
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  -  HÁZIREND

ISKOLÁNK HÁZIRENDJÉNEK  RÖVIDITETT VÁLTOZATA

A TANULÓKRA VONATKOZÓ RÉSZEK:

• Épületeinkben, külön bejárat van kijelölve  a tanulók,  és külön a tanárok részére.
• Felnőtteknek (az iskola dolgozóinak, szülőknek, az iskolában tartózkodó felnőtt személyeknek) 

HANGOSAN ÉS ÉRTHETŐEN KÖSZÖNÜNK!

• Tanitás ideje alatt az ablakok alatt hangoskodni, rendetlenkedni és az órát zavarni nem szabad.

• A tanitás a következő időpontokban kezdődik:
• Délelőtt:  Hajdújárás: 7,5o

o Királyhalom:
o Nosza:

• Délután:  Hajdújárás:   13,05
o Királyhalom:   12,2o

• Reggel  7,45-kor az ügyeletes tanár csenget, és beengedi a tanulókat az iskola épületébe. A reggeli 
csengetés előtt csak azok zartózkodhatnak a tantermekben, akiknek nulladik órájuk van.

• A tanitási órák 45 percesek
• Nagyszünetek: -   az első óra után 1o perc
• a  második óra után 15 perc

• A kisszünetek 5 percesek

• A tanitás kezdete előtt az ügyeletes tanár, vagy a segédszemélyzet engedheti be a tanulókat az iskola 
épületébe. A segédszemélyzet és az ügyeletes tanár ellenőrzi a cipők cseréjét.

• Amennyiben a tanuló elkésett, nem tartózkodhat a folyosón, a mellékhelyiségekben vagy az udvaron, 
hanem érkezése után azonnal be kell kapcsolódnia a tanitás menetébe.

• A csengetés az óra kezdetét illetve végét jelzi. A tanulók csengetés után akkor hagyhatják el a tantermet, 
ha arra a tanár engedélyt ad.

• A tanulók a 15 perces nagyszünetben mehetnek ki az udvarra, de NEM HAGYHATJÁK EL AZ 
ISKOLA TERÜLETÉT ADDIG MIG A TANITÁS TART.

• Az egészséges étkezés és a tisztaság érdekében, tilos iskolánkban a szénsavas üdítők, energiaitalok, 
csipszek és hasonló rágcsálni valók fogyasztása! Ez a döntés,  a Tantestület, az Iskolaszék és a Szülők 
Tanácsa javaslatára született 

• Az udvaron tanulóink nem tartózkodhatnak benti papucsban.
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• Tilos a tanulók számára, illetéktelenül, a tanáriban, igazgatói irodában, a pedagógusnál, az informatikai 
kabinetben illetve más osztály tantermében, tartózkodni.

• Tanulóinknak, a tanitás ideje alatt vigyázniuk kell a személyes tárgyaikra, értékeikre. Azokat nem 
hagyhatják az iskolában.

• A tanulók kötelesek segiteni és  tiszteletben tartani az ügyeletes tanár és a személyzet munkáját.

• Iskoláink épületei és udvarai biztonsági kamerákkal vannak ellátva. Tanulóinknak ezt figyelembe kell 
venniük, és vigyázniuk kell ezekre az eszközre.

A HETESEK FELADATAI:

• Minden osztályban 2 hetest választ az osztályfőnök, akik hetenként váltják egymást.

• Feladataik a következők:
- Reggel ellenőrzik a tanterem tisztaságát és a leltárt
- ha bármilyen rendellenességet tapasztal jelenti az ügyeletes tanárnak
- rendben tartja az osztályt, a táblát, előkésziti a taneszközöket
- szünetekben ügyeleteskedik az osztályban
- ha 5 perccel az óra kezdete  után,  nem jelenik meg a tanár, a hetesnek jelentenie kell az 

ügyeletes tanárnak, a pedagógusnak vagy az igazgatónak.

• Csengetés után, a tanulók, a tanteremben várják a tanár érkezését, csendben, nem zavarva  iskolatársaik 
munkáját. Ez idő alatt a hetes ügyel a rendre.

  ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI ELVEK

• Felnőtteknek (az iskola dolgozóinak, szülőknek, az iskolában tartózkodó felnőtt személyeknek) 
HANGOSAN ÉS ÉRTHETŐEN KÖSZÖNÜNK!

• A tanulónak nem csak joga, hanem kötelezettsége is a tanulás, és az iskolai munkában való aktiv 
részvétel

• A tanulók kötelesek vigyázni iskola tisztaságára, a kulturált környezetre, az iskola vagyonára és 
értékeire. AZ ESETLEGES KÁROKOZÁST MEG KELL TÉRITENIÜK.

• A tanulók az osztályfőnök által kijelölt helyen ülhetnek.

• A tanulók a tanitási órákon kézfelnyújtással jelentkeznek. Ha idősebb személy lép az osztályba, 
felállással üdvözlik.

• A tanuló nem hagyhatja el önkényesen az órát.
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• Tanárával szemben tisztelettudónak és illedelmesnek kell lennie.
• Amennyiben a tanulónak sürgősen el kell mennie, azt jelentenie kell az osztályfőnöknek, vagy az 

ügyeletes tanárnak, aki a hiányzást igazolhatja.

• Az osztálykirándulás,  sportnap,  társadalmilag hasznos munka, és egyéb, az évi tervvel előlátott 
tevékenység, minden tanulónk számára kötelező.

• A tanuló nem hozhat az iskolába: 
- fegyvert, lőszert, kést vagy más fegyvernek minősülő tárgyat, mellyel önmagában, vagy 

másokban kárt okozhat
- alkoholt, dohányárút, gyógyszereket, narkotikumokat vagy más veszélyes vegyi 

anyagokat , mellyel önmagában, vagy másokban kárt okozhat
                  -     olyan tehnikai eszközöket, mellyel zavarhatja a tanitás menetét

• Mobiltelefont, csak a szülő külön írásos kérelmét követően használhat

• A tanulóknak, az iskolában, tisztán, a helyhez és az alkalomhoz illő ruházatban és frizurával kell 
megjelenniük.

• Tanulóink igazolatlanul nem hiányozhatnak .
• Több mint 5 igazolatlan órát  követően, az osztályfőnöknek, írásban kell értesitenie a tanuló szüleit.

• Betegség esetén csak hiteles orvosi igazolással igazolhatóak a hiányzások.
• 5  napot a szülő igazolhat irásos bizonylattal, vagy telefonon keresztül, legkésőbb 8 napon belül.

• Egy tanévben legfeljebb 5 napot igazolhat a szülő, írásban, személyesen, a hiányzást követő 8 napon 
belül.

• 5 naptól hosszabb hiányzást csak az igazgató igazolhat, a szülő irásos kérelmére.

• Az igazolatlan hiányzások,  büntetéseket vonnak maguk után, melyet az iskola szabályzata rendez, a 
törvény alapján. 

• A megrovó szóban vagy irásban róható ki. Az irásbeli megrovó belekerül a bizonyitványba.
• Súlyos magaviseleti vétséget fegyelmi eljárás követ!

• A házirend sorozatos és ismétlődő megsértése
• Dohányzás
• Iskolai okmányok hamisitása
• Az iskolai vagyon szándékos rongálása vagy eltulajdonitása
• Alkohol, drog vagy más veszélyes anyag birtoklása és használata
• Fegyver birtoklása és használata
• Verekedésben való részvétel
• Nemzeti vagy faji türelmetlenség szitása
• Politikai vagy vallási szerveződésben való részvétel
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• Amennyiben a felsorolt fegyelmi intézkedések hatástalannak bizonyultak, a Tantestület döntést hozhat a 
tanuló áthelyezéséről a másik iskola épületébe. Ha e rendelkezés sem hatásos, az Okt. Nev. Szóló 
törvény  szerint a tanuló áthelyezhető másik iskolába. Erről a  Tantestület hozhat döntést, de csak a szülő 
és a befogadó iskola beleegyezésével.

• Amennyiben a tanulónak okoz valaki anyagi vagy erkölcsi kárt, a sértettnek ezt jelentenie kell az 
ügyeletes tanárnak, pedagógusnak vagy az igazgatónak, akiknek gondoskodniuk kell a kártéritésről, és a 
vétkesek fegyelmezéséről.

A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE:
- gyermeke iskoláztatása
- az osztályfőnökkel való rendszeres kapcsolattartás
- a személyes adatok ( lakcím, telefon, email cím) pontos ismertetése, azok változása 

esetén, ennek jelentése
- gondoskodni arról, hogy gyermeke, tisztán, ápoltan jöjjön az iskolába
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