belül értékelve és osztályozva betekintésre megkapja, 

 véleményt mondjon az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával 

kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi 

méltóságát, 

 javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő 

kérdésekben, 

 részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett 

programokon, rendezvényeken, versenyeken a magatartása és a szorgalma 

függvényében, 

 napköziotthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, 

 kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, 

 választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint 

minden egyéb tanulóközösségi tisztségre, 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, az 

iskolapszichológustól, a gyermekvédelmi felelőstől, vagy az iskola igazgatóságától, 

valamint, hogy ezekre a problémáira választ kapjon. 

A beíratás napjától (tanulói jogviszony megkezdésekor) a tanuló joga, hogy 



 

 

 információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok 

munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, 

 megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit, 

 

 

 

Tanulói jogok érvényesítése az iskolában 
  Érdeksérelem esetén az iskola tanulója, vagy törvényes képviselője írásban panaszt 

nyújthat be. Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, 

adatokkal alátámasztva. Ennek érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól 

számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni, mint intézményvezető, s arról 

írásban kell értesítenie a tanulót és a törvényes képviselőjét.  

 Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet 

adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. 

 A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai 

diákönkormányzathoz fordulhat. 

 Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap 

információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan. 

 Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók 

közösségein keresztül gyakorolhatják. 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek:  

 

 Az alsó tagozaton hétfőtől péntekig nincs otthoni házi feladat. Hétvégére azonban kis 

mennyiségű gyakorló feladatot kaphatnak a gyerekek. Az iskolai szünetekre gyakorló 

feladat szintén adható. 

 A felső tagozaton hétfőtő péntekig nincs otthoni házi feladat. Hétvégére magyar 

irodalomból mesefeldolgozás, verstanulás adható. Matematikából a szorzótábla 

gyakorlása feladható. Kutató és gyűjtőmunka szintén lehet elvárás. 

 A készségfejlesztő szakiskolában nincs otthonra feladott házi feladat. 

 Az OKJ-s képzésen tanulóknak hétfőtől péntekig, illetve hétvégére is adható otthon 

elvégzendő gyakorló feladat. 

 

 

 III. A tanulók közösségei 

1. Az osztályközösség 

 

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

2.  Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

 egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

2. Az iskolai diákönkormányzat 

 



 

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttek 

végzik. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat 

javaslatára –megbízott nevelő 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. 

3. Az iskolai diákközgyűlés 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév október 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. 

IV. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról  

 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, 

o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

o a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan 

tájékoztatják. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten, ellenőrző könyvön keresztül írásban 

tájékoztatják.  

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz, vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.  

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel, vagy az iskolaszékkel. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 



 

 

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején, 

o a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 

o egyéni megbeszéléseken, 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban: a tájékoztató füzetben, ellenőrző könyvben. 

7. A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, 

az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz, az intézményi tanácshoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak. 

9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel.   

V. Az iskola működési rendje 

 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét 

óráig vannak nyitva. 

 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7. 30. órától a tanítás 

végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.  

 Az ügyelet 7.00-8.00-ig, illetve 16.00-17.00-ig tart. A 7.00-7.30-ig illetve a 16.30-

17.00-ig tartó időszakban csak azok a tanulók vehetik igénybe az ügyeletet, akiknek 

szülei munkaidő igazolást adnak le az osztályfőnöknél. 

 Az iskolába a tanulóknak reggel 7. 30. óra és 7. 45. óra között kell megérkezniük. 

 Az iskolában a tanítás reggel 8. 00. órakor kezdődik.  

 A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 855 940 



 

 

3. 950 1030 

4. 1045 1130 

5. 1140 1225 

6. 1230 1315 

7. 1320 1405 

8. 1410 1455 

 

 

 

 Az óraközi szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. A második 

óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek. A 

harmadik szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. A tanítási óra kezdete előtt az 

osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelők utasítása szerint 

osztályonként kell az osztálytermekbe vonulniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő 

utasítása alapján a tanulók a folyosón illetve a tantermekben maradnak. Az egyéb 

óraközi szünetekben a tanulók az osztálytermekben, illetve a folyosón tartózkodhatnak 

ügyeletes nevelők felügyeletével. 

 Minden tanulócsoport étkezése a Kondor Béla stny. 15. szám alatti épületünkben 

történik. Az étkezések ideje alatt a tanulócsoportokat a kísérő nevelő felügyeli, az 

étkezés befejezése után közösen távozhatnak az ebédlőből. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak kísérővel, illetve szülői engedéllyel 

hagyhatja el. Egyéb esetben az iskolából kimenni tanítási idő alatt tilos, súlyos fegyelmi 

vétség. 

 Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8. 00. óra 

és 16. 00. óra között. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza a tanévzáró 

ünnepélyen, a honlapon, a hirdetőtáblán. 

 A tornateremben, a szaktanteremben és a szertárakban az illetékes tanár jelenlétében 

tartózkodhatnak a tanulók. 

 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

 

VI. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 



 

 

Napköziotthon, tanulószoba.–Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban 

az első-nyolcadik évfolyamon napköziotthon, kilenc- tizenharmadik évfolyamon 

tanulószoba működik. 

 A felzárkóztató foglalkozások: az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a gyógypedagógusok, szaktanárok 

jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 

foglalkozásokon kötelező. A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái a differenciált 

képességfejlesztés, és rehabilitációs és rehabilitációs órák. Az egyéni foglalkozásokon 

a köznevelési törvényben leírtak és a szakértői véleményben foglaltak alapján vesznek 

részt a tanulók.  

 Tehetséggondozó foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását tehetséggondozó foglalkozások 

segítik. 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Ezek a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a diákok felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és 

iskolán kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki 

nem az iskola dolgozója.  

 Az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása 

kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozásvezető 

tanár döntése alapján lehet. 

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a 

pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 

Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, 

a lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola 

hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) 

tevékenységek: az iskolai ünnepségek, megemlékezések. 

Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) biztosítunk. A XVIII. Kerületi Önkormányzat jelenleg hatályos 

rendelete értelmében tanulónknak az étkezés ingyenes. 

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, 

történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.  

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy-két 



 

 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül 

tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 

történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai 

foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.. 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár nyitva tartását minden évben a 

tanév helyi rendje tartalmazza. 

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 

által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a 

megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 

munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a 

tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát.  

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

2. A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8-9. órában – 

14. 00. óra és 16. 45. óra között – szervezhetik meg. Ettől eltérni csak az igazgató 

beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 

3. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben 

előírt módon – igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten 

igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

  

VII. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

1. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek, és délután 16.00. óráig tartanak. Ezen 



 

 

foglalkozásokon az általános iskola összes évfolyamán kötelező a résztvétel, mely alól a 

szülő írásbeli kérelmére az intézmény igazgatója felmentést adhat. Szülői igény esetén a 

napköziben az iskola a tanulók számára 16. 00. óra és 17.00. óra között felügyeletet 

biztosít. 

 

4. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután maximum 16.00 óráig tarthat. 

5. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

6. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 

tanuló eltávozására a szakiskolában az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt 

adhat.  

 

VIII.A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor munka, baleset és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki és minden első szakórán kerül sor, az iskola 

munka, tűz, és balesetvédelmi felelősének irányításával. 

1.  A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját maga testi épségét, egészségét;  

 óvja társai testi épségét, egészségét; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 a tanulók az általuk észlelt baleseteket és balesetveszélyes helyzeteket azonnal 

kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

 megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak 

évenkénti gyakorlatában. 

2.  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) 

kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, 

lógó fülbevalót. 

3.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és 

az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő hetente rendel az 

iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 

 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. 

 

IX. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 



 

 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 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 a 

kétszázötven 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, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, és ezt igazolja. 

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

osztályzatot kapott. 

 A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 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. 

- A továbbhaladáshoz szükséges követelményeket a Pedagógiai Program Helyi Tanterve 

határozza meg. 

- A vizsgák mindig bizottság előtt zajlanak.  

 

X. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai 

rendezvények előkészítésében 
1.  Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben 

rendet hagyjon. 

4.  A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A 

hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta 

tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 a szünetben a termet kiszellőztetik; 



 

 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály 

rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, 

tisztaságát. 

 ha a hetes hiányzik, a névsorban következő tanuló helyettesíti. 

 

XI. A tanulók mulasztásának igazolása 

1.  A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – 

tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell. 

2.  A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Három 

napnál hosszabb távolmaradást- indokolt esetben – csak az iskola igazgatója 

engedélyezhet. 

3.  A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a 

mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási 

napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell 

bemutatni.  

A mulasztás igazolható: 

 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.  

 a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta,  

 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni.  

5. A gyermek hosszan tartó megbetegedése esetén az orvosi igazolást a szülő köteles két 

hetente  leadni az osztályfőnöknek. 

6. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

7.  Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az 

osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és 

amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról 

történő hiányzásnak minősül.  

8. Az igazolatlan mulasztások jogi szabályozásáról és következményeiről a 

gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel - szóban és írásban – év elején tájékoztatja 

a szülőket. 

XII. A tanulók jutalmazása 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez  

 az iskola jutalomban részesíti. 



 

 

 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

5. Az a tanuló, aki év végére kitűnő tanulmányi eredményt ért el, vagy példamutató 

szorgalmat tanúsított vagy kiemelkedő közösségi munkát végzett, oklevelet és 

könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

6. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

7. Az iskolai rendezvényeken való szereplésért a tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

8. Az iskolán kívüli versenyeken, sportversenyeken, előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

XIII. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 

 

 Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés,, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 szaktanári intés  

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés, 

 tantestületi megrovás. 

 Fegyelmi eljárás 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 



 

 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 fegyver és annak minősülő tárgyak (pl. kés, bicska) behozatala az iskolába 

 fegyver és annak minősülő tárgyak (pl. kés, bicska) használata az iskolában 

 okirat hamisítás (pl. tájékoztató, ellenőrző, orvosi és szülői igazolás) 

 

 A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a vonatkozó 

jogszabályok alapján kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 

körülmények mérlegelése után az iskola igazgatója határozza meg. 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 

XIV. Térítési díjak és szociális ellátások  

 Intézményünkben a tanórán kívüli foglalkozások és az étkezés ingyenes. A szülő 

kötelessége gyermeke hiányzásának első napján hiányzásának okát bejelenteni, a 

gyermek étkezését lemondani. 

 Szociális ösztöndíj és szociális támogatás források hiányában nem igényelhető. 

 

 A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

Törvényi előírások szerint iskolánk tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. 

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bennlakásos intézményben nevelkedő 

ideiglenes hatállyal elhelyezett átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett tanulók részére az 

iskolai könyvtár biztosítja a tankönyveket. 

XV. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

1. Az intézmény területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem hozható az iskolába. Az 

elveszett, elromlott tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. 

2. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 

3. A tanuló mobiltelefont a tanórák, és egyéb foglalkozások alatt kikapcsolt állapotban 

tarthat magánál. Ha a diák engedély nélkül mobiltelefont használ, akkor a kikapcsolt 

készüléket a pedagógusnak köteles átadni, és azt csak a törvényes képviselőjének 

adjuk vissza. 



 

 

 

XVI. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

3. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a közalkalmazotti tanács, az 

intézményi tanács és az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét. 

4. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az intézményi tanács 

véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A 

házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a közalkamazotti tanács az 

intézményi tanács, az iskolai szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat 

véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

5. Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből 

a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését. 

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

7. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, 

illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, a közalkalmazotti tanács, az intézményi tanács, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 

 



 

 

A HÁZIREND  ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI házirendjét az iskolai diákönkormányzat a … év … hó … 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma 

és aránya; keltezés; a diák-önkormányzat vezetőjének aláírása.) 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI az iskolai szülői szervezet a … év … hó … napján tartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma 

és aránya; keltezés; a szülői szervezet vezetőjének aláírása.) 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI házirendjét a közalkalmazotti tanács a év 2014. 03. 11. 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma 

és aránya; keltezés; az intézményi tanács elnökének aláírása.) 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI házirendjét az intézményi tanács a 2014. 03. 11.tartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma 

és aránya; keltezés; az iskolaszék elnökének aláírása.) 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI házirendjével az iskola fenntartója egyetért, az abból a 

jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja. 

(Mellékelve az egyetértésről szóló határozat a többletkötelezettségek felsorolásával.) 

 



 

 

A Budapest XVIII. Kerületi SOFI házirendjét a nevelőtestület 

2014. március 11.  napján tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma 

és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

 

Kelt: 

 

 ................................................. 

 igazgató 
 

 


