ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND

Készítette a Tantestület 2019-ben

Az Isaszegi Damjanich Iskolába járó diák egy nagy, hagyományokkal
rendelkező lelki-szellemi családba, élő közösségbe tartozik. Azok a
szabályok, amelyek diákkorod életrendjét meghatározzák, nem pusztán
a közös munka menetét biztosító eljárások, hanem ennek a
közösségnek jellemet alakító hagyományai is.
Neked megadatott a lehetőség, hogy részt vegyél a szokások,
hagyományok kialakításában. Ez nagy, nehéz, de sok lehetőséget rejtő
feladat. Módod van helyes példát mutatni a később hozzánk
csatlakozóknak. Élj ezzel az lehetőséggel! Légy aktív, találd meg a
helyedet ebben a közösségben!
Iskolánk háza közös otthonunk. Mindannyian szeretnénk benne jól
érezni magunkat. A jó közérzethez, eredményes munkához rendre van
szükség. Ezért legyen mindannyiunk érdeke, hogy közösen kialakított
házirendünket tartsuk be és egymással is tartassuk be!
Iskolánk egész napos iskola, tehát számodra a tanórai és tanórán kívüli
tevékenységek az iskolai időben biztosítottak. Ezeken köteles vagy
részt venni. A tehetséggondozó foglalkozásokat és szabadidős
tevékenységeket azért szervezzük, hogy tudásod és személyiséged
fejlődjön, szabadidődet kellemesen és értékesen töltsd el.
Iskolánk házirendjével kapcsolatos feladatainkat - a fentiek
szellemében - az alábbiakban foglaljuk össze, melynek kialakításában
a tantestület mellett szüleitek és a diákönkormányzat tagjai is részt
vehettek, az ebben a feladatban illetékesek pedig egyhangúan
elfogadták.

Az iskola működési rendje:
A tanítás 8 – 16 óráig tart.
Az ügyeletet 7-órától 17 óráig veheted igénybe.
Legkésőbb 745-re az iskolába kell érkezned.
A tanórák kezdetét és végét csengő jelzi.
A tanítási órák hossza 45 perc, melyet 15 perces szünet követ, 10/5
perces jelzőcsengővel.
Az étkezésre fordított szüneteken kívül minden további szünetet jó idő
esetén, az udvaron, rossz idő esetén a tanteremben kell töltened.
A tantestületi határozattal megállapított tanítás nélküli munkanapokon,
amennyiben szükséges, úgy előre jelezve igénybe veheted az iskolai
felügyeletet.
Védő, óvó intézkedések, szabályok
Ti tanulók és mi tanárok együttesen vagyunk felelősek
környezetünkért!
Az iskola védő és óvó intézkedéseit betartva biztonságban vagy.
Tudomásul kell venned, hogy saját érdekedben az iskola épületét
engedély nélkül és egyedül soha nem hagyhatod el.
Ismerd az elkéredzkedés módját, mindig aszerint cselekedj!
Tartsd be a tűzvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi előírásokat.
Ha bármi veszélyhelyzet keletkezik, azonnal értesítsd a leggyorsabban
elérhető pedagógust, iskolai dolgozót.
Tudomásul kell venned, hogy a bombariadó miatt elmaradt tanítási
órák/nap az iskola által kijelölt szombaton lesznek megtartva.
Hiányzás – késés
Bármely óráról való elkésés, távolmaradás következményeket von
maga után: ha emberileg nem elfogadható okból késel, illetve
rendszeresen késel
-szülődet haladéktalanul értesítjük
-a rendszeresen mulasztott órák anyagából számon kérhető
vagy - tanórán kívüli időben!
- ha késéseddel lehetetlenné vált az órán való részvételed,
zavarnád az órát, úgy köteles vagy az órát tartó pedagógussal
egyeztetni, megbeszélni a tananyag pótlását.
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
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Ha késel az óráról és a tanárod úgy véli, hogy magatartásod a többiekre
nézve jogsértő, a kijelölt helyen - felügyelet alatt - kell eltöltened az
órát.
Amennyiben előre ismert időben valamilyen esemény megakadályoz a
tanítási napon való részvételben, azt előre kell jelezned (Szülőd jelzi
írásban – elektronikus naplóban), el kell kérezkedned.
Nem várt hiányzásod első napján az iskolának jelezned kell hiányzásod
okát és várható időtartamát, le kell mondanod az ebédet – különösen,
ha támogatásban részesülsz.
Egy tanév során három napot mulaszthatsz a Szülőd igazolása
alapján, egyéb esetben orvosi igazolást vagy köteles hozni
(ellenőrzőben), melyet a megérkezésed napján – legkésőbb 3 napon
belül – át kell, adj az osztályfőnöködnek. Orvosi igazolást csak
betegség estén fogadunk el.
Amennyiben nem igazolod hiányzásodat, az iskola a törvényben
előírtaknak megfelelően azt igazolatlannak tekinti, és eljárást
kezdeményez.
10 igazolatlanul mulasztott órát követően az iskola a
Kormányhivatalnál eljárást kezdeményez, 50 igazolatlanul mulasztott
óra után az iskola gyámhatósági eljárást kezdeményez, melynek
következménye a védelembe vételi eljárás és a családi pótlék teljes
elvonása.
250 óra hiányzás (igazolt és igazolatlan összesen) esetén a törvény
értelmében osztályozó vizsgát kell tenned, illetve évet kell ismételned.
Az osztályozó vizsga 20 igazolatlan óra esetében megtagadható.
Az iskola minden igazolatlan hiányzást azonnal jelez a Szülőd felé
elektronikus napló vagy ellenőrző útján, illetve lehetőség szerint
telefonon egyeztet a szülőddel. A 10. igazolatlan hiányzást követően
hivatalos levelet küld az iskola a szülődnek és értesíti a Családsegítő
szolgálatot, majd 30 és 50 óránál is teszi a hivatalosan használt
nyomtatványok kiküldésével.
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Osztályozó vizsga
Ha hiányzásaid miatt vagy más okból osztályozó vizsgát kell tenned,
arra Szülődnek kell jelentkeztetni téged, majd Ő gondoskodik a
felkészülésedről. A vizsgára kijelölt időpontban meg kell jelenned és
teljesítened kell a követelményeket, melyeket a Pedagógiai Program
megfogalmaz. Osztályozó vizsgára az őszi félév utolsó hetében és a
tavaszi félév utolsó hetében kerülhet sor, amire 10 munkanappal előbb
kell jelentkezned.
Javítóvizsga
Ha tanulmányaidat annyira gyengén teljesítetted, hogy az év végén
elégtelent kaptál, akkor - ha ezt a tantestület engedélyezte neked augusztus 21-31. között, a kiírt napokon javítóvizsgát tehetsz. Ennek
pontos idejét a bizonyítvánnyal egyidejűleg megkapod. Erre magad
készülsz fel, de két alkalommal mi is segítséget adunk. Ha ez a vizsgád
is sikertelen, évet ismételni vagy köteles.
Jutalmazás
Kiemelkedő teljesítményed, társaid iránti szociális érzékenységed,
példamutató magatartásod vagy szorgalmad elismeréséül, a Pedagógiai
Program elveit követve részesülhetsz jutalmazásban. A jutalmazás
lehet szóbeli, írásbeli és tárgyi jutalom. A jutalom odaítélése a
nevelőtestület, szükség esetén a diákönkormányzat véleménye alapján
történik.
Jelentősebb jutalmak: osztályfőnöki/szaktanári dicséret – Igazgatói
dicséret − Nevelőtestületi dicséret − Oklevél − Oklevél és tárgyi
jutalom
Kiemelkedő sikereidről a Dami-csillag táblán adunk hírt.
Fegyelmi intézkedések, eljárások
Súlyos fegyelmi vétséged esetén Veled, a Szülőddel, a
Gyermekvédelmi felelőssel történt egyeztetés mellett sor kerülhet a
jogszabályokban megfogalmazott módon a tantestület és a diákság
képviselőinek jelenlétében történő beszélgetésre, fegyelmi eljárásra.
Következmények:
-beírás,
-osztályfőnöki
figyelmeztetés,
osztályfőnöki intő, osztályfőnöki rovó, -igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő, -igazgatói rovó, -tantestületi figyelmeztetés.
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
Házirend 2019.

Amennyiben ismételten gondok vannak magatartásoddal, úgy a
Nevelőtestület fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás rendjét a 20/2012 (VIII.
31.) EMMI rendelet tartalmazza.
Ügyintézés
Hivatalos ügyeidet az iskolatitkárnál intézheted a kijelölt irodai
fogadóidőben – tanári engedéllyel.
Iskolai étkeztetés
Az iskolai étkeztetésért befizetendő díjat az előírt módon kell befizetni.
Amennyiben nem kívánsz a továbbiakban étkezni, úgy szülődnek kell
lemondania az étkezést, illetve jeleznie kell, hogy nem kívánja
megrendelni. Az ebéd napi lemondása minden nap 8:30 óráig
lehetséges, de csak a következő munkanaptól érvényes. A lemondás
kötelezettsége fokozottan érvényes a támogatásban részesülőkre. A
lemondott ebéd alapján visszajáró összeget a követő második
hónapban írja a konyha jóvá. Lemondani a damivezet@gmail.com
emailon vagy a 30/2432164 telefonon lehetséges.
Minthogy egész nap az iskolában vagy, étkezésedről Szülődnek
gondoskodnia kell.
A nyugodt ebédelés érdekében a felső tagozat számára a 6. óra utáni
szünet 30 perc hosszú, a 7. óra utáni szünet 10 perc hosszú.
Reggelidet az első óra előtt fogyaszthatod el.
Az erre kijelölt szünetben fogyaszthatod el a tízóraidat– a teremben,
ülve.
Az étkezés előkészítésében a kijelölt felelősök részt vesznek.
Az étkezés helyszínét rendben hagyd magad után.
Az ételt becsüld meg!
Ha nem kívánod megenni, vidd haza vagy ne kérd ki!
Az ebédlőben is megfelelően viselkedj!
Tankönyvellátás, taneszközök
Tankönyvek térítésmentesen illetnek meg. Átvenni a megadott
időpontban lehetséges.
Az ingyenes tankönyvellátás keretében kapott könyvek az iskola
tulajdona, a könyvtár állományában vannak, ezért ezekbe írni TILOS.
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Aki mégis ír-rajzol beléjük, köteles megtéríteni a könyv teljes árát. A
könyvet tanév elején kapod meg és tanév végén Szülődnek le kell
számolni vele.
Az oktatáshoz szükséges taneszközöket Szülődnek biztosítania kell. A
következő tanévre szükséges eszközök listáját a bizonyítvánnyal együtt
megkapod. Ha szükséges, a taneszközökre vonatkozó támogatások
iránti kérelmedet az iskola által jelzett időben és módon juttasd el a
Gyermekvédelmi felelőshöz.
Munkaterv – iskolai programok
Az iskolai programokat az Éves munkaterv tartalmazza. Ezt az év
elején megismered, de az iskola honlapján és aulában is megtalálod.
A tanáraid által kötelezőnek jelzett rendezvényeken, programokon,
ünnepségeken részt kell venned! Az előírt ruházatban kell
megjelenned. Ott megfelelően kell viselkedned!
Tanulással, fejlődéssel kapcsolatos szabályok
A tanítási órákra kötelességed lelkiismeretesen felkészülni.
Köteles vagy a tankönyveket és taneszközöket magaddal hozni és
előkészíteni.
Amennyiben valamit elfelejtesz, elmulasztasz, azt az óra kezdete előtt
kell jelezned.
A tanórán figyelned és tevékenyen részt venned kell.
Az előírt egyéni fejlesztéseken, rehabilitáción együttműködően kell
részt venned.
Mindenkinek joga van a nyugodt körülmények közötti tanulásra, így
sem magadat, sem mást ebben a jogában nem korlátozhatsz.
Nem korlátozhatod a pedagógust abban a jogában, hogy munkáját
elvégezze, vagyis óráit, foglalkozásait megtartsa.
Törekedned kell képességeidnek megfelelő eredményeket elérni.
Önmagad fejlesztésére igyekezz jól hasznosítani az iskola által nyújtott
lehetőségeket (felzárkóztató foglalkozásokat, képességfejlesztő
foglalkozásokat, múzeumi, sport és szabadidős rendezvényeket,
szakköröket, felvételi előkészítőket, stb.)
Elképzeléseidnek megfelelően, a szüleiddel és az iskola vezetésével
egyeztetve
kezdeményezhetsz
szabadidős
foglalkozásokat,
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
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diákköröket. Ezeken az iskola tanári karának képviselője akkor is
jogosult részt venni, ha külső személy tartja a foglalkozást.
Részvételed szülői nyilatkozathoz kötött. Amennyiben egy elfoglaltság
anyagigénye nem fér bele az iskola költségvetésébe, úgy ezt előre
jelezve a szülőknek, azt az egyébként megszokott módon kell
befizetni.
Az iskola Pedagógiai Programjában, a Helyi Tantervben találsz
választható tantárgyakat, melyet Szülőd választott fejlődésed
érdekében számodra. Ha Szüleiddel úgy vélitek, lehetőséged van
másik tárgyat választani helyette a PP-ben szabályozott módon és
keretek között. Ezt minden évben május 20-ig teheti meg Szülőd.
Mulasztás esetén mielőbb pótolnod kell lemaradásaidat. Ha szükséges,
tanítóidtól, tanáraidtól kérhetsz segítséget.
Az elektronikus naplóban nyomon követheted a megtartott órákat,
azok anyagát, jegyeidet. Ott kaphatsz üzenetet tanáraidtól,
információkat a Téged érintő iskolai, tanulmányi dolgokról.
Igyekezz a tanult értékeket a gyakorlatban, az élet minden területén
megvalósítani: tanulásban, játékban, szórakozásban, közösségi életben,
osztálytársi és baráti kapcsolatokban…
Az ellenőrző hivatalos irat, így vigyáznod kell rá. Megrongálása vagy
a jogosulatlan beleírás büntetést von maga után. Ha elvész, azonnal
pótolnod kell.
Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat ne hordj magadnál. Az iskola
felelősséget nem vállal érte.
Feladataidat, tennivalóidat az üzenőfüzetbe jegyezd fel, ezt mindig
hordd magadnál. Az üzenőfüzetet és az ellenőrzőt másnapra alá kell
íratni!
A felső tagozatosok – ha ellenőrzőt használnak - maguk írják be az
ellenőrzőbe a jegyeiket, amit aláíratnak a tanárukkal.
Az iskola tulajdonát képező tárgyakat különös figyelemmel használd,
óvd.
Bizonyos helyiségek, eszközök csak pedagógus engedélyével,
felügyelete mellett vehetők igénybe, ezt tartsd tiszteletben.
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Testnevelés órára az előírt felszerelést mindig tisztán kell hoznod, fel
kell venned.
A viselkedés szabályai az iskolában:
Kulturáltan és tisztelettudóan kell viselkedned a felnőttekkel és
társaiddal szemben.
Előre kell köszönnöd, udvariasan kérni, érdeklődni.
Ha a terembe felnőtt lép be, a diákoknak fel kell állni és köszönni kell.
Eleget kell tenned nevelőid felszólításainak, érdekedben mondott
tanácsaikat el kell fogadnod.
Tanteremben, épületben, ebédlőben nem rohangálhatsz, nem
kiabálhatsz.
Durva kifejezéseket semmilyen körülmények között nem használhatsz.
Iskolán kívüli viselkedéseddel sem hozhatsz szégyent az iskolánkra.
Erre figyelmeztessétek egymást!
Úgy kell viselkedned, hogy semmiben és senkiben kárt ne tégy. Ha ez
megtörtént, becsülettel kell vállalnod és tudomásul kell venned, hogy
Szüleid kötelesek a törvény értelmében a keletkezett anyagi kárt
megtéríteni.
Viselkedésed senkit nem korlátozhat jogos cselekedeteiben!
Ápoltság, öltözködés az iskolában
Nevelőid és társaid joggal elvárhatják tőled, hogy az általánosan
elfogadott tisztasági követelményeknek rendszeresen tégy eleget. Az
iskolába a célnak megfelelően választott ízléses, de nem kihívó
ruházatban járj!
Feltűnő ékszereket, testékszereket ne hordj! Tetoválásod ne legyen!
Iskolai ünnepségre az előírt ruházatot – nyakkendő, sötét alj/nadrág és
fehér blúz/ing, kardigán, fekete cipő- kell viselned.
Ruházatod nem lehet sem túl rövid, sem átlátszó-áttetsző, mélyen
kivágott, erősen sliccelt, testre tapadó.
Ne nézz ki se felnőttnek, se kihívónak, mert a következményeket
biztosan nem szeretnéd vállalni.

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
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Testnevelés órákon az ékszer viselése veszélyt rejt magában, ezért
viselésük tilos. Tudomásul kell venned, hogy az iskola sem az
elveszett értékért, sem az okozott balesetért nem vállal felelősséget.
Sem egészségednek, sem a jó ízlésnek nem felel meg, ha arcodat,
testedet, hajadat, körmödet fested, ezért ne tedd.
Napjában többször moss kezet! Étkezés, WC használat előtt és után,
testnevelés óra után feltétlenül kezet kell mosni!
Hordj magadnál zsebkendőt!
A szükséges higiéniai eszközöket hozd magaddal!
Diákok véleményezési joga
A törvény által előírt kérdésekben az iskola kikéri a véleményedet a
titeket érintő részletekre vonatkozóan. Ennek fóruma az iskolagyűlés,
ahol az osztályok képviselői (osztályonként 20%) vesznek részt és
adnak hangot véleményüknek, illetve kapják meg azokat az
információkat, melyeket kötelesek veletek ismertetni, képviselni.
Az előbb meghatározott arányú képviselőitek kezdeményezhetnek is
fórumot, ahol az iskola vezetősége egyeztet velük. Ezen alkalommal a
diákok képviselői az emberi méltóság tiszteletben tartásával fejthetik
ki véleményüket, tehetik fel kérdéseiket. Amennyiben nincs
különösebb egyeztetési feladat, úgy diák-fórumot tart az iskola minden
tanév október elején és március elején.
Felmerülő gondjaiddal elsősorban az osztályfőnöködet, szaktanárodat
keresheted meg. Szükség esetén lehetőséged van megkeresni az iskola
vezetőségét is. Teheted ezt szóban vagy írásban is.
Ha a probléma többeket érint, úgy diák-képviselő segítségével
intézkedhetsz. Évente két alkalommal megrendezendő diákgyűlésen
lehetőséged van személyesen vagy az osztályból választott képviselő
útján véleményt mondani, kérdezni.
A Diákönkormányzat tagjait az osztályok a tanév első tanítási napján
választják meg, megbízatásuk egy tanévre szól, de szükség esetén, az
osztály egyetértésével leválthatók.

5

Egyéb tudnivalók
Az iskola, a diák és a szülő kapcsolattartása a törvényben
megfogalmazott kötelesség. Az iskola elektronikus naplót használ,
amihez minden szülő, gondviselő valamint minden diák saját,
személyre szóló felhasználói nevet és kódot kap. A kód az igazgató
közreműködésével lecserélhető.
Ezzel tudsz, Szülőid ezzel tudnak az elektronikus naplóban
tájékozódni. A szülők ezen keresztül levelezhetnek is gyermekük
tanáraival. Az elektronikus naplóban megjelenő üzenet, bejegyzés
hivatalos iratnak minősül, azt úgy kell kezelni. A kódok átadása
harmadik személy számára tilos. Az elektronikus napló mellett, ha a
szülő úgy nyilatkozott, használjuk a hagyományos, papír alapú
ellenőrzőt is, melyet alsóban a tanító, felsőben a tanuló vezet, de ebbe
kerülnek be tanári beírásként a dicséretek és büntetések is. A félévi
értesítődet mindenképpen a papír alapú tájékoztató füzetben fogod
megkapni.
Amennyiben szülőd döntése alapján papír alapú ellenőrzőt használsz,
tudnod kell, hogy az ellenőrző hivatalos irat.
Sikeres tanulásod érdekében az iskolán kívüli elfoglaltságaidat az
osztályfőnökkel kell egyeztetned. Semmilyen külső elfoglaltság nem
veszélyeztetheti vagy korlátozhatja az iskolai munkádat, az iskola
programjait. Az iskola programjai (8-16 óra között) előnyt élveznek.
Szaktantermeket (természettudományi, számítógépes, tanulószoba,
tornaterem) csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett lehet
használni.
Feladatunknak tartjuk környezetünk csinosítását, tisztaságának,
rendjének megóvását. Minden helyiséget, eszközt rendeltetésének
megfelelően kell használnod, erre a hibázókat figyelmeztetned kell.
Tudomásul kell venned, hogy az okozott kárt meg kell téríteni.
Az iskolában használhatsz okostelefont, táblagépet, de a tanítási
órákon csak a tanár javaslatára, az adott feladat elvégzésére. Minthogy
az órán való egyéb telefonhasználat akadályoz téged a többiekkel való
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együtt haladásban, kérjük, ne használd. A szünetekben se használd,
inkább társaiddal beszélgess, játssz … pihenj!
A jogszabályok értelmében a jogtalanul használt telefont kikapcsolt
állapotában elvesszük, és csak Szülődnek adjuk vissza. A társakról,
tanárokról fotót, videót, hangfelvételt csak engedélyükkel készíthetsz,
és csak engedélyükkel oszthatsz meg másokkal – egyébként ez
bűncselekménynek minősül.
Az iskolában a tanulók gyógyszert nem kapnak. Így ha szükséged van
rá, rendszeresen gyógyszert szedsz, Szülőd ezt írásban jelezze az
osztályfőnöködnek. A gyógyszerszedésért felelősséget nem vállalunk.

TILOS!

 Az iskolát engedély nélküli elhagyni.
 Az iskola épületeit, udvarát nem a rendeltetésnek
megfelelően használni, rongálni.
 Dohányozni.
 Rágógumizni és magozni.
 Kábítószert/tudatmódosításra alkalmas szert árulni,
vásárolni, fogyasztani.
 Energiaitalokat és magas koffein tartalmú üdítőket
fogyasztani.
 Feltűnő ékszereket, testékszereket, tetoválást, tiltott
szimbólumokat viselni.
 Sminkelni, körmöt és hajat festeni.
 Kihívó és balesetveszélyes ruházatot viselni.
 Szúró és vágó tárgyakat birtokolni és használni.
 Életkornak nem megfelelő tartalmú újságokat és
kiadványokat birtokolni, internetes oldalakat nézni.
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TISZTELT SZÜLŐK!
Ahhoz, hogy a vállalt feladatainkat teljesíteni tudjuk, az Önök aktív
segítségére számítunk munkánk során.
Ezért kérjük, hogy az alábbiakban legyenek segítségünkre!
VÁLLALOM, HOGY:
Az esedékes ebédpénzt időben befizetem. Betegsége, hiányzása esetén
a damivezet@gmail.com emailon vagy a 30/2432164 telefonon reggel
8:30-ig lemondom. Gyermekem megfelelő étkezéséről gondoskodom.
Gyermekemet legkésőbb 745-re, illetve alkalomszerűen a megadott
időpontra, az iskola zavartalan működése érdekében behozom, illetve
biztosítom bejutását. Gyermekemet leghamarabb 16-kor viszem el,
szükség esetén felügyeletet kérek. Gyermekem állandó hazajutásáról
nyilatkozatot írok, alkalomszerűen írásban kéreztetem el.
Az elektronikus naplóba, ellenőrzőbe, leckefüzetbe írottakat
aláírásommal látom el. Tudomásul veszem, és aszerint cselekszem.
Gyermekem előmeneteléről rendszeresen érdeklődöm, lehetőség
szerint használom az elektronikus naplót.
Indokolt esetben gyermekemet előre elkérem, hiányzását azonnal,
legkésőbb 3 napon belül az ellenőrzőben igazolom. Évente 3 napot
igazolhatok orvos nélkül, szintén az ellenőrzőben. Tudomásul veszem,
hogy 10 igazolatlanul mulasztott órát követően az iskola a
Kormányhivatalnál eljárást kezdeményez, 50 igazolatlanul mulasztott
óra után az iskola gyámhatósági eljárást kezdeményez, melynek
következménye a védelembe vételi eljárás és a családi pótlék teljes
elvonása.
Ha az iskola gyermekem hiányzásai miatt szóban, telefonon, az
elektronikus napló vagy ellenőrző segítségével vagy hivatalos levélben
megkeres, azonnal egyeztetek az osztályfőnökkel. A hivatalos jelzést
átveszem.
Tudomásul veszem, hogy 250 óra hiányzást követően gyermekemnek
osztályozó vizsgát kell tennie, és csak akkor léphet felsőbb
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évfolyamba, ha azt sikeresen teljesítette. Tudomásul veszem, hogy az
osztályozó vizsgát 10 munkanappal előbb nekem kell
kezdeményeznem és nekem kell rá gyermekemet felkészíteni.
Tudomásul veszem, hogy az osztályozó vizsga megtagadható, ha
gyermekemnek 20, vagy több igazolatlan órája van.
Amennyiben gyermekem az iskola eszközeit nem rendeltetésszerűen
használja, és ebből kár keletkezik, illetve szándékosan rongálja azokat,
a kárt én vagyok köteles megtéríteni.
Gyermekemtől a Házirend ismeretét megkövetelem, vele betartatom,
segítségére vagyok.
Egyetértek azzal, hogy a gyermekemet az iskola segítségével közösen,
értékeket tisztelő emberré neveljük. Aki ezen az úton lemarad, azt
nagy szeretettel és türelemmel, de határozott követelményrendszerrel
és következetességgel próbáljuk segíteni. Tudom, hogy az iskola
minden alkalmat és segítséget megad a hiány pótlására.
Amennyiben az iskola gyermekem magatartása miatt fegyelmi eljárást
megelőző megbeszélést, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez, azon
részt veszek, együttműködöm.
Gyermekem harmonikus fejlődése érdekében minden olyan
rendezvényen részt veszek, kérést teljesítek, az iskolával
együttműködöm, melyek a tantestület szerint a célokat szolgálják.
A szülői értekezleteken és a fogadó órákon megjelenek, a külön
behívásnak eleget teszek.
Az iskola házi rendjét elfogadom.
………………………………….
Szülő aláírása
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Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések
A Házirend elolvasható az iskola honlapján, az iskola könyvtárában, a
tanári szobában és megtalálható az irattárban is.
Hatálybalépés napja: 2019. szeptember 1.
A Házirendet a Nevelőtestület a hatálybalépést követően évenként
felülvizsgálja.
A Házirendet a Nevelőtestület a 2019. augusztus 30-án készítette el.
…………………………
Igazgató

Az SZMK a 2019. …….-i megbeszélésén tárgyalta a Házirendet. Az
abban foglaltakkal egyetértett.
………………………….
Az SZMK vezetője

A Diákönkormányzat a 2019. szeptember …-i megbeszélésén tárgyalta
a Házirendet. Az abban foglaltakkal egyetértett.

…………………………….
A DÖK segítőtanára
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