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A Piliscsabai Palánta Általános Iskola  

Házirendje 
 

Az iskola neve: Piliscsabai Palánta Általános Iskola 

OM azonosító: 032465 

Fenntartó: Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület  

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5. 

Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 5. 

Telefon/fax: 06-26-374-457 

E-mail cím: titkarsag@palanta.hu 

 

ALAPELVEK és CÉLOK 
 

A HÁZIREND alapvető célja, hogy a hatályos Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben, va-

lamint az annak végrehajtásáról szóló EMMI rendeletben foglaltak szerint megfogalmazza 

azon helyi sajátos elvárásokat, melyek az iskolával jogviszonyban állók részére kötelező ér-

vényűek. 

A házirend vonatkozik: 

o az intézmény valamennyi tanulójára, 

o az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira, 

o azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják 

jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben. 

A házirend mellékletben szabályozza az iskolában tartózkodók –bérlők – esetében érvényes 

külön szabályokat, melyet a megállapodás során betartani kötelesek. 

A házirend a tanulói jogviszony keletkezésekor lép hatályba, s tart annak megszűnéséig. 

Az iskola a házirend kivonatolt, rövidített változatát a tanuló beíratásakor a szülőnek átadja, 

illetve biztosítja a részletes házirend megismerését a honlapon, illetve a tanulókkal minden 

tanév elején szervezett megbeszéléseken. A szülő a jogviszony létrehozásával kötelezettséget 

vállal az abban foglaltak maradéktalan betartására. 

Az iskola házirendjének megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy az bizto-

sítsa a Palánta Iskola Pedagógiai Programjában, Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak maradéktalan teljesülését, illetve azt, hogy az iskola közösségi életének szervezése 

valamennyi tanulónknak megfelelő teret biztosítson egyéni fejlődéséhez, képességei kibonta-

koztatásához, a társadalmi együttélés szabályainak betartásához. 

 

Célunk, hogy iskolánk tanulói, felnőtt közössége érezze jól magát intézményünkben, ahol 

biztosított annak minden feltétele. 

 

Valamennyien azon munkálkodunk, hogy a szabályok betartásával céljaink teljesüljenek. A 

Piliscsabai Palánta Általános Iskola házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok, 

kötelességek gyakorlásával és az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

Jelen házirendet az iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az 

intézmény igazgatója készítette el és terjesztette elfogadásra a Szülői Munkaközösség és a 

Diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé, jóváhagyásra a Piliscsabai Iskolaalapí-

tó Egyesület vezetősége elé. 
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Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesíté-

se, amelyek az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő-oktató munka vég-

zését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják.  

 

A házirend hatálya 

Jelen házirend 2017. szeptember 1-jén lép életbe, s ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatá-

lyát veszti. 

A házirend szabályai csak az iskola területére, az iskola által szervezett programokra, és a 

tanulók tanulói jogviszonnyal összefüggő tevékenységére vonatkoznak. 

A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskola ellátja az intézménybe 

járó gyermekek felügyeletét. 

 

1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rend-
je 

 

1.1. A felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje 

Iskolánk nem lát el kötelező beiskolázási feladatokat. Engedélyezett, saját fejlesztésű alterna-

tív kerettanterv alapján összeállított helyi tantervvel dolgozunk. Intézményünk alapításától 

kezdve - az Alapító Okiratban rögzítve - vállalja kiemelt figyelmet igénylő gyerekek integrá-

lását. A Pedagógiai Programból adódóan a beiskolázás egyik szempontja az, hogy az iskolá-

kat választó családok pontosan tudják, hogy mit várhatnak a mindennapokban. Működésünk 

évei alatt azt tapasztaltuk, hogy azok a gyerekek fejlődnek a legjobban, ahol a családi és az 

iskolai értékrend nagyon hasonló. 

1.1.1. A beiskolázás folyamatát a minden év novemberében meghirdetett Hívogató 

foglalkozások jelentik. A Hívogató foglalkozásokra olyan megfigyelési és szempontsort, va-

lamint tevékenységsort dolgoztunk ki, amelyek arra hivatottak, hogy előkészítsék a felvételről 

szóló döntést. A felvételnél figyelembe kell venni:  

- a gyermek iskolaérettségét,  

- az esetleges szakértői/nevelési tanácsadó véleményt,  

- az óvodai véleményt;  

- a csoport összetétel szempontjait,  

- az iskola sajátos munkaformájának feltételeit (projekt)  

- a család megfelelően tájékozott-e az iskola programjáról 

A felvételről szóló döntést a leendő osztálytanítók, a fejlesztő pedagógus és az igazgató közö-

sen hozzák meg; amelyről a szülőket személyesen és írásban is tájékoztatják. 

 

 

1.1.2. Az átvétel feltételei tanév közben 

Amennyiben az adott csoport létszámát és összetételét tekintve fogadóképes az átvételre, az 

átvétel eljárása a következő: 

- a szülők és az igazgató tájékozódó beszélgetése, 

- a szülő(k) legalább egy alkalommal látogatást tesz(nek) az érintett osztályban, és ad-

dig tájékozódnak, amíg csak információra van szükségük a döntéshez, 



 Piliscsabai Palánta 

Általános Iskola 
 Házirend 

2017. szeptember 1. 

Oldal: 4 / 26 

 
 

- a szülők és az osztálytanító/osztályfőnök kölcsönös tájékozódó beszélgetése a gyer-

mekről (füzetek, bizonyítvány, tájékoztató füzet megtekintése), 

- a gyermek látogatása az érintett osztályban, legalább három tanítási napon, 

- amennyiben a döntéshez további beszélgetések, vagy látogatások szükségesek, úgy 

azokat addig kell folytatni, amíg mindkét fél (szülők, iskola) úgy érzi, hogy a döntést 

megalapozottan meg tudja hozni, 

- a döntést az osztálytanító, az érintett munkaközösség vezető, szüksége esetén a fejlesz-

tő pedagógus egyetértésével az igazgató hozza meg. A döntésről a szülőket személye-

sen és írásban is tájékoztatni kell. 
 

1.2. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai 

Az egyes tanítási órák alkalmával összevont csoportok is dolgozhatnak együtt. Amennyiben a 

tanulók haladása csoportbontásban hatékonyabb, úgy a szaktanárok javaslata alapján történik 

a besorolásuk. Az esetleges csoportösszevonásokat és csoportbontásokat az éves munkaterv 

rendelkezései alapján alakítjuk ki.  

1.3.  A felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje 

A tanévnyitó tantestületi értekezlet minden tanév elején döntést hoz arról, hogy az egyes cso-

portok nyitottak-e új tanulók átvételére.  

A szülőket minden esetben részletesen, személyesen kell tájékozatni a felvétel és az átvétel 

eljárásának szabályairól, majd lehetőleg személyesen is, de írásban kötelezően az elutasításról 

és annak indokairól.  

A tanuló felvételéről a szülők és az iskola Tanulói szerződés keretében állapodik meg, mely 

tartalmazza: 

- a tanuló és a szülő adatait; 

- az iskola Pedagógiai Programjának legfontosabb jellemzőit; 

- a szülő nyilatkozatát, mely szerint elfogadja az iskola Pedagógiai Programjában foglalt 

célkitűzéseket; 

- a szülő kéréseit a tanuló 16 óráig tartó foglalkozásokon való részvételéről, egyéb kü-

lönleges tudnivalókról; 

- az iskola kéréseit a tanuló hatékony fejlesztésének biztosításához (szakértői vizsgálat 

javaslata, a tanulószoba felajánlása). 

A Tanulói szerződést az iskola és a család egy tanévre kötik, és minden tanévben a változá-

soknak megfelelően szerződnek újra. 

Átvétel esetén évközi felvételkor a tanuló értesítőjét, év eleji felvételkor a bizonyítványát, 

illetve az adott év tanulói munkafüzeteit is bemutatja.  
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2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási 
rendje; megszüntetése  

(igazolatlan mulasztás, fegyelmi határozat) 
 
A tanulói jogviszony a hatályos Nemzeti Köznevelési Törvény és EMMI rendelet aktuális 

előírásainak megfelelően szűnhet meg.  

A tanulói jogviszony megszűnik a törvényben megfogalmazottak szerint, illetve ha a tanuló 

másik iskolába távozik, a távozás napján. 

Iskolaváltoztatás esetében az új intézménytől a szülő befogadó nyilatkozatot köteles besze-

rezni. 

Az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján; 

Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedé-

se napján; 

Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

 

Az iskolából való távozás rendje: 

 

Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint kell eljárni: 

 A távozó tanuló –miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó nyilatkozatát- 

köteles: 

o az iskola könyvtárába visszavinni a kölcsönzött könyveket, amelyet a könyvtá-

ros tanár igazol, 

o az iskola pénztárában igazoltatnia kell, hogy nincs étkezési díj tartozása, 

o az titkárságon a fenti igazolásokat beszerzését követően megkapja az Értesítés 

iskolaváltozásról nyomtatványt, mellyel a következő intézményben jelentkez-

het, 

o a fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanuló nyilvántartásból 

és egyúttal megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt. (bizo-

nyítvány) 

o a 8. évfolyam elvégzése után a tanuló a könyvtárból és a gazdasági irodából 

kapott igazolás birtokában kaphatja meg bizonyítványát. 

 

 

3. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 
A tanórák, foglalkozások, szünetek napi, heti rendjének kialakítási szabályait a hatályos 

NKTV és EMMI rendelet, valamint az iskola Pedagógiai Programja alapján alakítjuk ki.  

A tanév munkarendjét az EMMI által tanévenként kiadott tanév rendje alapján, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a tanévnyitó értekezlet alakítja ki, amelyről az 

iskola Tájékoztató füzetet ad ki a tanév rendjéről, az iskola munkarendjéről, illetve közzéteszi 

a honlapon. Ennek részét képezi a szülői megbeszélések, fogadóórák rendje. A tanév munka-

tervét a nevelőtestület, a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezi. 
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3.1. A tanórák, foglalkozások napi, heti rendjének kialakítási szabályai 

A tanórák rendje a következő:   

  

1-2. évfolyamon 3-4. évfolyamon felső tagozaton 

1. óra: 8:15 – 9:00 1. óra: 8:15 – 9:00 1. óra: 8:15 – 9:00 

2. óra: 9: 15 – 10:00 2. óra: 9: 15 – 10:00 2. óra: 9: 15 – 10:00 

3. óra: 10:30 – 11:15 3. óra: 10:30 – 11:15 3. óra: 10:30 – 11:15 

4. óra: 11:25 – 12:10 4. óra: 11:25 – 12:10 4. óra: 11:25 – 12:10 

alapozás/ebédidő: 12:10 – 13:15 
5. óra: 12:15 – 13:05 

(beszélgetőkör 13:05 – 13:23) 
5. óra: 12:35 – 13:20 

6. óra: 13:15 – 14:00 ebéd/pihenő: 13:25 – 14:00 6. óra: 13:25 – 14:10 

7. óra: 14:05 – 14:50 7. óra: 14:00 – 14:45 7. óra: 14:15 – 15:00 

8: óra: 15:00 – 15:45 8. óra: 15:00 – 15:45 8. óra: 15:05 – 15:50 

ügyeleti sáv: 15:45 – 17:00 

 

Az intézményben nincs csengő, a diákok a megbeszélt rend szerint látogatják az órákat. 

A tanórák időbeosztása az ebéd rendjének beosztása miatt a 4. órától osztályonként eltérő. 

Tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órák befejezésétől 16:00 óráig tanévre szóló beosz-

tás szerint tartunk. Minden nap 17 óráig, de legkésőbb az utolsó tanuló eltávoztáig egy ügye-

letes pedagógus tartózkodik az iskola épületében. 

 

A felső tagozatos napközi/tanulószoba a tanítási óra befejezésétől 15:00-ig tart. A napkö-

zis/tanulószobás csoportok külön napi- és heti rend szerint működnek.  

 

3.2. A tanórák közötti szünetek rendje 

 

Az 1. óra utáni szünet 15 perces, a 2. utáni szünet 30 perces. Az 1. szünet a tízórai szünet. A 

2. szünetet az udvaron vagy az aulában töltik a tanulók az időjárás figyelembevételével. Erről 

az ügyeletes nevelők döntenek.  

Az alsó tagozatosok illetve a felsős tanulószobások ebéd után pedagógus felügyeletével a pi-

henő időt az udvaron is eltölthetik. 

A főétkezésre biztosított szünetek rendje a következő: 

- 12:10 – 13:35 között: a felső tagozat ebédel 

- 12:40 – 13:10 között: az 1-2. osztály ebédel 

- 13:15 – 13:40 között: a 3-4. osztály ebédel 
 

3.3. A folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának rendje 

 

Az iskolában reggel 7.30 órától és az óraközi szünetek idején és délután 16 órától tanári ügye-

let működik. A tanári ügyelet az órarendhez igazodva heti beosztás szerint történik. A tanári 

ügyeletes posztjait és kötelességeit az SZMSZ melléklete tartalmazza.  

A Palántás tanulók (4-8. osztályosok) a tanítás előtt és az óraközi szünetekben tanulói ügyele-

tet látnak el. A tanulói ügyelet beosztását a Diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnök 

végzi. A tanulói ügyeletesek segítik a kijelölt területükön a nevelők munkáját, ügyelnek a 
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rendre. A tanulás megfelelő körülményeinek kialakításában, a környezet tisztán tartásában és 

a nagyobb felelősségvállalás érdekében a felső tagozaton hetesi rendszert működtetünk. 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét 

az osztálynaplóban fel kell tüntetni.  

 

3.4. A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános 

szabályai 

 

Az iskolában a szorgalmi idő, tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján kez-

dődik és - az minden év június hónap 15-én, illetve, ha ez a nap nem munkanap, a június 15-ét 

megelőző munkanapon fejeződik be.  

 

A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét a hatályos kormányrendelet állapítja meg (tanév rend-

je). Iskolánk - a tanév rendjében meghatározottak figyelembevételével - éves munkatervet 

készít, amely tartalmazza a tanítási szüneteket és szabadon meghatározható tanítás nélküli 

munkanapokat. 

A tanítási szünetek elosztásának elsődleges szempontja, hogy a tanulók 7-8 hetente legalább 5 

napot pihenéssel tölthessenek, ezért iskolánkban, ha a tanév központi rendje megengedi, az 

őszi, téli és tavaszi szüneten kívül egy tavaszváró szünet kiadását is munkarendbe iktatjuk 

február végén. 

A tanítás nélküli munkanapok minden évben keretet nyújtanak: a nevelési értekezletek, neve-

lőtestületi képzések szervezésére. 

A tanítás nélküli munkanapok közül egy nap programjáról a Diákönkormányzat dönt, egy 

napot pedig pályaorientációs napként szervezünk. 

 

3.5. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje 

 

A pedagógusok és tanulók számára kötelező a megjelenés az alábbi ünnepeken az éves mun-

karendnek megfelelően: 

- Tanévnyitó és tanévzáró/ballagási ünnepség (délután) 

- Október 6. megemlékezés: az aradi vértanúk emléknapja (tanítási időben) 

- Október 23. megemlékezés: az 1956-os események emléknapja (tanítási időben) 

- Magyar Nyelv Napja november 13. (tanítási időben vagy azon kívül délután) 

- Betlehemezés (tanítási időn kívül a téli szünet előtti utolsó tanítási napon délután) 

- Farsang (tanítási időn kívül délután) 

- Február 21. megemlékezés: a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (tanítási 

időben, kiállítás keretében) 

- Március 15. megemlékezés: az 1848-49-es események emléknapja (tanítási időben) 

- Április 16. megemlékezés: A holokauszt áldozatainak emléknapja (tanítási időben, ki-

állítás keretében) 

- Június 4. megemlékezés: a Nemzeti Összefogás emléknapja (tanítási időben) 

Az iskolai rendezvények nyitottak a szülők számára. 

 

Az Évkör-mesék további hagyományőrző alkalmain ajánljuk a dolgozói kör és a családok 

számára is a részvételt. 

Az SZMK által szervezett Évkör-mesék programjai: 

- Szent Mihály napi almaszedés és táncház (az 1. osztályosok szervezésében) 

- Télváró erdőjárás (a 2. osztályosok szervezésében) 



 Piliscsabai Palánta 

Általános Iskola 
 Házirend 

2017. szeptember 1. 

Oldal: 8 / 26 

 
 

- Adventi koszorúkészítés (a 3. osztályosok szervezésében) 

- Böjti/tavaszi játszóház (a 4. osztályosok szervezésében) 

További rendezvényeink: 

- Diák- és sportnapok, egészségnap 

- Pályaorientációs nap 

- Iskolai kirándulások, terepnapok 

- Iskolai projektnap 

- Nyílt napok 

 

Az ünnepségek és egyéb rendezvények minden tanévben az iskola éves munkatervében meg-

határozottak szerint kerülnek megrendezésre. 

- Az iskolai ünnepélyeken elvárjuk, hogy a tanuló azon részt vegyen. A tanítási időn kí-

vül szervezett ünnepélyről való távolmaradást az osztályfőnök engedélyezheti. 

- Az ünnepségeken a helyhez és az alkalomhoz illó ruházatban kell megjelenni. Az ün-

nepségeken és egyéb iskolai rendezvényeken a Házirend szabályai érvényesek. 

 

3.6. A zavartalan munka érdekében fontos szabályaink 

 

A reggel 8:15 utáni érkezés késésnek számít. Ezért minden évben nyomatékosan kérjük a szü-

lőket, hogy időben hozzák és vigyék el gyermeküket, hiszen a közös munka és egymás és a 

gyerekek idejének tiszteletben tartása is ezt kívánja, és késés esetén a gyermek “lelki megér-

kezése” is sérülhet.  

A tanulók csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak az iskolában. Ezért kérjük a szülőket, 

hogy októbertől a földszinti folyosóig kísérjék a kisiskolásokat. Ha nem a szülő hozza, vagy 

jön a gyermekért, vagy a tanuló már egyedül mehet haza, kérjük, hogy a szülők írásban (a 

Tanulói szerződés 4. mellékletének cseréjével) tájékoztassák erről a gyermek tanító-

ját/osztályfőnökét. 

Kötelező felszerelés: A tisztaság megőrzése érdekében az osztályteremben váltócipőt haszná-

lunk. Az iskolai élethez festőköpeny, tornafelszerelés (fehér póló, sötét rövidnadrág, melegí-

tő), úszófelszerelés szükséges (esetleg játszókabát, vagy overall télen az udvarra), ezekről az 

órarend alapján a szülőknek kell gondoskodniuk. Aki nem hoz testnevelés vagy úszófelszere-

lést, nem vehet részt a foglalkozáson.  

Étkezés: az iskola étkezőjében, előzetes megrendelés alapján van mód. A megrendeléseket és 

lemondásokat személyesen vagy telefonon, a Titkárságon az étkezést megelőző napon 9 óráig 

tudjuk elfogadni. 

Napirend: Az iskola és az osztályok napirendjét a tanteremben függesztjük ki. Kérjük, hogy 

látogatók csak a szünetekben jöjjenek be a tanterembe, hogy ne zavarják a foglalkozás ívét. A 

hospitálásokat, óralátogatásokat előre kell egyeztetni az osztálytanítóval.  

Az iskolába csak egészséges gyermek járhat. Három napnál hosszabb egészségügyi hiány-

zás esetén orvosi igazolást kérünk. A fertőző betegségeket kérjük, hogy a szülők jelentsék be 

az iskolában, hogy a többi szülő tájékoztatása megtörténhessen.  

 

3.7. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, telje-

sítéséhez nem szükséges dolgok iskolába történő behozásának szabályai 

 

A tanuló az iskolába lehetőleg csak az oktatáshoz szükséges eszközöket hozza magával. 

Az órákon nem használhat oktatást zavaró tárgyakat, eszközöket, azokat a táskában kell tarta-

ni. 
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Az iskola a saját felelősségre behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal, hasonló-

an a tanuló feledékenységéből vagy felelőtlenségéből elhagyott, ezt követően eltűnt tárgyaiért, 

ruhaneműiért, egyéb felszereléséért sem. 

Amennyiben a tanuló a szülő engedélyével, saját felelősségére mobiltelefont hoz az iskolába, 

azt az iskolába lépéstől kikapcsolt állapotban vagy néma üzemmódban kell tartania. Kérjük a 

szülőket, hogy az iskolai időben ne hívják gyermeküket, illetve sürgős esetben a titkárságot 

hagyjanak üzenetet! Amennyiben a telefont a gyermek engedély nélkül használja, a pedagó-

gus elveheti tőle, és (az SZMK tagjainak egyetértésével) azt csak a tanítás végén adja vissza a 

szülőnek, vagy a szülővel való egyeztetés után a tanulónak. 

Hasonló szabály érvényes az egyéb hanghordozó eszközökre, játékokra egyaránt. (CD, walk-

man, MP3 lejátszó, stb.) 

Mobiltelefont, illetve bármilyen más elektronikai eszközt a tanórákon kívül csak az osztályfő-

nök vagy a gyerekekkel foglalkozó pedagógus engedélyével szabad használni. 

Tilos az iskola területére hozni: szúró, vágó, a társak testi épségét veszélyeztető tárgyat, gyu-

fát, öngyújtót, egyéb pirotechnikai eszközt! 

 

 

3.8. A tanulók által bevitt dolgok tanulói szekrényben, kijelölt helyen való elhelyezé-

sének, bejelentésének szabályozása 

 

A tanuló az értéktárgyaiért saját maga vállal felelősséget, amennyiben azok nem a tanulói 

jogviszony gyakorlásához szükségesek. 

Nem vállalunk felelősséget a behozott ékszerekért, pénzért, egyéb értékekért. 

Az iskolai munkához nem tartozó – saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket – csak a 

nevelő engedélyével lehet használni. 

Az iskola csak a bejelentett, megőrzésre átadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget. 

A testnevelésórákon a gyermekek a testi épségüknek megőrzése érdekében nem viselhetnek 

balesetet okozó ékszereket, tárgyakat. 

 

3.9. Az iskolai munkarend összhangjának biztosítása 

 

A tanévnyitó értekezletet követően véleményezésre és elfogadásra kerül az iskolai munkaterv, 

az éves feladatterv, mely biztosítja a tanév zökkenőmentes rendjét. 

Félévkor és tanév végén értékeljük az iskola tanulmányi munkájával és gazdálkodásával kap-

csolatos feladatok teljesítését. 

Tűz esetén, riasztásra, a folyosón kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A mene-

külési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 

A tanulók hivatalos ügyeiket szünetekben az iskolatitkárnál, a gazdasági irodában intézhetik.  

Szükség esetén tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda csak hívásra mehetnek be. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

Az óraközi szünetekben szülőket, hozzátartozókat csak indokolt esetben fogadhatnak a tanu-

lók. Telefonhoz tanuló csak rendkívüli esetben hívható. 

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

osztályfőnöke (távolléte esetében az igazgató vagy az ügyeletes igazgatóhelyettes), vagy a 

részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiá-

nyában – az igazgató vagy helyettesei adhatnak a távozásra engedélyt. 

Szülők részére tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a titkárságon és a gazdasági irodá-

ban a kiírt fogadóidő szerint történik.  
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Tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend alapján lehetséges, melyet 

kihirdetéssel, illetve írásos kifüggesztéssel tesz közzé az iskola. 

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

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

 

Kérjük, hogy a szülők a lakáscím és telefonszám, munkahelyi telefonszám 

megváltozásáról haladéktalanul értesítsék az iskolatitkárt! 
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4. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos 
szabályok 

 

Az iskola létesítményeit (épületét, területét, berendezéseit) az erre kialakított külön óvó-védő 

illetve biztonsági szabályoknak megfelelően lehet használni. A tanítási időn túl és a munka-

terven kívül szervezett rendezvényekre az iskola vezetőségének engedélyével kerülhet sor. 

Az iskola épületével kapcsolatosan külön óvó-védő szabályok kialakítása kötelező: 

- A tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak sem az épületben, sem az udvaron. 

Az épület helyiségeiben szintenként állandóan legalább egy pedagógus vagy pedagó-

giai munkát segítő munkatárs jelenlétét kell biztosítani. 

- A kötelező tanórák után minden olyan tanuló, aki az iskola területén marad, köteles a 

korábban a szülővel egyeztetett foglalkozáson részt venni. Amennyiben 16 óra előtt 

elhagyja az épületet, arról igazgatói engedélyt kell magánál hordania.  

- A tanulók, uszodába, testnevelésórára, ill. vissza az iskolába csak felnőtt kíséretével 

vagy tudomásával távozhatnak. 

- A DÖK számára kijelölt helyiségben a DÖK tagjai a kijelölt időszakban és napokon 

tartózkodhatnak. 

- Az iskola udvarára tanítási időben gépjárművel tilos behajtani, illetve indokolt esetben 

az iskolavezetés külön engedélyével lehetséges. 

 

Az iskola épületében az iskola dolgozóin, tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartóz-

kodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. A szülők a gyer-

mekeiket az auláig kísérhetik, és ott várják a tanítás illetve a foglalkozás végén. Az elsősöket 

október 1-jéig a szülők bekísérhetik a tanterembe, és bemehetnek értük. 

 

- Az iskolával bérleti jogviszonyban állók a megállapodásban rögzítettek szerint tartóz-

kodhatnak az épületben és annak helyiségeiben, betartva a Házirend irányadó szabá-

lyait. Annak be nem tartása a megállapodás azonnali megszüntetését eredményezi. 

- A tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskola hivatalos helyiségeiben törté-

nik a kiírás szerint időpontban. 

- Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend sze-

rint 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, illetve írásos 

formában azt közzé teszi. (falújság, honlap, szülői levelező lista) 

- Egyéb hirdetmények kifüggesztését az igazgató vagy helyettesei engedélyezhetik. 
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5. A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos sza-
bályok 

 

5.1. A diákok jogai 

 

5.1.1. A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere 

 

A tanulónak joga van, hogy emberi méltóságát, személyiségét, jogait tiszteletben tartsák. Ha 

úgy érzi, hogy jogai sérülnek, a tanuló segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkor-

mányzathoz, az iskola igazgatójához, a szülői munkaközösséghez és a fenntartó képviselői-

hez, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. Erre vonat-

kozóan az iskolai MIP panaszkezelési eljárást érvényesít. 

Az iskolai diákönkormányzat, diákérdekeket képviselő szervezet. Iskolánkban az osztályok 

tanulóinak érdekeit, véleményét az osztályok által demokratikusan választott képviselők to-

vábbítják a szervezet felé. 

A tanuló választó és választható a diákérdekeket képviselő szervezetbe (DÖK) 

 

5.1.2. A kérdezés – érdemi válasz, véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleménye-

zés, információhoz jutás formái, rendje 

 

Iskolánkban a tájékoztatás fórumai: faliújság, iskolagyűlés. A tanulók itt szerezhetnek infor-

mációkat az iskolai programokról, versenyekről, pályaválasztásról, eredményekről. 

Évente legalább egy alkalommal fórumot, agórát (diákközgyűlés) rendezünk, ahol a tanulók 

választ kaphatnak a felmerülő problémáikra.  

 

Az osztályszintű problémák kezelése osztályfőnöki órákon valósulhat meg. 

 A tanórán való véleménynyilvánítás csak az órához, az óra menetéhez kapcsolódhat, 

és nem sértheti a tanár valamint a többi tanuló személyiségét. 

 

5.1.3. Diákönkormányzat, diákkörök, szakkörök iskolai támogatása 

 

Az iskola a rendelkezésére álló költségvetése terhére támogatást nyújthat a diákönkormányzat 

működéséhez, mely  

- egyes rendezvények teljes vagy részleges költségeinek átvállalásával, 

- az iskolaújság költségeinek átvállalásával, 

- rendezvények eszközökkel, a rendezvény lebonyolításához szükséges anyagok biztosí-

tásával történhet. 

Az iskola minden tanulója érdeklődési körének megfelelő szakkörre/választható órára jelent-

kezhet, járhat. A szakkörök indításának feltétele minimum 5-8 fő. 

Az iskolában tanulószoba működik, amely lehetőséget biztosít a tanórákra való felkészülés-

hez. 

Azon tanulók részére, akik valamely tantárgyból hiánypótlásra szorulnak, felzárkóztató órákat 

biztosítunk. 

 

5.1.4. Diáksportkör 
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A tanulóinknak jogukban áll a diáksportköri foglalkozásokon részt venni. 

A diáksportkört az iskola a költségvetésében rendelkezésre álló forrásból támogatja. 

 

5.1.5. Ingyenes, kedvezményes étkezés, tankönyv, tanszerellátás ld. 14. pont 

 

5.1.6. A számonkérés formái, „összeférhetetlenségi” szabályok (napi dolgozatok mennyisé-

ge, típusa) 

 

A számonkérés nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

A magatartást nem értékelhetjük tantárgyi osztályzattal, csak a felső tagozaton megállapított 

objektív szempontlista szerint, a felsős munkaközösség negyedéves közös megbeszélésével. 

Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számonkérhető, írásban is. 

Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell. 

Egy napon 2 ilyen dolgozat íratható. Ebben a kérdésben a szaktanárok egyeztetnek. (pl.: ceru-

zával előre beírják adott naphoz dolgozatíratási szándékukat, vagy a munkaközösségi megbe-

szélésen egyeztetnek). 

A szaktanár a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a kapott 

érdemjegyet a naplóba és az ellenőrzőben rögzíti (rögzítteti), s láttamozza. 

Az érdemjegyet az ellenőrzőben hibás bejegyzés esetén csak a szaktanár vagy az osztályfőnök 

javíthatja hivatalos módon. 

A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. Amennyiben a szülő meg kívánja tekin-

teni, azt a szaktanár köteles bemutatni. 

Az írásbeli feleleteket az értékelést követően a szaktanár 3 hétig őrzi, ezen idő alatt biztosítja 

a betekintést majd átadja a tanulónak (adatvédelem). 

Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül (2 hét) nem kapják 

meg, észrevételezhetik az osztályfőnöknek, az iskola vezetésének. 

 

5.2. A tanuló kötelességei 

 

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben foglaltakat, és úgy éljen jogaival, hogy 

azzal mások érdekeit ne sértse, valamint másokat ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 

 

Az iskolai tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden 

tanulóra nézve kötelező. 

Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz, az életkorhoz illő, időjá-

rásnak megfelelő öltözékben jelenjenek meg a tanulók. Törekedjenek a szolid, egyszerű, ízlé-

ses öltözködésre. Kerüljék a szépítőszerek használatát (lakk, rúzs, púder, hajfesték, zselé) 

Drága ékszereket, feltűnő bizsukat, jelvényeket ne viseljenek. 

A testnevelés órán a tanulók a szaktanár által előírt ruházatot, felszerelést hordják. 

Az iskolában, és az iskola által az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt, szer-

vezetre káros élvezeti cikkeket fogyasztani és dohányozni tilos a tanulóknak. 

A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók 

részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása is. 

A tanuló köteles a pedagógiai programban leírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni, 

készülni a tanórákra, a házi feladatait elkészíteni. 

Meg kell jelennie a tanórákon, hiányzásait igazolni köteles.  

Köteles tanulótársainak és tanárainak emberi méltóságát tiszteletben tartani. 

Az iskola elvárja tanulóitól a trágár beszéd mellőzését! 
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A tanulók megnyilvánulásaikban ügyeljenek a hangerőre, a hangnemre, mellőzzék a durva, 

sértő kifejezéseket. 

Az udvarias viselkedés szabályainak betartását az iskola elvárja diákjaitól.  

Az iskola épületét a tanulók csak engedéllyel hagyhatják el (osztályfőnök, ügyeletes tanár) 

Üzletelés az iskolában tilos! 

A társak megfélemlítése, zsarolása tilos! 

Köteles óvni az iskola tisztaságát. 

Tilos az iskolában a balesetveszélyes testékszerek viselése (munkavédelmi szempontból tör-

ténő előírás) 

A tanuló ellenőrzőjét/tájékoztató füzetét köteles mindennap magával hozni. 

 

5.3. Taneszközökért, felszerelésekért vállalt felelősség szabályai 

 

Az adott tantárgy szaktanára dönt arról, hogy ki gondoskodik az órai taneszközökről.  

A felelősök feladatait a szaktanár határozza meg. 

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. 

 

5.4. A tanulók saját környezetének és az általuk használt eszközök rendben tartásá-

nak szabályai 

 

5.4.1. Tanórák után a termek elhagyásának rendje 

Minden osztály köteles az utolsó óra után a tantermét rendezetten elhagyni, a padokban nem 

maradhat szemét. A táblát le kell törölni, a székeket /ha vannak/ fel kell tenni a padokra. 

A világítást le kell kapcsolni, az ablakokat be kell zárni. 

A különböző feladatok beosztását az osztályfőnök végzi, a megállapodás szerinti beosztást az 

osztályteremben kifüggeszti. 

 

5.5. Az iskola mindennapi életének szervezésében közreműködők feladata, jogköre 

 

Ügyeletesek feladatai 

Iskolánk területén a délelőtti ügyeletet - napi váltásban - ügyeletes nevelők látják el, a diák-

ügyeletesek segítségével. Őket önkéntes jelentkezés alapján, az osztályfőnök és az osztálykö-

zösség véleménye alapján, a Diákönkormányzat bízza meg a feladatok ellátására. 

A délutáni ügyeletet a napközis/tanulószobás nevelők látják el. 

 

6. A tanulók jutalmazásának formái, rendje 
 

Az iskolában közösen emlékezünk meg az iskolagyűlés alkalmával a tanulók által elismert 

sikerekről. Az iskola diákújságja (Palánta Péntek), honlapja közli a tanulók eredményeit.  

A további jutalmazási formákra történő ajánlásra a DÖK-nek és a nevelőtestületnek van joga. 

A Palánta Iskola pedagógiai programja az értékelés egyénre szabott formáit részesíti előny-

ben, a jutalmazás szerepét minimálisra csökkentjük, mert ez versengést szülne.  
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7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, 
rendje 

A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rend-
je 

Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül 

vagy az iskolán kívül és annak közvetlen környékén megszegik, igazolatlanul mulasztanak, 

vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben 

kell részesíteni.  

 

Az iskola fegyelmi intézkedéseinek formái: 

- szaktanári figyelmeztetés:  

o Szóban a tanuló közösség előtt kisebb fegyelmezetlenségért, írásban a nagyobb 

fegyelmezetlenség miatt. 

- osztályfőnöki figyelmeztetés:  

o Az első szóban a tanulóközösség előtt, a 2. írásban történik. Adható egyszeri 

fegyelmezetlenségért, mellyel akaratlanul is társai, vagy saját testi épségét ve-

szélyezteti, illetve hanyagságból, gondatlanságból adódó rongálásért, az ellen-

őrző átírásáért, rongálásáért vagy elvesztéséért, vagy három különböző szakta-

nártól érkező írásbeli figyelmeztetés esetén.  

- osztályfőnöki intés 

o A tanuló szándékos, gyakori fegyelmezetlensége káros hatással van az osztály-

közösségre, súlyos fegyelmi vétséget követ el. (pl.: verekedés, rongálás, lopás, 

csalás, két igazolatlan mulasztás)  

Az ennél súlyosabb esetek fegyelmi büntetése az igazgató és a nevelőtestület jogköre. 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

- iskolatanács tárgyalás és döntés 

 

Fegyelmi büntetés - iskolabíróság 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

– a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.  

Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata, s ez az osztályban taní-

tó szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. A büntetést írásba kell foglalni, és 

azt a szülő tudomására kell hozni, ill. az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

Ez utóbbi a szaktanári figyelmeztetés kivételével mindenkor az osztályfőnök kötelessége. 
 

8. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési 
felelősség szabályai 

 

Ha a tanuló kötelességeit szándékosan és jelentős mértékben megszegi, a fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Iskolánkban a fegyelmi eljárás 

lefolytatására és fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bi-

zottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a Nemzeti Köznevelési Törvény 

rendelkezései az irányadók. 
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A törvény alapján a fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás; 

- szigorú megrovás; 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 

- áthelyezés másik iskolába. 

 

A károkozás következményei: 

- Ha a tanuló okozta a hibát, vagy kárt, akkor neki kell kijavítani, vagy megtéríteni, 

vagy hasznos munkát is vállalhat helyette.  

- Ha nem derül ki, hogy ki okozta a kárt, akkor az osztály teljes közösségének kell fele-

lősséget vállalnia. 

 

Ha a tanuló az iskolának kárt okoz, ez esetben a Ptk. szerint kell eljárni. A tanuló szülő-

je/képviselője a jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kárté-

rítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. 

A kártérítés gondatlanság esetén az okozott kár 50-80%-a, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár 100%-a. 
 

9.  Az osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes- vizsgák eljárási 
szabályai 

 

Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, aki: 

- a tanév során mulasztotta az évi szorgalmi idő 1/3-át, vagy ennél többet, 

- az iskola mindennapos látogatása alól mentesül. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai Program 

helyi tantervének követelményrendszere tartalmazza. 

 

Javítóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott.  

Az osztályozó vizsgákat június utolsó két hetében tartjuk, erről a szülőt és a tanulót írásban 

értesíti az iskola. 

A javítóvizsgák augusztus utolsó hetében zajlanak, amiről az iskola bejáratánál elhelyezett 

hirdetményben értesítjük a tanulókat. 

A vizsgák tematikáját a vizsga időpontja előtt két hónappal a tanulók a szaktanároktól írásban 

megkapják, azokért a tanuló köteles jelentkezni. 

Egy vizsgabizottságban legalább 3 pedagógusnak kell részt vennie.  A bizottság kizárólagos 

joga annak eldöntése, hogy a tanuló az osztályozó vagy javítóvizsgán a követelményeknek 

megfelelt-e. Döntésükről a tanulót és a szülőt ezt követően tájékoztatják. 

 

Az osztályozó és javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. Az osztályozó és javítóvizsga 

eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és bizonyítványba, a záradékot az igazga-

tó is aláírja. A tanulók vizsga dokumentumai irattárba kerülnek.  

Ha a tanuló az osztályozó vagy javítóvizsgán nem jelenik meg, tanévet kell ismételnie.  

 

A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság 

előtt adjon számot tudásáról. A kérvényt az igazgatónak címezve, az iskola által kiadott for-

manyomtatványon a megadott határidőre a titkárságon kell leadni. 
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9.1. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések rendje  

 

A szülő az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli kérelmével kezdeményezheti a gyermeke 

számára a magántanulói jogviszony létesítését, valamint, ha a tanuló egyéni adottságai, sajá-

tos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi –a jogszabályban meghatáro-

zottak szerint- kérheti gyermeke felmentését az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól. 

A szülő az írásbeli kérelemhez mellékelje az orvosi, illetve szakértői szakvélemény másolatát 

is. 

A magántanuló valamint az iskola kötelező tanórai foglakozások alól felmentett tanuló félév-

kor és a tanév végén osztályozó vizsgán ad számot tudásáról. 

A testnevelés tantárgy alól való felmentést csak szakorvosi igazolással lehet kérni. Eseti fel-

mentést csak orvosi igazolással vagy ellenőrzőbe írt szülői kéréssel kaphat a tanuló. A szülői 

kérés jogosságát a testnevelő tanár felülbírálhatja. 

A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 

 

Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa. 

A tanulónak a tanulói jogviszony szünetelése alatt is joga, hogy tájékoztatást kapjon az őt 

érintő kérdésekben, kérje átvételét másik iskolába.  

 

 

10. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljá-
rási szabályai 

 
Szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján 

mentességet kaphat a tanuló egyes tantárgy vagy tantárgyrészlet értékelése illetve minősítése 

alól. 

- Az eljárás menete: 

o szakértői vélemény megléte, annak alapján szülői kérelem a felmentésről 

o igazgatói határozat a felmentés tényéről, 

o szülő tájékoztatása írásban a határozatról. 

- A mentességet kapott tanulóknak az iskola a törvényi előírásoknak megfelelően fej-

lesztő foglalkozásokat tart, melyek időpontját a tanuló/k/ órarendje alapján évente ha-

tározunk meg. A foglalkozásokon a tanulók megjelenése kötelező. 

- A felmentés tanévre szól, s tart mindaddig, míg a szakértői bizottsági kontrollvéle-

mény azt szükségesnek tartja. 

- A felmentés tényéről szóló dokumentumokat csatolni kell a törzslaphoz, illetve a bizo-

nyítvány jegyzet rovatában rögzíteni a törvényi hivatkozást. 

- A tanuló előmeneteléről, fejlesztésének eredményéről a fejlesztő pedagógus feljegy-

zést készít, melyről az osztálytanítót, szaktanárt szóban és írásban tájékoztatja. 

- A felmentés iránti vizsgálatot kezdeményezheti a szülő vagy az iskola. 

 



 Piliscsabai Palánta 

Általános Iskola 
 Házirend 

2017. szeptember 1. 

Oldal: 18 / 26 

 
 

11. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a 
megelőző tanév végén 

 
 Az első osztályos tanulók szüleit a beiratkozáskor szóban és írásban tájékoztatjuk a 

tankönyvek rendelési feltételeiről. 

 A tankönyvrendelet alapján a szülői szervezet véleményét a tankönyvrendelés ügyé-

ben az iskola kikéri. 

 Az iskola a tankönyvrendelés elkészítése előtt lehetővé teszi, hogy a szülők azt meg-

ismerjék. A szülő nyilatkozhat, hogy gyermeke részére igényli-e az összes tankönyvet, 

vagy egyes tankönyveket más módon (pl. használt tankönyvvel) kíván pótolni. 

 Ingyenességre jogosult valamennyi általános iskolai diák. 

 A szükséges tankönyvlista összeállítása, a könyvtári példányok listája  

o (tanévenként április 15.) ISKOLA 

 Névre szóló tankönyvlisták kiadása a szülőknek: 

o (tanévenként április 18.) ISKOLA 

 A tankönyvrendelések visszaküldése: 

o (tanévenként április 28.) SZÜLŐK 

 A tankönyvrendelés leadása  

o (tanévenként április utolsó munkanapja) ISKOLA 

TANÉVENKÉNT A PONTOS HATÁRIDŐKET AZ ISKOLA SZÜLŐI LEVELEZŐ LIS-

TÁN KÖZZÉTESZI. 

 

12. A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok 
 

12.1. Tűz - és balesetvédelem 
 

Minden tanuló balesetvédelmi oktatásban részesül év elején szeptemberben, az osztályfőnöki 

órán, valamint szaktárgyi órákon: kémia, technika fizika, testnevelés. Ekkor kell a tanulókat 

tájékoztatni a tűz- és bombariadó esetén szükséges teendőkről. A felkészítést az osztálynapló-

ban rögzíteni kell.  

Munka - és balesetvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat: 

- társadalmi és közhasznú munka előtt a felügyeletet ellátó személy, 

- kirándulások előtt az azt szervező pedagógus, 

- táborozások, üzemlátogatások előtt azokat szervező pedagógus. 

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége: 

- a munka- és balesetvédelmi feladatok betartása és betartatása, 

- a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása. 

 

 

12.2. A gyermek - és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása 
 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóóráját az iskolai fogadóórákkal megegye-

ző időpontban tartja. 

 A fogadóóra időpontja, helye a faliújságon kifüggesztésre kerül. 

 Rendkívüli esetben időpont egyeztetés alapján érhető el. 
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 A gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Mayer Ágnes szakmai vezető 

 

12.3. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje 

 

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

iskolai védőnő biztosítja.  

- Az iskolaorvos alkalmanként, az előírásoknak megfelelően látja el a gyermekekkel 

kapcsolatos feladatait, elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 

- A védőnő éves munkatervében meghatározottak szerint végzi szűrő és tisztasági vizs-

gálatait. 

- Az iskola az egészségügyi vizsgálatokról illetve az oltásokról a védőnő közreműködé-

sével az osztályfőnökök segítségével értesíti a szülőket. 

- Amennyiben az előre bejelentett orvosi-védőnői vizsgálatok, ill. a védőoltások ellen a 

szülő részéről nem érkezik ellenvetés, úgy azt az iskola a szülő beleegyezésének tekin-

ti. 

- A védőnő tanácsadást tart a tanulók számára, valamint igény szerint az iskolaorvos és 

a védőnő egészségügyi témájú osztályfőnöki, szaktárgyi, szakköri órákat tart. 

- A szülőt, vagy más elérhető hozzátartozót a gyermek megbetegedése esetén telefonon 

értesíti az iskola. 

- Az intézmény tanulói részt vesznek az iskolafogászati ellátásban. 

- Az iskolafogászati tevékenységről az osztályfőnök – évente az első szülői értekezleten 

tájékoztatja a szülőket. 

- A szűrővizsgálat kötelező, de a szülő írásban kérheti gyermeke iskolafogászati kezelé-

sének mellőzését. 

- A csoportos vizsgálatokra az osztályfőnök vagy az egészségügyi felelős kíséri a tanu-

lókat. 

- Az iskolaorvos: Dr Bába Anna, Pilisvörösvár; Védőnő: Szederkényi Edit 

o Egészségnevelési felelős: Kremmer Bernadett 

 

12.4. A balesetmegelőzési előírások, szabályok 

 

A tanuló:  

- Óvja saját és társai testi épségét, egészségét! 

- Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket! 

- Tartsa be és társaival is tartassa be az osztályfőnökétől és nevelőitől hallott, a balese-

tek megelőzését szolgáló szabályokat! 

- Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát vagy társait veszé-

lyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. termé-

szeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetettség) vagy balesetet észlel. 

- Jelezze az iskola valamelyik nevelőjének, - amennyiben állapota lehetővé teszi – ha 

rosszul érzi magát, vagy ha megsérült! 

- Ismerje meg az épület kiürítési tervét és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában! 

- Rendkívüli eseménykor tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az 

épület kiürítési tervében szereplő előírásokat! 

 

A tanulónak 

- Iskolába jövet-menet be kell tartani a közlekedés szabályait. 
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- Az iskola területén óvatosan, önmaga és mások veszélyeztetését elkerülve kell közle-

kednie. 

- Az udvaron, tantermekben ügyelnie kell saját és társai biztonságára, testi épségére. 

- Az iskola területén TILOS bármilyen tárggyal dobálózni, társaira veszélyes eszközt 

emelni! 

- TILOS az ablakon keresztül vagy az udvar területéről tárgyakat kidobni! 

- TILOS az ablakba kiülni, azon kihajolni! 

 

13. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 
 
Az étkezéseket az iskolatitkár által vezetett nyilvántartás alapján előre kell befizetni. 

Az étkezés lemondásának rendje: legalább egy nappal előbb 9 óráig a Titkárságon személye-

sen, vagy telefonon, mert a visszatérítésre csak ebben az esetben van mód.  
 

Befizetések: Az étkezési térítést a gazdasági vezetőnek kell befizetni minden hónap 10-ig.  

Az étkezési díjak változásáról az iskola honlapján illetve szülői körlevélben tájékoztatjuk a 

szülőket.  

 

13.1. Étkezési térítés megállapítása 

 

Az iskola az étkezési díjat az iskolát fenntartó egyesület vezetőségének határozatai alapján 

határozza meg, annak hatályba lépését követően a mértékéről a hatályos jogszabályok figye-

lembe vételével a szülőket írásban, kifüggesztéssel tájékoztatja. 

 

13.2. A befizetés és visszafizetés rendje, eljárási szabályai 

 

- Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontját az iskola évente állapítja meg, me-

lyet írásban kifüggesztéssel illetve a honlapon és a szülői levelezési listán/üzenő fü-

zetben tesz közzé. 

- A befizetés pénztári ideje a megjelölt napokon a gazdasági irodában: 7:00 -16:00 óra. 

- Az igénybe nem vett, de előre befizetett szolgáltatási díjat az iskola túlfizetésként ke-

zeli, melyet a következő hónapra jóváír, ha ez nem lehetséges, akkor visszafizeti. 
 

Ha a tanuló jogviszonya megszűnik, a befizetett étkezési díj visszafizetésre kerülhet a követ-

kező módon: 

- Azonnal kifizetésre kerülhet az iskola pénztárában a még meg nem rendelt étkezés dí-

ja, amennyiben a tanuló minden távozással kapcsolatos kötelezettségét teljesítette. 

(könyvtári könyveket leadta) 



14. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások, ösz-
töndíj felosztásának elvei, a kérelem elbírálás eljárási rend-

je 
 

14.1. Általános rendelkezések 

 

- A tanulók részére biztosítható támogatások odaítéléséről, mértékéről évente vagy al-

kalmanként az iskola igazgatója a nevelőtestület, osztályfőnök, gyermekvédelmi fele-

lős véleménye, a rendelkező anyagi erőforrások alapján dönt. 

- Az egyesületi vezetőség, szülői közösség, DÖK véleményét ki kell kérni, amennyiben 

azt a hatályos jogszabályok indokolják. 

- Egyesületi fenntartói támogatások esetében az Iskolalapító Egyesület vezetősége dönt. 

 

Rászorultság szempontjai: 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

- akit az egyik szülő egyedül nevel, 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

- rendkívüli eseti indok. 

 

Térítésmentes szolgáltatások az iskolában 

 

- Egyik fontos célunk, hogy a tanórán kívüli foglalkoztatásokkal a tanulók olyan ismer-

tekhez, tapasztalatokhoz jussanak, amelyeket később a mindennapi életben eredményesen, 

hasznosan, saját életüket jobbítva felhasználhatnak. 

- Minden tanuló rendelkezik olyan képességekkel, melyekben kisebb-nagyobb mértékben 

tehetséges, s ennek felszínre hozása többek között az iskola feladata. Ennek érdekében 

szervezünk olyan nem tanórai, tanórán kívüli foglalkozásokat, melyeken a tanulók képes-

ségeiknek, érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt. 

- Az egyes foglalkozásokat az iskola saját költségvetési keretéből ingyen biztosítja. 

 

Térítésmentes szolgáltatások: 

- iskolaotthon, tanulószoba (étkezés kivételével) 

- pályaválasztási tanácsadás 

- egészségügyi ellátás a törvény alapján 

- könyvtárhasználat 

- délutáni szakköri és sportköri foglalkozásokon való részvétel 

 

14.2. Étkezéssel összefüggő kedvezmény 

 

A kedvezményes étkezésre jogosultságot a Gyermekvédelmi Tv. 148. § (5) bekezdése hatá-

rozza meg. Tájékoztatást az iskolai titkárság ad. A kérelem a tanév végén a befizetés előtt a 

szükséges igazoló okmányok bemutatásával kérhető. 

 

Étkezési díjkedvezmények: 

- 3 és több gyermeket nevelő családok 50%-os kedvezmény igénybevételéhez a szülői 

nyilatkozatot és a családi pótlékról szóló igazolást az osztályfőnökök-

nek/iskolatitkárnak adják le a megadott határidőre. 
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- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 100%-os vagy 50-%-os ked-

vezménye a területileg illetékes önkormányzathoz benyújtott kérelem alapján hozott 

jegyző határozat alapján vehető igénybe. 

- Gyermekintézményi étkeztetési térítési díjhoz nyújtott támogatás az e célra rendszere-

sített formanyomtatványon igényelhető a területileg illetékes önkormányzatnál.  

 

14.3. Tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás rendje 

 

- Az ingyenességre jogosultságot a mindenkori érvényes jogszabályok határozzák meg, az 

eljárásrendet az SZMSZ tartalmazza. 

- Ingyenességre jogosult tanuló – különösen, aki év közben érkezik – az iskolai könyvtárból 

kaphat könyvet, mely lehet használt könyv is. 

- A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra az ingyenességi igények teljesítését köve-

tően kerülhet sor az adott évfolyami tankönyvcsalád bekerülési költségének százalékos 

arányában. 

- A könyvtárból kölcsönzött könyveket a tanév végén vissza kell szolgáltatni, használható 

állapotban. Rongálásból eredő kár illetve elvesztése esetén a könyv árának egy harmadát 

meg kell téríteni. 

- Tanév közben új könyvet nem lehet megvetetni, kivéve, ha azt a szülő vállalja. 

 

Az ingyenes tankönyvellátást az arra jogosultaknak intézményünk a hatályos „tankönyvtör-

vény” szerint biztosítja. Az általános támogatás ezek után fennmaradó összegét az iskola –a 

Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményét is kikérve- a könyvtári ingyenes 

példányok és tartós könyvek vásárlására fordítja. 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát 

tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására 

fordítjuk. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állo-

mányába kerül. 

 

Azoknak a tanulóknak, akik ingyenes jogosultságukat a kért határidőn túl jelzik, az iskola 

könyvtárából tudjuk a tankönyveket biztosítani. 

 

15. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos  
szabályok 

 

15.1. Hiányzások igazolása 

 

A Köznevelési Törvényben lefektetettek alapján a szülők a tanév során 3 napot igazolhatnak 

gyermekük számára. A betegségekről szóló igazolásokat 5 napon belül kérjük az osztályfőn-

öknek/tanítónak átadni. 

A 3 napon felül a szülők írásbeli kérésére igazgatói engedély alapján lehet elkérni tanulót és 

mulasztását igazoltnak tekinteni. A hiányzás következtében elmaradt feladatok pótlásáról a 

szülőknek és pedagógusoknak előzetesen egyeztetniük szükséges. 

 

15.2. A távolmaradás kérésének rendje 
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A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély meg-

adásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figye-

lembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak 

mennyiségét és azok okait. 

 

15.3. A mulasztás igazolásának módja 

 

A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az osztály-

főnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az 

osztályfőnök végzi. A tanuló hiányzását az iskolában való megjelenéskor igazolja.  

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlannak kell tekinteni a 

vonatkozó szabályok érvényesítésével. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. 

 

15.4. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi fele-

lőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési 

eljárást. 

Az igazolatlan mulasztásról, különösen annak második esetét követően azt az osztályfőnök. 

vagy a gyermekvédelmi felelős jelzi a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

 

15.5. Késés 

 

A tanítási óráról való késés az órakezdés utáni érkezést jelenti. 

A későn érkező tanulót „K” jellel és a késés időtartamának megjelölésével kell az osztálynap-

lóba bejegyezni, a hatályos jogszabálynak megfelelően. A tanuló köteles igazolni a tanóráról 

való késését is. A gyakran késő tanulók írásbeli figyelmeztetést kapnak, ami a magatartás-

jegybe is beleszámít. 

Többszöri késés esetén az osztályfőnök a szülőt értesíti. A bejáró tanulók esetében a közleke-

dési okok miatt késés igazolható. 

 

16. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meg-
határozása 

A fakultatív hit- és vallásoktatás elindítását bármelyik iskolapolgár kezdeményezheti. Az is-

kola a hitoktatókkal történő egyeztetés alapján biztosítja a hitoktatás csatlakozó órában törté-

nő ellátásának lehetőségét.  

- Az iskola a tanórán kívüli tevékenységeinek szervezése során törekszik arra, hogy a 

délutáni elfoglaltságok ne akadályozzák a tanulók hit - és vallásgyakorlását. 
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17. Egyéb, speciális, az intézményre vonatkozó előírás szabá-
lyai 

 

17.1. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás szabályai 

 

Mint jogutód, az iskola szerzi meg a vagyoni jogot minden olyan tanuló által készített dolog 

felett, amely tanulói jogviszonyból eredő feladathoz kapcsolódik. Az iskola ezen jogáról le-

mondhat. 

A tanulót díjazás illeti meg, ha saját tulajdonú tárgyból, anyagból készít alkotást, s az iskola a 

vagyoni jogokat másra ruházza át. 

A tanuló az általa rajz, technika, szakköri foglalkozáson stb. előállított terméket az értékelés 

után hazaviheti. 

Amennyiben a termék értékesítésre kerül (karácsonyi vásár, stb.) a bevételt a szakkör újabb 

anyagköltségére fordítja. 

 

18. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 
18.1. Tájékoztatás, megismertetés rendje 

 

A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola min-

den alkalmazottjának, bérlőnek) meg kell ismernie. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól tájékoztatni kell  

- a tanulókat osztályfőnöki órán, 

- a szülőket szülői értekezleten, 

- a bérlőket a megállapodás megkötésekor. 

A Házirend egy – egy példányát – illetve annak kivonatos változatát – az iskolába történő 

beiratkozáskor át kell adni és a honlapon közzé kell tenni. 

 

 

18.2. Tájékoztatás kérésének, és erre a tájékoztatás adásának rendje 

  

A házirendről, annak mellékleteiről minden érintett tájékoztatást kérhet 

· az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, 

· diákönkormányzatot segítő tanártól,  

· osztályfőnöktől, az iskola bármely pedagógusától. 

 

18.3. Hozzáférhető elhelyezés biztosítása 

 

A HÁZIREND egy – egy példánya megtekinthető 

- az iskolai könyvtárban, 

- az iskola igazgatójánál, helyetteseinél, 

- osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő pedagógusoknál, 

- a szülőket tájékoztató faliújságon, az iskola honlapján: www.palanta.hu 

 

http://www.palanta.hu/
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19. Záró rendelkezések 
19.1. A házirend hatálya, hatályba lépése 

 

A házirend írott szabály, amelynek előírásait az iskola tanulóinak, szüleiknek, az iskola pe-

dagógusainak és más alkalmazottaknak, valamint az iskolával bérleti jogviszonyban állóknak 

be kell tartania. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben illetve 

tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez és amelyeken az iskola ellátja a tanuló felügyeletét. 

 

19.2. Az elfogadás szabályai 

 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembe vételével az 

iskola igazgatója készíti el. A házirend tervezetét megvitatják az érintett közösségek, a véle-

ményeket figyelembe véve az iskola igazgatója elkészíti a végleges változatot. 

A házirend elfogadása előtt az SZMK és a DÖK egyetértési jogot gyakorol. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

 

19.3. A felülvizsgálat és a módosítás rendje 

 

A házirendet – a törvényességi megfelelés és a mindennapi iskolai gyakorlathoz való igazítás 

céljából – évente vizsgáljuk felül. 

A módosítást kezdeményezheti: diák, szülő, pedagógus, bármely iskolai szervezet. 

A módosító indítványt az iskola igazgatójához kell benyújtani. 

Az eljárási szabályok megegyeznek az elfogadására vonatkozókkal. 

Érdemi választ 30 napon belül kell adni, figyelembe véve a törvényben előírtak szerinti véle-

ményeket. 

 

Felülvizsgálat következő időpontja: 2018. augusztus 

 

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 1. Esztergomi Katalin  

  igazgató 
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A Piliscsabai Palánta Általános Iskola házirendjének  
elfogadása és jóváhagyása 

 

 

Az iskolai házirendet a Piliscsabai Palánta Általános Iskola nevelőtestülete 2017. augusztus 

29. napján az iskola igazgatójának előterjesztése alapján elfogadta. 

 

 

 

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 29. 

 

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

        a nevelőtestület képviseletében 

 

 

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola Házirendjét a Diákönkormányzat 2017. szeptember 12. 

napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

Pilisvörösvár, 2017, szeptember 12. 

       ……………………………………….. 

        iskolai DÖK képviseletében 

 

 

 

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola Házirendjét a Szülői Munkaközösség 2016. szeptember 

11. napján tartott ülésen megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

 

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 11.  

       …………………………………… 

        SZMK elnöke 

 

 

 

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola Házirendjét a Piliscsabai Iskolalapító Egyesület vezető-

sége 2017. szeptember 20. ülésén jóváhagyta. 

 

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 20. 

 

…………………………………… 

       az egyesület elnöke 

 


