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• HÁZIREND mely a Malomvölgy Ált. Isk. tanulói 

jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a  
magasabb jogszabályok alapján. 

 

A házirend célja és feladata: 
1).Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, 
valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
2).A házirendbe foglalt előírások biztosítják az intézmény törvényes 
működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, 
valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 
 
 
• A tanórák reggel 8 órakor kezd ődnek, ezért a tanulók 

háromnegyed nyolckor foglalják el helyüket az 
osztályteremben, ahol csendesen várják nevel őjüket és 
előkészítik a tanórához szükséges felszerelést. 

 
• A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, v agy 

szülői igazolás hiányában/ az els ő óra igazolatlan 
mulasztásnak számít. 

 
• A tanórák ideje 45 perc, 15 perces szünetekkel. 
 
• Osztályonként két-két tanuló látja el a hetesi teen dőket. 

A hetesek megbízása egy hétre szól, őket az 
osztályf őnök jelöli ki. Teend őik: -szünetben 
szellőztetnek, -a tanulókat kiküldik az udvarra,- 
gondoskodnak a tanterem megfelel ő előkészítésér ől 
(kréta, tiszta tábla), -ellen őrzik a tanterem rendjét, –
jelentik a hiányzó tanulókat, az óra kezdetén a nev elő 
megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik. 

 
• Mindig az els ő szünetben tízóraizunk. 
 
• A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak, pénteke n is. 
 



MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA   
8227 FELSŐÖRS  ÚTTÖRŐ U. 5. 

 
 
• A tanuló hozzon szül ői írásos engedélyt ha a 

szokásosnál eltér ő időpontban akarja elhagyni az 
iskolát!  

 
• Az aznapi étkezés lemondása reggel 9 óráig történje n 

meg!  
 
• A hiányzások igazolásának rendje: 3 –szor 1 napot v agy 

egymás utáni 3 napot a szül ő igazolhat, más esetekben 
orvosi igazolást kérünk. 

 
• Ha családi okok pl: elutazás miatt a tanuló több na pot 

hiányzik, el őtte az iskola igazgatójától a szül ő kérjen 
engedélyt. 

 
• A mulasztások idején feldolgozott tananyagot a tanu ló 

köteles pótolni. 
 
• A napközibe járó tanulóknak a megállapított étkezés i 

díjat be kell fizetni minden hónap tizedik napjáig . 
 
 

• A tanuló az iskolában  tanúsítson a feln őttekkel és 
társaival szemben udvarias, el őzékeny magatartást. 
 

• A tanulók reggel, valamint távozáskor köszönjenek 
nevelőiknek és társaiknak. Beszéljenek tisztelettel 
nevelőikkel és más feln őttekkel, valamint diáktársaikkal! 
Az iskolában káromkodni, trágár szavakat használni  
tilos! 

 
 
• Az iskolai ünnepélyeken és egyéb kulturális 

rendezvényeken az alkalomhoz ill ő öltözet viselete 
kötelez ő. 
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• A tanuló köteles az iskola minden értékét óvni, véd eni. 

Vigyázzon az épület tisztaságára és állagára valami nt a 
használt oktatási eszközökre. 

 
• A tanuló által szándékosan vagy akár véletlenül oko zott 

kárt a szül ők kötelesek megtéríteni az intézmény részére. 
 
• Az iskola udvarán kerékpározni tilos! 
 
• A szakköri foglalkozásokra a tehetséggondozás keret ein 

belül, délután kerül sor. Ezek ingyenesek, de nem 
kötelez őek. Elvárjuk azonban, hogy a választott 
szakkörbe beiratkozott tanulók egész tanévben ( 
minimum fél év) a szakkör tagjai maradjanak.  Nem 
megfelel ő magatartás esetén azonban a tanuló a 
szakköri foglalkozástól eltiltható. 

 
• Az iskola az arra rászoruló tanulóknak egyéni fejle sztő 

foglalkozásokat szervez. 
 
• Az intézmény területén belül  szemetelni tilos! Has ználd 

a szemétgy űjtőket. 
 
• A mosdóban saját törölköz ő használata kötelez ő! 
 
• Testnevelés  órákhoz  szükséges felszerelést 

szeptember közepéig be kell szerezni!  
 
• Amennyiben az úszásoktatás megszervezése az 

iskolában a testnevelési órák keretén belül zajlik,  az 
minden tanuló számára kötelez ő. / Kivétel orvosi 
felmentés./ 

 



MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA   
8227 FELSŐÖRS  ÚTTÖRŐ U. 5. 

• A tanítási id őben viselt ékszerekért és nagyobb érték ű 
tárgyakért (pl:mobiltelefon) vagy nagyobb pénzössze gért 
az iskola nem vállal felel ősséget. 

 
• A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges 

eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akk or 
hozhatnak magukkal, ha azt el őre megbeszélik 
valamelyik nevel ővel. 

 
 
• Balesetek megel őzése érdekében rendeltetésszer űen 

kell használni az udvari játékokat. 
 
•  Az épületen belül a rohangálás tilos! 
 
• Az iskola udvarát tanítási id ő alatt engedély nélkül 

elhagyni nem szabad. 
 
• A tornaszobában csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak a tanulók a balesetek elkerülésének  
érdekében. 

 
• A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társa test i 

épségét , egészségét! 
 
• Rendkívüli esemény( pl: t űz, robbanással történ ő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola feln őtt 
dolgozóinak utasításait. 

 
• A tanuló kötelessége, hogy betartsa, és társaival i s 

igyekezzen betartani a nevel őitől hallott, balesetek 
megelőzését szolgáló szabályokat. 

 
• A tanulókat az iskola egészének életér ől, az iskolai 

munkatervr ől, az aktuális tudnivalókról az iskola 
igazgatója, vagy az osztályf őnökök folyamatosan 
tájékoztatják. 



MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA   
8227 FELSŐÖRS  ÚTTÖRŐ U. 5. 

 
• A tanuló egyéni fejl ődéséről, haladásáról a nevel ők 

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják a szül őket. 
( ellenőrző könyv, családlátogatás, szül ői ért., egyéb 
megbeszélés, fogadó óra) 
 
A szül őket az iskola egész közösségét érint ő kérdéseir ől 
az igazgató, vagy az osztályf őnökök tájékoztatják. 
 
 

• A házirend az iskola valamennyi tanulójára nézve 
kötelez ő. 

 
 
Felsőörs, 2004.  03. 29. 
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Malomvölgy Általános Iskola házirendjének elfogadás a és 
jóváhagyása 
 
 
 
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2004 é v 03 hó.  
25. napján tartott ülésén elfogadta. 
 
Kelt: Felsőörs, 2004. 03.25 
                                          
                                                          …………………………….  
                                                                        Igazgató 
 
 
 
 
Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség vezetősége 
2004. 03. 29.napján tartott ülésén véleményezte, és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Felsőörs, 2004.03.29. 
 
                                                      ………………………………… 
                                                  szülői munkaközösség vezetője 
 
 
 
 
 
 A Malomvölgy Általános Iskola házirendjét Felsőörs 
Önkormányzatának Képviselő- testülete 
……..év……..hó…….napján tartott ülésén jóváhagyta. 
 
Kelt: Felsőörs,……….év……hó……nap 
 
                                                         ……………………………… 
                                                              polgármester 
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A házirend hatálya 
 

1. A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak, 
a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más 
alkalmazottaknak. 

2. a házirend azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, 
illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, 
melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és az 
iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli 
rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. 

 
 
A házirend nyilvánossága 
 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek 
(tanulóknak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg 
kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 
– az iskola zsibongójában 
– az iskola irattárában 
– az osztályfőnököknél 
– az iskola igazgatójánál 
– az iskolai szülői szervezet vezetőjénél 
 

3. A házirend egy példányát- a közoktatási tv. előírása szerint- az   
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

4. Az újonnan elfogadott házirend előírásairól az osztályfőnöknek 
kell tájékoztatni a tanulókat és a szülőket. 


