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Kedves Tanulónk!

Attól kezdve, hogy be-
iratkoztál ebbe az isko-
lába, rád is vonatkozik 
a Házirend, amely intéz-
ményünk működését 
szabályozza.

Ha jobban akarod 
érezni magad az isko-
lánkban, akkor fontos, 
hogy megismerd és 
betartsd ezeket a sza-
bályokat.

1. Képességeink és a legjobb tudásunk szerint nevelünk és 

oktatunk téged.

2. Megtanítunk arra, amire szükséged van.

3. Biztosítjuk a tanulmányi munkához szükséges fegyel-

met és alkotó légkört.

4. Példát mutatunk neked (főleg abban, amit tőled is elvárunk).

5.  Segítünk és támogatunk céljaid elérésében.

6. Biztosítjuk számodra az egészséges életmód gyakorlá-

sát, a megfelelő környezetet, a szükséges eszközöket.

7. Segítünk, ha hozzánk fordulsz.

8. Vigyázunk a testi épségedre és a biztonságodra.

9. Tisztelünk, bátorítunk és ösztönzünk téged.

Nézzük meg, miben számíthatsz ránk, 
felnőttekre!

Ismerd meg a Házirend legfontosabb pontjait!



1. Képességeidnek megfelelően tanulsz.
2. Fegyelmezetten, udvariasan viselkedsz.
3. Az iskola helyiségeit, eszközeit arra használod, amire 
valók.
4. Tiszteled tanulótársaidat és a felnőtteket.
5. Segíted a többieket, aktív tagja vagy közösségednek.
6. Mások megbántása nélkül nyilvánítasz véleményt az 
iskolai közösséget érintő kérdésekben.
7. Figyelsz a beszédedre, kerülöd és elutasítod az illetlen, 
durva, trágár beszédet és megnyilvánulást.
8. Az öltözködéseddel, iskolai megjelenéseddel kapcsola-
tosan:
   - Tisztességesen öltözködsz, hogy öltözködésed ne           
     zavarjon másokat.
   - Nem viselsz extrém öltözéket, divatékszereket, 
     kigészítőket,  tetoválást, kirívó sminket és frizurát.
   - Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi öl- 
     tözetben jelensz meg (sötét cipő, sötét alj vagy hosszú             
     szövetnadrág, fehér ing vagy blúz).

- Ha mindezeket nem veszed figyelembe, kötelezhető      
   vagy öltözéked, viseleted megváltoztatására.

9. Lehetőséged szerint váltócipőt használsz.
10. Nem rongálsz, nem okozol kárt. Szándékos rongálás vagy 
károkozás esetén megtéríted a kárt.
11. Testi épséget, egészséget veszélyeztető tárgyat és anya-
got (alkohol, drog, cigaretta, gyógyszer, energiaital stb.) az 
iskolába nem hozol be és nem is fogyasztol.
12. Legkésőbb 7 óra 45 perckor itt vagy az iskolában, mivel 
az első tanítási óra 8 óra 00 perckor kezdődik.
13. A tanítási órák, foglalkozások és a szünet idejét tisztelet-
ben tartod.
14. A tanítási óra 45 perc, becsengetéstől kicsengetésig tart. 
Az óra előtti jelzőcsengetéskor a tanteremben elfoglalod a 
helyedet, vagy a bezárt tanterem előtt csendben sorakozol, 
fegyelmezetten várod a pedagógust.
15. Órán engedély nélkül nem eszel, és nem iszol.
16. Az iskola területén nem rágógumizol, nem napraforgó-
zol, és nem dobálod el a szemetet.
17. A mobiltelefonodat és bármilyen más számítástechnikai, 
audiovizuális eszközödet, adathordozódat az iskolában tar-
tózkodás ideje alatt kikapcsolod, és a szekrényedben vagy 
iskolatáskádban helyezed el. Ezeket az eszközöket az iskolá-
ban elővenni és használni csak engedéllyel szabad.

Most tekintsük át, mit várunk tőled!



18. Ügyelsz valamennyi iskolai helyiség tisztaságára.
19. Padodat és az osztálytermet tisztán, rendezetten hagyod el.
20. Nem felejtkezel el hetesi teendőidről.
21. Ha az ügyeletes nevelő megkér, felszeded a szemetet.
22. A szünetben is fegyelmezetten, kulturáltan viselkedsz: 

nem hangoskodsz, nem viselkedsz illetlen 
módon.
23. A lépcsőkön és a folyosókon úgy közlekedsz, 
hogy nem veszélyezteted saját és társaid testi 
épségét: nem rohangálsz, nem lökdösődöl.
24. Az iskola nyitvatartásának idején (7:00-
21:00) csak felügyelettel tartózkodsz az iskola 
területén.
25. Az iskola területén nem tartózkodsz, ha 
nincs szervezett elfoglaltságod.
26. Az iskola területét a tanítás befejezése előtt 
csak a szülő, gondviselő írásbeli kérésére és az 
osztályfőnököd engedélyével hagyod el. Az 
engedélyt kérés nélkül is bemutatod a portán.
27. A magatartásodra, viselkedésedre vonat-
kozó szabályokat nemcsak az iskolában, ha-
nem az iskola által szervezett iskolán kívüli 
programokon és rendezvényeken is betartod.

1. A dicséret írásos formái:

 - szaktanári dicséret

 - osztályfőnöki dicséret

 - iskolagyűlés előtti dicséret

 - igazgatói dicséretet

 - nevelőtestületi dicséret

 - általános dicséret

 - évzáró dicséret

2. Ezeket elérheted a magatartási füzetbe bekerülő „D” be-
jegyzések alapján is.

Amennyiben a tanulmányi munkádat jól végzed, 
példamutató a magatartásod, közösségi tevékeny-
séged elismerésre méltó, akkor dicséretet, jutalmat 
kaphatsz:



3. Tárgyjutalomban (oklevél, könyv, plakett, album stb.) 
     részesülhetsz:
               tanév közben:
  - ha iskolai versenyen helyezett lettél

 tanév végén:
  - ha jeles vagy kitűnő eredményt érsz el
  - ha kiváló közösségi munkát végzel
  - ha nyolc éven keresztül kitűnő voltál
  - ha az alapfokú művészeti oktatásban végzős vagy
  - ha a művészeti oktatásban több éven keresztül  
     kiváló munkát végeztél

4. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemel-
kedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ün-
nepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan 
veszi át.

5. A tanulóknak az egész iskolai közösséget érintő, az iskola 
hírnevét jelentősen emelő eredményeiről, sikereiről az iskola a 
honlapján tájékoztatást nyújt.

1. Ennek fokozatai:
 - szaktanári figyelmeztetés
 - szaktanári intés
 - osztályfőnöki figyelmeztetés
 - osztályfőnöki intés
 - osztályfőnöki megrovás
 - igazgatói figyelmeztetés
 - igazgatói intés
 - igazgatói megrovás
 - nevelőtestületi megrovás

2. Ezeket elérheted a magatartási füzetbe bekerülő „R” bejegy-
zések, illetve a panaszkezelési eljárásban hozott határozat 
alapján is.

De a Házirend megszegésének is vannak kö-
vetkezményei: a fegyelmező intézkedések!



3. Ha a kötelességeidet vétkesen és súlyosan megszeged, fegyel-
mi eljárás indítható ellened.
4. A fegyelmezés egyik formája lehet az 
egyéni vagy közösségi pluszfeladat kisza-
bása. A munkavégzés az elkövetett vétség 
helyreállítását szolgálja, és a vétség jellegé-
nek megfelel. A pluszfeladat kiszabásáról a 
szülőt előzetesen tájékoztatjuk. Az elvég-
zését az iskola dolgozója vagy pedagógusa 
felügyeli.
5. A fegyelmezésnek általában fokozatosnak, és mindig a cselek-
mény súlyával arányosnak kell lennie.
6. Súlyosabb fegyelmezési formát megelőző fokozatok nélkül 
abban az esetben lehet alkalmazni, ha a cselekmény súlya ezt 
indokolja.

Végül a legfontosabb pontok a tanuló távolmaradásának, mu-
lasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokból:

1. A hiányzást legkésőbb a hiányzás első napján be kell jelen-
teni.
2. A hiányzást minden esetben írásban kell igazolnia az orvos-
nak vagy a szülőnek, gondviselőnek.

3. A mulasztást a visszaérkezéstől számított két napon belül 
kell igazolni.
4. A szülő egy tanítási évben 3 napot igazolhat.
5. Ha a tanuló mulasztása (igazolt és igazolatlan összesen) 
meghaladja a 250 tanítási órát, vagy ha a tanuló egy adott 
tantárgyból az óraszám 30 %-ánál többet mulaszt, osztályo-
zó vizsgát köteles tenni.
6. Az igazolásokat az ellenőrzőbe, üzenőbe kell beíratni, és 
legkésőbb a hiányzást követő második tanítási napon az 
osztályfőnökkel, szaktanárral aláíratni.
7. A tanórai késés esetén a pedagógus a késés időtartamát 
az e-naplóba bejegyzi. A késések idejét össze kell adni, és 
amennyiben eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy iga-
zolatlan órának minősül.
8. Az elkéső tanuló nem zárható ki tanóráról, foglalkozásról.
9. Rendkívüli esetben, előzetes egyeztetés alapján az iskola 
igazgatója több napot is engedélyezhet a távolmaradásra.
10. A tanulónak a mulasztását követően legkésőbb egy hét 
múlva az elmaradt tananyagot pótolnia kell. Ebben kérheti 
a pedagógus segítségét.
11.  Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 
igazolatlan.



Most már ismered a Házirend legfontosabb pontjait. 
Mindannyian szeretnénk, ha be is tartanád!

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.
Telefon: +36 52 590 400


