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I. Bevezetés 

 

A Házirend a nevelő munka megvalósulását segítő működési, magatartási szabályok összessége. 

Az iskola belső életét szabályozó jogok és kötelezettségek gyűjteménye, amely érvényes a 

tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény valamennyi dolgozójára. Az iskola teljes területén, 

az iskolához tartozó valamennyi épületben érvényes; a szervezett iskolai programokon és az 

iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken egyaránt.  

 A Házirendet a Pedagógus Konferencia készíti elő, majd a Diákönkormányzat és a Szülői 

Kollégium véleményezése és egyetértése alapján a Fenntartó Egyesület fogadja el. A Házirend 

felülvizsgálható és módosítható a Pedagógus Konferencia, a Szülői Kollégium, illetve a 

diákönkormányzat kezdeményezésére. A házirend módosítására tett javaslatot a Pedagógus 

Konferencia vezetőjének írásban kell benyújtani, a beterjesztéstől számítva 30 napon belül a 

módosításról dönt a Pedagógus Konferencia, amely fenntartói jóváhagyással válik hatályossá. 

 Előírásai a tanulói jogviszonyból következően az iskola valamennyi tanulójára és a 

munkaviszonyból következően valamennyi dolgozójára vonatkoznak.  

 A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és az iskolából való hivatalos 

eltávozással szűnik meg. A tanuló a jogait a tanulói jogviszonya fennállása idején 

gyakorolhatja.  

 A tanulói jogviszony létesítésének és fennmaradásának feltétele az éves szülői 

megállapodás megkötése, minden év augusztusában. 

 Tanulót tanév közben is felveszünk az iskolába. Az osztálytanító/kísérő a pedagógus 

munkacsoport közreműködésével ismerkedik meg a tanulóval, és elbeszélget a szülőkkel. 

A tanuló felvételéről a Pedagógus Konferencia dönt.  

 A Házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával és az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

 A Házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben 

a gyermekek jogairól szóló, 1989-ben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal, 

az oktatási törvénnyel és más felsőbb szintű szabályozásokkal. A Házirend nem vonhatja el, és 

nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet 

nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. 

„A gyermeket megilletik az alapjogok. Az Alkotmány kifejezetten csak a választójogból zárja 

ki a gyermekeket. A gyermek az alapjogokat – mint mindenki más is – azokkal a feltételekkel 

gyakorolhatja, amelyeket az egyes jogterületek számára előírnak.” (21/1996. (V.17.) AB hat.) 
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A Házirend jogforrásai: 

- Iskolánk házirendje a Waldorf Kerettanterv 2013 alapján módosult.  

-      Figyelembe vettük a 2011.évi CXC. törvény 24.§, 37.-39.§, 45.§ és a 72.§ valamint 

20/2012.(VIII.31.) EMMI 5.§-nak iskolánkra vonatkozó rendelkezéseit. 

-      37/2014(IV.30) EMMI rendeletet és a tankönyvpiac rendjéről szóló, 2001. évi XXXVII. 

törvény Házirend témakörébe tartozó szabályait 

-      229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról. 

-      A nyíregyházi Waldorf Iskola SZMSZ- e és Pedagógiai Programja határozza meg az 

alábbi szabályozási kötelezettséget. 

2. A Házirend elérhetősége: 

- Az épület tanári szobája (nyomtatott példány) 

- Irattár (nyomtatott + digitális példány) 

- Könyvtár (nyomtatott példány) 

- Iroda (nyomtatott példány) 

- Az iskola honlapja (pdf) 

A Házirendet minden belépő család megkapja beiratkozáskor, illetve bármikor elolvashatja az 

iskola honlapján. A Házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire, mint 

bármely jogszabály. A Házirendben foglaltak megsértése számonkérést, illetve súlyosabb esetben 

fegyelmi eljárást von maga után. 

 2.1.  A Házirend  

  az iskolai élet alaptörvénye,  

    az iskola mindennapi életének szabályzata, 

    szervezi az iskola belső életét, 

    meghatározza az iskolai közösségek tagjainak belső, illetve iskolán kívüli kapcsolatait, 

viselkedési normáit. 

    segíti az iskola szellemiségének megfelelően saját arculatának kialakítását, az iskolai 

szokások, hagyományok megteremtését. 

    legfőképpen a diákok törvénye; elsősorban a diákok jogait és kötelességeit foglalja egységbe, 

    rögzíti az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket, 

    betartása és betartatása minden tanuló és felnőtt egyéni és közösségi érdeke. 

A tanuló a tanév első tanítási napján megismerkedik a Házirenddel, melynek tudomásulvételét 

aláírásával igazolja. 
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2.2.Általános szabályok 

 

o A digitális és elektronikus szórakoztató eszközöket az iskola egész területén, minden 

épületben kikapcsolt állapotban kell tartani. A mobiltelefonok használata az iskola egész 

területén tilos; csak sürgős esetben, kizárólag pedagógus engedéllyel használhatók. Az 

engedély nélkül használt telefonokat (1-8. osztályig) begyűjtjük, ezeket szülő jelenlétében 

kaphatják vissza a tanulók. 

o Az iskolába tilos az egészségre ártalmas bármely szer (dohány, szeszesital, energiaital, drog) 

behozatala, fogyasztása.  

o A tanuló az iskolának vagy társainak okozott kárért felelősséggel tartozik. A kárt okozó 

tanuló szülei kártérítésre vagy lehetőség szerint helyreállításra kötelezettek. Károkozás 

esetén a Köznevelési Törvény a mérvadó.  

o Az őrizetlenül hagyott felszerelési-és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen 

felelősséget nem vállal. Az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon kell leadni.  

o Az iskolában a tanulók külső megjelenése legyen iskolába illő, tiszta, ápolt, kulturált és 

gondozott. Az iskola nem divatbemutató helyszín, ezért elkerülendő minden olyan ruhadarab 

hordása, amely túlontúl sokat mutat meg a test egyes részeiből, azaz felhívó jellegű. 

Öltözködésük legyen minden esetben az alkalomnak, helynek megfelelő. Ünnepélyeken, 

vizsgákon és egyéb alkalmakkor nincs kötelező egységes viselet, de kötelező a 

hétköznapinál ünnepélyesebb öltözet. 

o A testnevelés órákon kötelezően viselt öltözékről a tanév elején a testnevelő tanár ad 

tájékoztatást.  

o Politikai nem lehet jelen az iskolában, az engedélyezésről a Pedagógus Konferencia dönt. 

o Reklámtevékenység korlátozottan lehet jelen az intézményben, engedélyezéséről az 

intézmény vezetője a fenntartóval egyeztetve dönt. 

o Kerékpárt csak a kijelölt tárolóban lehet elhelyezni! 

 

  Tilos a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása az iskola területén, az iskolai 

rendezvényeken, programokon, kirándulásokon! Ennek megszegése súlyos fegyelmi 

vétség! 

  Tilos az iskolába balesetveszélyes tárgyakat, eszközöket behozni! 

  Az iskolába csak a kötelezően előírt és a tanuláshoz szükséges eszközöket szabad 

behoznod, s arra is neked kell vigyáznod! A tárgyaid eltűnése, megrongálódása esetén az 

iskola felelősséget nem vállal. 
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  A tanulóknak fel kell lépniük a közösségellenes megnyilvánulásokkal és a tanulói 

kötelezettségek lebecsülésével szemben! 

  A tanítási órák alatt csak a szülő szóbeli vagy írásbeli kérésére, az osztályban tanító 

pedagógus engedélyével hagyhatod el az iskolát. Ebben az esetben az órát tartó tanár a 

naplóba köteles beírni az eltávozás okát.  

  Tanórai tevékenységen kívül csak rendkívüli esetben az osztálykísérő engedélyével 

hagyhatod el az iskola területét. 

2.3.Iskolán kívüli iskolai rendezvények 

A kirándulások, gyakorlatok és kulturális vagy egyéb szervezett programok, tevékenységek 

iskolai rendezvények, ezért ezeken a tanulók számára kötelező a részvétel. 

3.A tanulók jogai és kötelességei 

3.1.A tanuló jogai 

Jogod, hogy 

1.1.A nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben tanulj, 

színvonalas oktatásban részesülj, valamint iskolai tanulmányi munkarendedet pihenőidő, 

szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki;  

1.2 személyiségedet, emberi méltóságodat és jogaidat tiszteletben tartsák, és védelemben 

részesítsenek a fizikai és lelki erőszakkal szemben; 

1.3. képességeidhez mérten tovább tanulj;  

1.4. személyiségi jogaidat, különösen személyiséged szabad kibontakoztatásához való jogodat, 

önrendelkezési jogodat, cselekvési szabadságodat, családi élethez és magánélethez való 

jogodat az iskola tiszteletben tartsa. Azonban e jogod gyakorlása nem korlátozhat másokat 

e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaid, illetve a 

nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak egészségét, testi épségét. 

1.5. a családod anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesülhetsz, továbbá 

engedélyt kaphatsz a fizetési kötelezettségek (tandíj) teljesítésének halasztására vagy 

részletekben való fizetésre;  

1.6. részt vehetsz az iskolai programokon, kirándulásokon, 

1.7. igénybe veheted a napközit (1-4. osztály); 

1.8. igénybe veheted az iskola eszközeit, létesítményeit (könyvtár, számítógépek, sport-és 

szabadidő létesítmények…) tanári felügyelettel; 
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1.9. hozzájuss a jogaid gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást kapj a jogaid 

gyakorlásához szükséges eljárásokról; 

1.10. részt vegyél a diákkörök munkájában, kezdeményezd azok létrehozását; 

1.11. tagja legyél iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más köröknek, 

illetve iskolán kívüli társadalmi szervezetnek, amely azonban nem jár együtt azzal a joggal, 

hogy másokat befolyásolj, szervezkedj az iskolában, és emiatt mellőzd a tanulói 

foglalkozásokon való részvételedet; 

1.12. emberi méltóságod tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthass minden 

kérdésről, a téged nevelő és oktató pedagógusok munkájáról, az iskola működéséről; 

tájékoztatást kapj személyedet és tanulmányaidat érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyél, továbbá kulturált formában kérdést intézz az 

osztálytanítódhoz/kísérődhöz, az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz. A megkereséstől 

számított harminc napon belül érdemi választ kell kapnod problémafelvetésedre.  

1.13. vallási, világnézeti vagy más meggyőződésedet, nemzeti, etnikai önazonosságodat 

tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttathasd, feltéve, hogy e jogod gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba és nem sérti másoknak ezt a jogát; jogaid megsértése esetén élhetsz a 

jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségekkel;  

1.14. személyesen vagy képviselő útján - a jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyél 

az érdekeidet érintő döntések meghozatalában; 

1.15. kérésedre - a jogszabályban meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt adj 

számot tudásodról; 

1.16. kérheted átvételedet – ha tanköteles korú vagy, a szülő hozzájárulásával – másik nevelési-

oktatási intézménybe; 

1.17. választó és választható legyél a diákképviseletbe; 

1.18. a diákönkormányzathoz fordulhass érdekképviseletért; a törvényben meghatározottak 

szerint kérd a téged ért sérelem orvoslását; 

1.19. az általad vagy szüleid által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatok csak 

jogszerűen, a meghatározott célra használhatók fel. Jogod, hogy 

osztálytanítódon/kísérődön keresztül erről tájékozódj, személyi adataidat helyesbítsed. 

1.20. megismerd az iskola alapdokumentumait: SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend. Ezeket 

az iskola könyvtárában megtalálhatod, illetve elkérheted a vezetőség tagjaitól, 

osztálytanítódtól;  

1.21. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és orvosi ellátásban részesülj, évenként kétszer 

fogászati, belgyógyászati, szemészeti vizsgálatokon vegyél részt. Ezek koordinálása az 

iskolavezetés feladata, a részletes tájékoztatást az osztálytanítód adja. 
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1.22.Jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesíts, mely 

kérelmezhető az osztálytanítódon keresztül a Pedagógus Konferenciánál. Az 

intézményvezető felveszi a kapcsolatot azzal az iskolával, ahová a járni szeretnél. 

1.23. Abban az esetben, ha átlépted a tanköteles korhatárt, kellő indoklással kérvényezheted 

magántanulói státuszba helyezésedet a Pedagógus Konferenciánál, aki az érintett 

pedagógusokkal történő megbeszélés után javaslatot tesz az intézményképviselőnek a 

magántanulói jogviszony létesítéséről; 

1.24. Előrehozott vizsgát tehetsz az adott tanév anyagából, illetve előrehozott érettségi vizsgát, 

ha a helyi tantervben meghatározott követelményeknek eleget tettél. A vizsgák letételét az 

intézményképviselőtől az előre meghatározott jelentkezési időszakokban kell kérned. 

1.25. Sérelem esetén – kiskorúság esetén a törvényes képviselő – a törvényben meghatározottak 

szerint az osztálytanítódnál/kísérődnél illetve a pedagógus kollégiumnál kérheted a 

jogorvoslást. 

1.26. Az általad előállított terméket, dolgot, alkotást a tanév végén hazaviheted, ha másképpen 

nem rendelkezel.  

1.27. A tanulói jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatod. 

 

3.2. A tanuló kötelességei 

 

Kötelességed, hogy 

1.  7.45-ig megérkezz az iskolába. 

2.  Részt vegyél a kötelező és választott foglalkozásokon. 

3.  Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeidnek megfelelően tegyél 

eleget tanulmányi kötelezettségeidnek, iskolai és otthoni feladataidnak. 

4.  Házi feladataidat a megadott határidőre készítsd el! 

5.   Az órákhoz szükséges felszerelést minden nap hozd magaddal! 

6.   Füzeteidet, taneszközeidet tartsd rendben, 

7.  Az előírásoknak megfelelően kezeld az oktatás során használt eszközöket; óvd meg az 

iskola létesítményeit, felszereléseit. 

8. Vegyél részt az iskolai ünnepeken, programokon, kirándulásokon! A részvétel alól 

felmentést az osztálytanító/kísérő adhat indokolt esetben. 

9.  A szüleidnek szóló üzeneteket időben add át, továbbítsd az iskolai hírleveleket! 

10. A tanuló/szülő kötelessége, hogy a gyermeküknek az iskolai adatbázisban szereplő 

bármely adatának módosulását a legrövidebb időn belül jelezze az 



 

9 

 

osztálytanítónál/kísérőnél. A változás bejelentésének elmulasztásából fakadó 

joghátrányért az iskola nem vállal felelősséget.   

11. A tanítás végeztével az osztályban kialakult szokásoknak megfelelően vegyél részt a 

rendrakásban és takarításban! A villanyt kapcsold le, az ablakokat zárd be! 

12. Osztályod ruhás-és cipős szekrényében holmidat rendben helyezd el, az ajtókat zárd be, a 

függönyöket húzd be! 

13. Megjelenésed, öltözködésed az általános szabályokban leírtak alapján! 

14. Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő öltözetben jelenj meg. 

15. Testnevelés órán a foglalkozás jellegének megfelelő ruházatban vegyél részt. Tilos utcai 

ruha, cipő, valamint balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők használata! Testnevelés óra 

alóli felmentést csak orvosi igazolásra és szülői kérésre kaphatsz. 

16. Életkorodhoz, továbbá iskolai elfoglaltságaidhoz igazodva, pedagógus felügyelete, 

irányítása mellett működj közre saját környezeted és az általad alkalmazott eszközöknek 

a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében. 

17. Tartsd meg az iskolai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei, és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályainak előírásait. 

18. Más osztályok termébe engedély nélkül nem lehet bemenni. Más osztálytermekből kérés 

nélkül ne vigyél el semmit! A kölcsönkért eszközöket használat után vidd vissza! 

19. Ne nyúlj mások dolgaihoz, ételéhez a tulajdonosa tudta nélkül! Mások ruháit, cipőit ne 

vidd el a helyéről! 

20. A talált tárgyakat az irodában add le! 

21. Az iskola épületében és az udvaron tartsd be az ügyeletes nevelő utasításit! 

22. A folyosókon kerüld a rohangálást, hangoskodást, és az olyan játékokat, amelyekkel 

veszélyezteted saját és társaid testi épségét!  

23. Ügyelj az épület ablakaira, üveges ajtóira! Az ablakokat ne dobáld, a labdával óvatosan 

bánj! Az ablakokon keresztül tilos a kidobálás és a közlekedés! 

24. Az ajtóknál, lépcsőnél udvariasan engedd előre az idősebbeket! 

25. Tartsd tiszteletben az iskola dolgozóinak és tanulótársaidnak ember méltóságát és jogait. 

26. Az iskola minden dolgozójával szemben tanúsíts tiszteletet, az iskola épületén és tanítási 

időn kívül is! Udvariasan köszönj a napi első találkozás alkalmával az iskola dolgozóinak 

és az iskolába érkező vendégeknek a napszaknak megfelelően!  

27. Óvd meg saját és társaid épségét, egészségét, sajátítsd el és alkalmazd az egészséget és 

biztonságot védő ismereteket; haladéktalanul jelentsd a felügyeleted ellátó pedagógusnak 

vagy más alkalmazottnak, ha veszélyforrást vagy balesetet észlelsz, továbbá – 

amennyiben állapotod lehetővé teszi -, ha megsérültél. 
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28. Diáktársaiddal való viselkedésedet a jóindulat és megbecsülés jellemezze! Igyekezz a 

fiatalabbaknak jó példát mutatni! 

29. Iskolán kívüli programok (pl. kirándulás, gyakorlatok, kulturális rendezvények…) 

alkalmával is ügyelj a kulturált viselkedésre; az utcán tartsd be a közlekedési szabályokat. 

Kötelességed a felügyelettel megbízott pedagógus utasításainak követése! 

30. Aktívan vegyél részt az iskola közösségi életében! 

31. A közösségi életben tartsd be a kulturált viselkedés szabályait. Ne használj durva 

szavakat! 

32. Javaslataiddal, feladatok vállalásával és teljesítésével segítsd elő a közösség és társaid 

fejlődését! 

33. Vegyél részt az iskola szépítésében! A felsős tanulók évi egy alkalommal részt vesznek a 

tanterem és a közös helyiségek nagytakarításában és évi egy alkalommal a tisztasági 

festésben. 

34.  A tanuló iskolai foglalkozáson hang- és képfelvételt csak előzetes tanári engedéllyel 

készíthet. 

4. Hiányzások, tanulmányi kötelezettségek mulasztása 

 

Mulasztások, tanulói távolmaradások igazolása 

 

 A szülőt kérjük, hogy lehetőség szerint a hiányzás első napján tájékoztassa az iskolát a 

hiányzás okáról és előre látható idejéről. 

 Az orvosi vagy szülői igazolást a hiányzást követő első napon köteles a tanuló átadni az 

osztálytanítónak/osztálykísérőnek, de legkésőbb az ezt követő egy héten belül. A 

határidőn túl behozott igazolások elfogadásáról az osztálytanító és a Tanári Konferencia 

együttesen dönt. 

 Az első igazolatlan hiányzást követően, az iskola köteles a szülőt írásban tájékoztatni. Ha 

a tanuló ismételten igazolatlanul hiányzik, az iskola köteles a szülőt írásban tájékoztatni 

az igazolatlan hiányzások következményeiről: 

   az iskola bejelentést tesz a Gyermekjóléti Szolgálatnál és a Kormányhivatalnál a 10. 

igazolatlan órát követő szülői értesítés eredménytelensége miatt - a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban; 

  a 30. igazolatlan hiányzásnál az iskola ismételten bejelentést tesz a gyermekjóléti 

szolgálatnál és a kormányhivatalnál; a szabálysértési eljárás megvalósulásához szükséges 
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igazolatlan hiányzás száma tanköteles tanuló esetén 30 óra, nem tanköteles tanuló esetén 

több mint 30 igazolatlan hiányzás után megszűnik a tanuló jogviszonya; 

 az 50. igazolatlan hiányzás után bejelentést tesz a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerinti jegyzőnél és a kormányhivatalnál; 

 az 50. igazolatlan óra elérésekor az iskola megszüntetheti a tanulói jogviszonyt. 

 A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a tanuló tanítási időben, az osztálytanító engedélyével 

hagyhatja el az iskolát. 

 Ha a tanuló az óra megkezdése után – a főoktatásnál legfeljebb 15 perccel, további órák 

esetében 5perccel később – érkezik, késésnek számít; a 15, illetve 5 percet meghaladó késés, 

hiányzásnak minősül. Az iskolai munkához szükséges felszerelést minden tanuló köteles 

magával hozni. A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról. Az igazolatlan késések idejét össze 

kell adni és amennyiben eléri a 45 percet, a késéseket egy igazolatlan tanítási órának kell 

tekinteni. 

 Sport, művészeti tevékenység tanulmányi időben történő végzéséhez szükséges kikérésről az 

osztálytanító, felső tagozatban az osztálykísérő dönt. 

 

4.1.Fegyelmi rend  

Fegyelmező intézkedések fokozatai:  
 

  szaktanári figyelmeztetés vagy intés, amelyről az osztálytanító/ osztálykísérő értesíti a 

gyermek szüleit; 

 osztálytanítói/osztálykísérői írásbeli figyelmeztetés vagy intés, amely az osztálynaplóba 

kerül és amelyről a szülő írásban kap tájékoztatást; 

  a harmadik figyelmeztetés után a Pedagógiai csoport behívja a gyermeket és a szülőket 

problémamegoldó beszélgetésre. 

  legvégső fokozat a tanul elbocsátása az iskolából. 

 A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

          cselekmény súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. 

 A fegyelmi büntetést a Pedagógus Konferencia egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell 

foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet. 

 

A fegyelmi büntetés lehet 

 a) megrovás;     
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 b) szigorú megrovás; 

 c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható; 

 d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor 

alkalmazható, ha az iskola intézmény képviselője megállapodott a másik (fogadó) iskola 

igazgatójával; 

 e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a 

tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén 

csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen 

súlyos; 

 f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a 

fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos. 

Részletesen az SZMSZ mellékletében található! 

Összegzés: 

A szülő a gyermek hiányzásáról, távolmaradásáról az osztálytanítót még aznap, ha ez nem 

lehetséges, 24 órán belül köteles értesíteni. A szülő előzetes kérésére az osztálytanító/kísérő egy 

tanévben három napról engedélyezheti a távolmaradást. A hiányzást írásban is igazolni kell, 

legkésőbb egy héten belül! 

Három napon túl, de legfeljebb tíz tanítás nélküli napig igazolható a távolmaradás a családban 

előforduló súlyos betegség, vagy haláleset miatt. 

A tanuló tartós távolléte esetén a szülő kérheti a magántanulói státuszba vételt a Gyermekjóléti 

Szolgálat támogatása mellett. A magántanulói státusz engedélyezése az Intézményképviselő 

hatásköre. Nappali tagozatra való visszatérés esetén a tanuló osztályozó vizsgát tenni köteles, 

melynek vizsgadíja a szülőket terheli.  

A távollétet betegség esetén orvosi igazolással, vagy más esetben a hatóság által kiállított 

igazolással kell igazolni a távolmaradást követő öt napon belül. 

Fertőző betegségben szenvedő gyermek nem jöhet iskolába. Az orvosnak igazolnia kell, hogy 

visszatérhet az intézménybe! 

A szakrendeléseket a tanulók lehetőleg délután, ha ez nem lehetséges, főoktatás után keressék fel! 

Nem betegség miatti hosszabb hiányzásra (pl. külföldi utazás) a Pedagógus Kollégium adhat 

engedélyt! 

Ha a tanuló elkésik az órakezdésről, és legkésőbb 8.15-ig nem érkezik meg a tanórára, a 

szülőnek igazolnia kell a mulasztást! A késések számát havonta az osztálytanító összegzi. Ha a 

távolmaradást nem igazolják, 10 igazolatlan óra után az osztálytanító/kísérő értesíti a szülőket, 
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jelentést tesz a Pedagógus Kollégiumnak. Ha a tanuló egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul 

többet mulaszt, az iskola értesíti az illetékes hatóságokat.  

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása egy tanévben eléri a 250 órát, 

- a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya megszűnik; 

- a tanköteles tanulók pedig a megadott időpontban vizsgát tesznek a meghatározott 

tananyagból. 

Mulasztás miatt a tanév végén nem kaphat bizonyítványt az a tanuló, aki tanév közben nem 

teljesítette a követelményeket. (Nem írta meg az epocha záróit, nem készítette el epocha füzeteit.) 

A bizonyítványt akkor kapja meg, ha számot ad tudásáról. Mulasztását érkezésekor pótolnia kell!  

 

5. A vizsgák időpontja 

 

december     1-20    osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák)  

január         15-

30 

I.PRÓBAÉRETTSÉGI 

javítóvizsgák 

osztályozó 

vizsgák 

betegség, hiányzás miatt 

március      25-31     előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája I.  

osztályozó vizsgák (különbözeti vizsgák)  

április            15-30 előrehozott érettségizők osztályozó vizsgája 

II. 

 

II.PRÓBAÉRETTSÉGI  

május 25-

30 

javítóvizsgák 

osztályozó 

vizsgák 

 

betegség, hiányzás miatt 

augusztus     25-30    javítóvizsgák és osztályozó vizsgák   

 

 

A vizsgákra jelentkezés legalább egy hónappal a vizsga megkezdése előtt lehetséges. A vizsgára 

jelentkezés módjai: 

o Kérelem benyújtása az intézmény képviselőjének tanuló által szülői aláírással 

o Szaktanár jelzése alapján, hiányzás (30%-ot meghaladja adott tárgyból) miatt 
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Amennyiben a tanuló nem ad számot tudásáról a megadott vizsgaidőpontokban, vagy a vizsga 

eredménytelen, tanulmányait iskolánkban nem folytathatja. 

A tanulókra vonatkozó értékelés részletes leírását a Pedagógiai Programunk tartalmazza (lásd 

ott)! 

6. Az iskola munkarendje 

 

Az iskola éves munkarendjét az SZMSZ, a pedagógus konferencia és a DÖK határozza meg. 

A tanórák és a szünetek rendjét a melléklet tartalmazza. 

  A tanulók 7.45-ig érkezzenek meg az iskolába. 

  A tanítás 8.00 órakor kezdődik. 

  A rendelkezésre álló tanítási időt a tanulók és a pedagógusok érdekében is hatékonyan 

szeretnénk kihasználni. Ennek érdekében: 

 A tanároknak és a tanulóknak egyaránt pontosan kell megérkezniük az órára. 

 Ha egy tanár az órakezdést követően 5 percig nem érkezik meg, a tanulóknak jelezniük 

kell a tanár hiányát a Tanáriban vagy az irodán. 

 A tanórák elmaradásáról és a helyettesítésről a diákokat a körülményektől függően a 

lehető leghamarabb értesíteni kell. 

 Étkezni, rágógumizni tanórán tilos. 

 Téli kabátokat, sapkákat, sáros-vizes utcai cipőket a tanítási órát megelőzően kell 

elhelyezni 

 Tanítási idő alatt a tanulók az iskola területét - tanórai tevékenységen kívül - csak 

indokolt esetben hagyhatják el, kisebbek esetén csak hozzátartozóval, nagyobbak esetén 

írásbeli engedéllyel.  

  Tízórai szünetben étkezés után a tanulók az udvaron tartózkodhatnak, rossz idő esetén, a 

folyosón.  

  A tízórait a tanulók saját osztálytermükben fogyasszák el! A napközisek a napközis 

teremben, vagy az udvaron együtt uzsonnáznak a napközis nevelő felügyeletével. Egyéb 

esetekben tilos az étkezés az udvaron, illetve a folyosókon!  

  A tanulók a kerékpárokat, motorkerékpárokat a kijelölt helyen kötelesek elhelyezni. Az 

iskola területén tilos a kerékpározás és a motorozás, a gördeszka, roller, görkorcsolya 

használata. 

  A tanulók egy napon csak egyetlen epocha zárót írhatnak. Az eredményről a tanár egy 

hónapon belül köteles a tanulókat és szülőket megismertetni és azt megindokolni. 
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 Csengetés után minden osztály a tantermében várja az óra kezdését. A folyosón 

tartózkodni, ott hangoskodni, a munkát zavarni tilos! 

 Amennyiben az osztály a tanóra alatt az udvaron tartózkodik, az osztályban tanító 

pedagógus nem hagyhatja őket felügyelet nélkül! Ez idő alatt a tanteremben tanulók csak 

akkor tartózkodhatnak, ha a felügyeletüket megoldja! 

 Tanítási idő után 30 perccel a tanulók csak külön engedéllyel, felügyelettel vagy 

szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. Tantermek bezárása a 

tanítási órák után. 

 A napközi 12.30-16.30-ig tart. 16.30 után az iskola a gyermekért nem vállal felelősséget, 

gyermek az iskolában tanári vagy szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhat 

Az iskola helyiségeinek használatával és működésével kapcsolatos szabályok 

 Az iskolát szorgalmi időszakban az ügyeletes pedagógus, ill. az elsőként érkező 

tanár/munkatárs nyithatja ki. Az épületeket, ill. a kaput a takarító, ill. az utolsóként távozó 

tanár/munkatárs zárja be. 

7.1.Tanórán kívüli programok a tanév során: 

 Tanévnyitó 

 Mihály nap 

 Márton nap 

 Szalagavató 

 Miklós nap 

 Bazár 

 Adventi kert (Spirál), Betlehemes játék 

 Farsang 

 8. osztály előadásai 

 12. osztály záróelőadása  

 Nyílt nap (őszi, tavaszi) 

 Költészet napja 

 Ballagás 

 12. osztály Waldorf-zárása  

 Drámabemutató 

 Osztálykirándulások 

 Tanévzáró 

 János nap 

 Művészeti, kulturális iskolai programok 

 Az állami ünnepeket életkornak megfelelően ünnepeljük  

(iskolán belül vagy mások által szervezett formában, részvételünkkel tiszteljük 

meg) 

7.2.Pedagógus ügyelet 

A reggeli ügyelet 7.15-től kezdődik. Szünetekben az udvaron, a folyosókon a kijelölt 

pedagógusok ügyelnek.  
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Minden tanuló kötelessége, hogy az ügyeletes tanár utasításait betartsa! 

7.3. Az épület nyitása, zárása: 

Az intézmény 7.00-től 16.30.-ig tart nyitva.  

Az épületet az ügyeletes pedagógus nyitja, a takarító zárja.  

Szülői estek alkalmával az illetékes osztálytanító/kísérő zárja az iskolát. Ezen időpontokat a 

tanítók jelezzék az intézmény képviselőjének. 

Rendezvények alkalmával a kijelölt pedagógus felel az iskola zárásáért. 

7.4. Az osztálytermek rendje 

 A tanulók az iskola technikai eszközeit kizárólag tanári irányítás és felügyelet mellett 

használhatják. 

 Az osztályok felelősi munkájának meghatározása és számonkérése. 

 Minden osztálynak kötelessége, hogy termét tisztán és rendben hagyja ott tanítás után. 

 A villanyt le kell kapcsolni, az ablakokat bezárni.  

 A gázfűtéshez a tanulók nem nyúlhatnak. Ezek lekapcsolása az osztályban utoljára bent 

lévő pedagógus feladata.  

7.5. Napközi 

A napközi az alsó tagozatosoknak 12.30-16.30-ig tart. 

 A napközibe való jelentkezés szülői nyilatkozattal történik. A nyilatkozatban rögzíteni 

kell a gyermek eltávozásának időpontját, valamint azt, hogy a napközis tanár kivel 

engedheti haza a gyermeket! A kérelem elbírálásának eredményéről a napközis tanár 

legkésőbb a második hét végéig tájékoztatja a szülőket. 

 A szülők jelezzék az alkalmi eltávozásokat! A gyermeket a nevelő tudtával vigyék haza: 

köszönjenek eltávozás előtt! 

 Azok a kisebb gyerekek, akik tanítás után testvéreiket várják, illetve iskolán kívüli 

programra várakoznak, a napközis csoporttal az udvaron fegyelmezetten töltsék el a 

szükséges időt! A folyosókon való szaladgálással, hangoskodással nem zavarhatják a 

tanítást! A szülők jelezzék a napközis nevelőnek, hogy mely napokon, hány óráig kell a 

gyermekeknek az iskolában várakoznia! Minden más esetben 5. osztálytól az 

osztálytanító felel a gyermekek felügyeletéért. 

 A gyerekek ebéd után az udvaron tartózkodnak a napközis nevelő felügyelete alatt. 

Öltözékük az évszaknak és időjárásnak megfelelő legyen! Kisebbeknél célszerű 

váltóruhát elhelyezni az osztály szekrényében (nadrág, váltócipő, vagy gumicsizma…). 
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 Az udvar eszközeit, játékait csak rendeltetésszerűen használhatják a gyerekek. 

 Kérjük a szülőket, hogy a foglalkozásokat ne zavarják meg. A nevelővel való egyeztetés  

alapján a foglalkozás előtt vagy után vigyék el a gyermeket. 

 16.30-ig haza kell vinni minden gyermeket! Ennek betartását kérjük, vegyék 

komolyan!  

 A napközi élet-és napirendjét a napközis nevelő alakítja ki a Pedagógus Kollégium 

egyetértésével.  

A napközi külön napközis foglalkoztatási tervvel működik! 

8.Hivatalos ügyek intézése 

A tanulók  

- Hivatalos ügyekkel az iskolatitkárt kereshetik fel a mindenkori irodai fogadóóra szerint. 

- A szükséges ügyintézésen túl az irodában és a tanáriban nem tartózkodhatnak. 

- Nem használhatják az iskolai fénymásolót; rendkívüli esetben csakis az osztálytanító/kísérő 

engedélyével, aki elkészíti a fénymásolatot. 

- Telefonhoz csak indokolt esetben hívható tanuló. 

- Az ebéd térítési díját előre kell rendezni, a hozzájárulások befizetése minden hó 10-ig történik a 

kiírás szerint. 

- A szülő szeptember első napján írásban nyilatkozzon gyermeke napközis és étkezési igényéről. 

Tanév közben lehetőség van a módosításra. 

- Az étkezés rendelése az előző napon történik, ezért hiányzás esetén értesíteni kell az 

iskolatitkárt 7.45-9.00-ig. Ellenkező esetben az étkezés rendelése folyamatosan történik, a 

térítési díjat a szülőnek ki kell fizetni. 

- Tanítási szünetben az intézményképviselő vagy helyettes és az iskolatitkár szerdánként tart 

ügyeletet 8.00-12.00-ig. 

- A szülők a gyermekek tanulmányairól, fejlődéséről szülői esteken, illetve a pedagógussal való 

egyeztetett időpontban kaphatnak tájékoztatást. Szülői estek alatt a gyermekek felügyeletét nem 

tudjuk biztosítani. 

- Az iskolában hirdetéseket elhelyezni csak a pedagógus kollégium engedélyével lehet. 

A Házirend módosításait a Pedagógus Konferencia a DÖK egyetértésével aktuálisan kihirdeti. 

9.Egészség- és balesetvédelem 

 A tanulók egészségi állapotának ellenőrzésére minden tanévben rendszeres iskolaorvosi és 

védőnői rendelést szervezünk. 

 A tanulók évente kétszer fogorvosi vizsgálaton vesznek részt.  



 

18 

 

 Az osztálytanító/kísérő kötelessége, hogy a tanév elején a baleset-és tűzvédelmi ismereteket 

átadja osztályának. 

 A számítástechnika, testnevelés, fafaragás, rézművesség és kovácsolás foglalkozások 

megkezdése előtt az érintett szaktanár részesítse munkavédelmi oktatásban a tanulókat. 

 A tanulók ügyeljenek saját és társaik egészségére, testi épségére.  

 A tanulók, ha veszély – és balesetforrást vagy balesetet észlelnek, azonnal jelentsék az iskola 

valamelyik felnőtt dolgozójának. Baleset esetén a szülőt telefonon értesíteni kell! 

 Tilos az iskolába tüzet és balesetet okozó tárgyakat behozni (pl. gyufa, petárda, éles eszközök). 

 Tűzriadó esetén csengőszóra a kijelölt útvonalon fegyelmezetten kell elhagyni az épületet. 

 

9.1.Az udvar használata 

 

● A szünetekben és a napköziben a gyerekek alapvetően az udvaron tartózkodnak, vigyázva 

egymás testi épségére. Az iskolába érkezve a kerékpárról, rollerről le kell szállni. Aki kerékpárral 

érkezik az iskolába, gondoskodnia kell a kerékpártárolóban történő lezárásáról. 

A diákok egyebekben minden olyan játékot játszhatnak, amit a Tanári Konferencia 

veszélytelennek ítél. 

10.A könyvtár rendje 

 

Az iskolai könyvtár működési rendje 

  A könyvtárat az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe; használata ingyenes. 

  A könyveket 3 hétre lehet kikölcsönözni; a kölcsönzés meghosszabbítható. 

 A könyvtári állomány egy része kölcsönözhető, a másik része csak az iskolában használható.  

 A kölcsönözhetőség körét és a kölcsönzési rendet a könyvtáros határozza meg. 

  A tanév vége előtt, illetve az iskolai tanulmányok befejezése előtt a könyveket vissza kell 

szolgáltatni. 

  Ha valaki elveszti a könyvtári könyvet, vagy a könyv jelentősen megrongálódik, egy másik 

példánnyal kell pótolnia. Ha ez nem lehetséges, a kártérítés mértékét a könyvtárossal kell 

megbeszélni. 

  Ha a tanuló többszöri felszólításra sem rendezi a könyvtárral szembeni tartozását, a könyvtáros 

az osztálytanítónak/képviselőnek jelzi azt. 

  A könyvtár nyitvatartási idejét az adott tanév elején kihirdetjük. 
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  Az iskolai könyvtár, tanítási időben tart nyitva. Ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre. 

Tanítási szünidőben a könyvtár zárva tart. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges 

távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 

11. Számítógép terem rendje 

 Használati rendjét minden tanév elején kihirdetjük. 

 Használatát pedagógus engedélyezi. 

 Biztonságos műszaki használatáért a szaktanár a felelős. 

 Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt, vagy jelezni kell az irodában. 

 A szaktanár kötelessége tanév elején a balesetvédelmi ismeretek átadása. 

 Tilos a számítógépek hardver- és szoftverbeállításait 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. 

 A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 

 

12. Vagyonvédelem, kártérítés 

  A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során használt felszerelési tárgyaknak, 

eszközöknek az állapotát megóvni. 

  Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a (Közoktatási Törvény) értelmében a tanuló 

szülője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés értékét az iskola vezetősége határozza meg.  

 

12.1.Az iskola, mint közös tulajdon védelme érdekében hozott szabályok 

 

 A falakra, asztalokra, padokra, székekre firkálni, ragasztani, vésni tilos. Mindenki teljes 

felelősséggel tartozik a maga által használt helyért és a maga okozott kárért. A tanuló az 

iskolának vagy társainak okozott kárért felelősséggel tartozik. A kárt okozó tanuló szülei 

kártérítésre kötelezhetők. 
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13. Diákkörök, Diákönkormányzat (DÖK) 

Tanulóközösségek az iskolában: osztályközösségek, diákkörök, napközis csoport. 

A tanulóközösségek - az osztálytanító illetve a pedagógus kollégium egyetértésével - döntési 

jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztviselők 

választásában, és jogosultak képviseltetni magukat a DÖK-ben. 

Diákkörök létrehozását kezdeményezheti a diákközösség, a DÖK, a pedagógusok és a szülői 

szervezet. A Pedagógus Kollégium mérlegeli a működéshez szükséges feltételek meglétét, ennek 

megfelelően engedélyezi azok működését. 

A diákkörök a tanórák után tevékenykednek. 

A tanulók, tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére DÖK-öt 

hozhatnak létre. 

  A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

  Az iskolai közösségek az életüket érintő kérdésekben a DÖK-ön keresztül érvényesíthetik 

jogaikat. 

  A DÖK munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti. 

  Az iskolai DÖK megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen történik. Évente legalább 

egyszer diákközgyűlést kell összehívni. 

  Az éves rendes diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője vagy a pedagógus kollégium 

kezdeményezheti. 

  A diákközgyűlés a DÖK döntése alapján küldött közgyűlésként is megszervezhető. 

  Az éves rendes diákközgyűlésen a DÖK és a pedagógusok képviselői beszámolnak az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, főként a tanulói jogok és a DÖK működésének 

érvényesüléséről és a Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatáról. 

  A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a DÖK 

vezetéséhez és a jelen lévő képviselő pedagógusokhoz. 

  A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni. 

  7-12. osztályig minden osztály legalább három fős diákbizottságot választ (Osztály 

Diákbizottság – ODB). Ennek feladata az osztályok érdekképviselete, a közösségi élet 

szervezése, a tanulmányi munkával kapcsolatos tevékenységek segítése. 

  Az ODB az osztálytanítóval/kísérővel, a DÖK-kel és az őket segítő pedagógussal működik 

együtt. 

  A tanuló az ODB javaslatára – felmentést kaphat az órai számonkérés alól. A felmentést óra 

előtt kell kérni a tanártól. 
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  A DÖK saját működési szabályzat alapján dolgozik a DÖK munkáját segítő pedagógus 

segítségével. A DÖK szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, 

és a pedagógus kollégium hagyja jóvá. A DÖK SZMSZ csak akkor tagadható meg, ha az 

jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskolai SZMSZ-szel és Házirenddel. A DÖK SZMSZ 

jóváhagyásáról a pedagógus kollégiumnak a beterjesztést követő harminc napon belül 

nyilatkoznia kell. Az SZMSZ szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha 

a pedagógus kollégium harminc napon belül nem nyilatkozik.  

  A DÖK együttműködik az osztály – diákbizottságokkal, képviseli a diákok érdekeit a 

pedagógus kollégium előtt. Mozgósítja tagságát és az iskola többi tanulóját az iskolai 

közösségi tevékenységeire. 

A DÖK a pedagógus konferencia és iskolavezetőség véleményének kikérésével dönt saját 

működéséről, 

- DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- az iskolai tájékoztatási rendszerük létrehozásáról, működtetéséről, 

- a tájékoztatási rendszer (faliújság, iskolaújság) szerkesztősége tanulói vezetőjének, 

munkatársainak megbízásáról. 

A DÖK részt vesz 

-  a fegyelmi bizottság munkájában, 

-   a Pedagógus Kollégium olyan ülésein, amikor a diákokat érintő kérdések kerülnek 

megvitatásra. 

A DÖK joga a tanulók tájékoztatása – faliújságon, iskolaújságon – keresztül. 

A DÖK egyetértési jogot gyakorol  

- az oktatáspolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a Házirend elfogadásakor és módosításakor, 

-  az iskolai SZMSZ elfogadásakor, 

- az ünnepségek rendjével kapcsolatos feladatok meghatározásában, 

- a DÖK valamint a pedagógus kollégium közti kapcsolattartás formájában és rendjében, 

- a DÖK működéséhez szükséges feltételek biztosításában (helyiségek, berendezések használata, 

költségvetési támogatás biztosítása), a használat jogának megvonásában, 

-  a tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendjében, formáiban, 

- a fegyelmező intézkedések elveinek, formáinak, alkalmazásának meghatározásában. 

A DÖK véleményét ki kell kérni 

- az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
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-  a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, a könyvtár működési rendjének 

kialakításához. 

-  Ki kell kérni a DÖK véleményét az iskola kisebb csoportját érintő kérdésekben is, melyek a 

többi tanulócsoport számára példaértékűek. 

- A Pedagógus Kollégium a diákokat érintő kérdésekben kérheti a DÖK véleményét.  

- A Pedagógus Kollégiumra meghívott DÖK képviselőknek a meghívót és az előterjesztéseket 

legalább a kollégium előtt 15 nappal meg kell küldeni. 

A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, 

ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.  

 

14.A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

14.1.Felvétel, átvétel feltételi eljárási rendje 

 

A Pedagógus Konferencia feladata, hogy minden tanévnyitó konferenciáján felkéri a pedagógiai 

munkacsoportját.  

Feladata:  

a; a jelentkezések meghirdetése, előkészítése  

b; a felvételi eljárás koordinálása  

c; a felvettek közzététele és értesítése 

A gyermekek felvétele kapcsán alapvető elvárás a Waldorf-pedagógia irányába való nyitottság a 

szülők részéről. A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, ami felvétel útján keletkezik.  

Új tanulók felvételéről a Pedagógus Konferencia tesz javaslatot. A felvételről a javaslatnak 

megfelelően az intézményvezető dönt. Az osztálytanítóknak/osztálykísérőknek jogában áll a 

felvételi folyamat bármely pontjánál - indokolt esetben – a felvételi kérelmet elutasítani.  

A szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetében a fejlesztőpedagógus véleménye döntő 

fontosságú.  

Amennyiben helyhiány miatt nem tudnánk az összes jelentkezőt felvenni az elutasításról a tanári 

kollégium dönt a fenti alapelvek alapján. 

A felvételi eljárás eredményéről a felvételit intéző munkacsoport megbízottja minden esetben 

értesíti a szülőket.  
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14.2.Már meglévő osztályokba történő felvétel  

  

A gyermek és a család felvétele intézményünk bármely évfolyamára tanév közben, az első, 

illetve a kilencedik évfolyamra történő jelentkezéssel megegyező módon zajlik. A szülőkkel és a 

diákokkal felvételi elbeszélgetést folytatunk, melynek célja a család és a tanuló megismerése. A 

tervezett találkozó időpontjának egyeztetésekor a pedagógiai csoportot bekéri a gyermek 

füzeteit, ellenőrzőjét, bizonyítványát, esetleg versenyeken elért eredményeit, művészeti munkáit.  

Kiemelt figyelemmel kezeljük az SNI-s papírokkal rendelkező tanulók felvételi folyamatát, 

ilyenkor részt vesz az eljárásban egy gyógypedagógus is. A beszélgetés során feltárjuk a tanuló 

hiányosságait, majd ezeket a szülők tudomására hozzuk, türelmi időt biztosítunk ezek pótlására, 

a felzárkózásra. A szülő aláírásával tudomásul veszi és vállalja a hiányosságok pótlását. Az 

osztálytanító és az érintett szaktanárok felügyelik és ellenőrzik a türelmi idő alatt az egyes 

pótlandó feladatok teljesülésének valódiságát. A felvételre a Tanári Kollégium javaslatot tesz, a 

felvételről az intézményvezető dönt. SNI-s tanuló esetében a meglévő osztály adottságai és az 

érintett tanuló problémáinak összevetése után a Tanári Kollégium dönt a beilleszthetőségről, 

illetve a tanuló ellátásának módjáról. 

14.3.A gyermekfelvétel, - átvétel elutasításának rendje  

  

 Amennyiben a gyermekfelvétel lehetőségét a tanári kollégium határozatban elutasítja, a 

gyermekfelvételi csoport megbízott felelőse értesíti az érintett családot.  

 Ha az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, 

átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi 

kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá 

az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 
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15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje  

Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a tanév rendje, 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az intézmény Házirendje, Helyi Tanterve 

tartalmazza. 

15.1. Különbözeti vizsga fogalma:  

A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 

folytatásához szükséges ismeretekkel. Minden olyan esetben (pl.: iskola-váltáskor előírt) 

különbözeti vizsga paramétereit az intézményvezető – a vizsga engedélyezésekor – határozatba 

foglalja. A különbözeti vizsga idejét az átvételt követően az érintett szaktanár/ok és a tanári 

kollégium közösen határozza meg, a teljesíthetőség figyelembevételével.  

15.2.Javítóvizsga fogalma:  

Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti az elégséges szintet egy 

adott tantárgyból. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb 

évfolyamba lépés feltétele. Javítóvizsga idejét a következő tanévet előkészítő tanári 

nyitókonferenciát megelőző hét. A pontos időpontot minden év elején a tanév rendje tartalmazza.  

15.3.Osztályozó vizsga fogalma:  

Az intézményképviselő engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

felmentett tanulók számára valamint – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése 

esetén – a megengedettnél többet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi 

illetve év végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.  

Az osztályozó vizsgára azok a 11. és 12. évfolyamos tanulóknak, akik előrehozott érettségi 

vizsgát kívánnak tenni, a vizsgát megelőző tanév április 15-éig kell írásos jelentkezést 

benyújtaniuk az intézményképviselőhöz. A többiek legalább 1 hónappal előtte kell, hogy jelezzék 

kérelem benyújtásával az intézményképviselőnek. Ettől eltérő vizsgaidőpontot csak rendkívüli 

esetben a szülő illetve nagykorú kérelmére egyéni elbírálás alapján az intézmény képviselője 

adhat. 

 A vizsgaidőpontokról a tanulók egy hónappal előtte értesítést kapnak majd a vizsga napja(i) előtt 

egy héttel az irodán írásban vehetik át az újabb értesítést a konkrét napról és időpontról, illetve a 

helyszínről. 

A vizsgák követelményeiről a Helyi Tantervben lehet tájékozódni! 
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16.Tantárgymódosítás, tantárgy-, foglalkozás- tanárválasztás rendje  

 

A tanulóknak joga van választani a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A 

kerettantervben, a pedagógiai programban meghatározott keretek között joga van megválasztani 

azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván. A kötelező tanórai foglalkozások választása az 

iskolába történő beíratáskor történik. A választás joga a kiskorú tanuló esetén a szülőt illeti meg.  

A kerettantervre épülő helyi tantervek szerinti oktatásban részesülő tanulók számára az iskola 

intézményképviselője minden év április 15-ig, elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 

tantárgyakról, amelyekből a mindenkori 12. évfolyam tanulói kétszintű érettségire való 

felkészítést választhatnak. A kétszintű érettségire felkészítő csoportból a tanuló csak a 11. 

évfolyam év végi osztályzat megszerzése után – írásos szülői kérelem alapján – léphet ki. A fenti 

csoportok munkájába a 12. évfolyamon csak különbözeti vizsga letétele után lehet 

bekapcsolódni. A tanuló írásban osztálykísérőjén keresztül jelentkezhet választható 

foglalkozásokra, melyeken jelentkezése után a részvétele kötelező. 

Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményeit az iskola Helyi 

Tanterve tartalmazza, ami a Waldorf Kerettanterv irányelvei alapján készült. 

 

17.A tanuló jutalmazásának elvei, formái, szabályai   

Dicséretben részesül az a tanuló, aki példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve 

hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez.  

Az a közösség, amelyik kiemelkedő együttes munkát végzett, vagy példamutatóan egységes 

helytállást tanúsított, csoportos dicséretben, vagy jutalomban részesül.  

   

17.1. A jutalmazás formái   

 

Dicséretek:  

- szaktanári,  

- osztálytanítói,  

- tanári kollégium általi  

- intézményképviselői  

- csoportos és egyéni  

  

Szaktanári dicséretet kap a tanuló, ha  

- tantárgyi tanulmányi munkájában hosszabb ideje lényeges javulás állt be,  
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- önálló kutató vagy gyűjtőmunkában példaértékű munkát végzett,  

- területi pályázaton díjazott lett,  

- sportkupákon 1.- 3. helyezést ért el.  

A dicséretet a szaktanár a bizonyítványban rögzíti.  

  

Osztálytanítói/kísérői dicséretet kap a tanuló, ha  

- osztály, illetve iskolai szintű rendezvény szervezésében, lebonyolításában átlagon felüli 

mértékű, elismerésre méltó szinten végzett valamely munkát,  

- valamely tanuló segítésében, patronálásában huzamosabb ideig tevékenykedett,  

- az osztály életében megbízást vállal, s azt hosszan tartóan, megbízhatóan látja el.  

Az osztálytanítói dicséretet az osztálytanító adja az osztályközösség véleményének 

figyelembevételével, az adott időszak lezárásakor.  

Intézményképviselői, Tanári Kollégiumi dicséretet kap a tanuló, ha  

- tantárgyi tanulmányi verseny területi, regionális versenyén 1-3. helyezett lett, rangsor 

hiányában, ha bejutott a megyei döntőbe,  

- országos szintű pályázaton díjat nyert,  

- megyei vagy területi válogató sportverseny alapján bejutott az országos döntőbe,  

- meghívásos sportkupákon első helyezést ért el,  

- megyei szintű sportversenyeken 1-3. helyezést ért el.  

Az Intézményképviselői és Pedagógus Konferencia általi  dicséretet az Intézményképviselő az 

iskola közössége előtt mondja el, az eredmény megjelölésével, az eseményt követő egy héten 

belül.  

11.6. Csoportos dicséretben részesül az a közösség, amelyik  

- kiemelkedően végzett el együttes munkát,  

- osztály átlagon felüli tanulmányi és magatartási eredményt ért el.  

A dicséretet az Intézményképviselő az iskola közössége előtt mondja el.  

18. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, 

továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályait 

  

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ rögzíti. A 

tanuló által előállított termékek, alkotások vagyoni joga a tanulót (kiskorú tanuló esetén a 

szülő/gondviselőt) illetik.  
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20.Szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elveit 

Intézményünk a szociális ösztöndíj rendszerét nem alkalmazza. A szociális támogatások 

megállapításának, felosztásának elveit (pl. étkezési támogatás) a törvények értelmében azt a 

fenntartó szabályozza, a szociális bizottságának döntésével.  

21. Záró rendelkezések 

A Házirendben foglaltak minden tanulóra, dolgozóra nézve kötelező érvényűek.  

A Házirendet megtárgyalta és jóváhagyta a Pedagógus Konferencia 2018.augusztus 29-én. 

A Házirend elfogadása előtt az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta és 

elfogadásra javasolta a dokumentumot. 

21.1.A Házirendet az iskola minden szülője elektronikus formában 

megkaphatja.  

A Házirend kihirdetéséről a Pedagógus Konferencia gondoskodik. Egy-egy példányát el kell 

helyezni a tantermekben, a tanári szobában, a titkárságon, a napköziben, a faliújságon és a 

könyvtárban. 

A Házirend felülvizsgálatát kezdeményezheti a Pedagógus Konferencia a Szülői Együttműködő 

Közösség, és létrejötte után a Diákönkormányzat. Ennek hiányában minden tanév június 30-ig 

felül kell vizsgálni. 

Az Intézmény Házirendjével a fenntartó egyetért. 

A Házirend hatályba lépésének időpontja: minden tanév szeptember 01. 

22.A tanulók utáni tandíj és térítési díj kötelezettsége 

A 20/2012. EMMI rend.18.§. (2) bek. alapján kell eljárni a térítési díjra vonatkozólag 229/2012. 

Korm. rend. szerint azaz 

 aki iskolánkban térítési díjat fizet a művészeti oktatásért, az egy másik művészetoktatási 

intézményben tandíjat köteles fizetni 

 az a tanuló, akinek a szülei úgy döntenek, hogy a másik intézményben veszik igénybe a 

művészeti normatívát az nálunk tandíjat köteles fizetni. 

A tantárgyválasztás lehetőségével a tanuló és szülei a tanítási év végén a következő évre 

vonatkozólag: Az érettségizők kérhetik a választható érettségi tárgyakat nyilatkozat formában 

legkésőbb május 31-ig. 

            A Házirend módosított változatának hatályba lépése: 2018. szeptember 3. 

       A Házirend elektronikus úton elérhető a honlapunkon: www.nyiregyhaziwaldorf.hu 
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Legitimációs záradék: 

Záradék : 

 

A jelen dokumentumot az intézmény Pedagógus Konferenciája és egyben alkalmazotti 

közössége elfogadta. 

 

Az elfogadás tényét hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. augusztus 31. 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 

          Czinger Zoltánné                                Homonyik Katalin Éva 

Záradék II.: 

 

A Házirenddel kapcsolatban az Egyesületi Fórum véleményezési jogot gyakorolt, amelynek 

tényét az Egyesületi Fórum képviselői tanúsítják. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. augusztus 31. 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 
       Dr. Vassné Tarsovics Ágnes                                                      Bede Brigitta 

 

Záradék III.:  

 

Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Óvodai 

Házirendjével az intézmény fenntartója nevében egyetértek a nyíregyházi Waldorf Pedagógiai 

Egyesület 88/A-2/2018.sz. határozata alapján. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. augusztus 31. 

 

                                                                                        ……………………………………        

                                                                                                            Dóka Zoltán   

                                                                                 Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület 

                   elnöke 
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Melléklet 

 

A tanórák és szünetek rendje 

 

 Becsengetés Kicsengetés 

Főoktatás 8.00 9.45 

 

Tízórai szünet 9.45 10.00 

1. szakóra 10.00 10.45 

szünet 10.45 10.55 

2. szakóra 10.55 11.40 

szünet 11.40 11.50 

3. szakóra 11.50  12.35 

Ebédszünet 12.35 12.55 

4. szakóra 12.55 13.40 

szünet 13.40 13.45 

5. szakóra 13.45 14.30 

szünet 14.30 14.35 

6. szakóra 14.35              15.20 

 


