
 
 

Az iskola házirendje 
(11-es változat) 

 

Jelen házirend iskolánkban a békés egymás mellett élést szolgálja. A szabályok betartásával 

hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát.  

 

Általános erkölcsi normák 

Minden tanuló tartja magát az általánosan elfogadott erkölcsi és viselkedési normákhoz. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskola házirendje elleni súlyos vétségek az iskolából 

való kizáráshoz is vezethetnek. Ezt részletesen tartalmazza a melléklet. 

 

Szófogadási kötelezettség 

A tanárok és más, a diákok felügyeletével megbízott hivatalos személyek utasításait a tanulók 

haladéktalanul követik. 

 

Tanulás 

Az iskola biztosítja a tanulóknak, hogy minél többet tanulhassanak és kompetenciákat 

sajátíthassanak el. Ehhez nekik maguknak is megfelelően együtt kell működniük és 

felelősséget kell vállalniuk. Például elkészíteni a házi feladatokat, tanulni, gyakorolni, 

rendben tartani és magukkal hozni az iskolai felszerelésüket, és az oktatás alatt aktívan 

közreműködni. 

 

Pontosság 

Mivel a tanítás 8 órakor kezdődik, a diákoknak legkésőbb 8 óra előtt 5 perccel a 

tanteremben kell lenniük, hogy előkészíthessék a felszerelésüket. A szünet végét jelző 

csengetés után minden tanuló azonnal a helyére megy. 

A pontossághoz az is hozzátartozik, hogy a diákok határidőre leadják az elkészített házi 

feladataikat, az aláírásokat, a beadandó referátumokat, portfóliókat, igazolásokat. 

 

Udvariasság 

Az egymással való érintkezésünkben meg kell mutatkoznia annak, hogy becsüljük a másik 

embert. Ezért iskolánkban nagyon fontos az udvariasság. A „kérem”, „köszönöm” és a 

köszönés magától értetődik. Az udvariasság azt is jelenti, hogy meghallgatjuk egymást, 

engedjük a másiknak végigmondani a mondandóját, segítjük egymást, valamint tisztelettel 

viszonyulunk másokhoz, senkit nem nevetünk ki, nem szidalmazunk, vagy rekesztünk ki. A 

tanulók minden felnőttnek udvariasan köszönnek. Az iskolában minden diák leveszi a 

sapkáját vagy bármiféle fejfedőjét. 

 

Viselkedés a szünetek alatt 

A szünet a pihenésre szolgál. Ezért nem szabad kiabálni, vadul rohangálni és senkit sem 

szabad veszélyeztetni például a játékkal.  

Mindenki kerüli a veszekedést és a verekedést (még tréfából sem teszi). Labdázni a kis- és a 

nagyszünetekben sem a folyosókon, sem a kertben, sem pedig a teraszon nem szabad. 

Ebédszünetben is csak a szabadban, amikor ezt valamelyik tanár kifejezetten megengedi. A 

mellékhelyiségekben is jó magaviseletet várunk el a diákoktól. Nem csak az udvariasságból, 

hanem kötelességből is tisztán hagyjuk a vécét magunk után.  
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Viselkedés az órákon 

Az óra a becsöngetéssel kezdődik. Ettől kezdve mindenki a helyén ül. Az első óra elején 

pozitív gondolatokkal, kívánságokkal vagy fogadalmakkal kezdjük a napot, közös 

imádkozással vagy énekléssel. Ilyenkor már elő van készítve az adott órához szükséges 

felszerelés. Az óra végeztével a tanulók azonnal elrakják a dolgaikat, és felkészülnek a 

következő órára. Amennyiben előfordul, hogy nem jön be az órára tanár, az osztály tanulói 

közül valaki, ill. felsőben az osztály diákképviselője 5 perc elteltével elmegy a titkárságra, és 

jelenti ezt.  

Az órán mindenki megpróbál olyan sokat tanulni és gyakorolni, amennyit csak tud. A 

fecsegés, kiabálás, kinevetés stb. olyan zavaró tényezők, amelyeket a tanárok nem tűrnek, és 

aminek következménye van. Senki sem kevésbé értékes ember attól, hogy nem megy neki 

olyan jól az iskola.  

Enni csak a szünetekben lehet. Vizet inni szabad, ha a pedagógus megengedi, de csak 

rendesen visszazárható üvegből. Az óra végén a hetesnek le kell törölnie a táblát.  

 

Tulajdon 

Tiszteletben kell tartanunk embertársaink tulajdonát, éppen ezért nem szabad elvenni vagy 

kérdezés nélkül kölcsönvenni másnak a dolgait. A tanulótársak személyes tárgyait (például 

sapkáját, benti cipőit, tanszereit) nem szabad eldugni vagy elvinni. Az iskola felszerelési 

tárgyaival, például a padokkal, székekkel, a falakkal, a szekrényekkel a legnagyobb 

gondossággal kell bánni, és azokat tilos megrongálni.  

 

Osztály-házirend 

Minden osztály készít saját házirendet.  

 

Az osztályterem elhagyása 

A tanítás végeztével vagy a napközi végén a szemetet el kell takarítani úgy, hogy a padlón 

sem maradhat semmi. A táblát le kell törölni. Az iskolai felszerelést az arra rendszeresített 

helyre kell tenni. Az ablakokat be kell csukni. A szüleiket váró tanulók a titkárság előtti 

területen tartózkodnak, és közben úgy viselkednek, ahogy az az Európaiskola diákjaihoz illik.  

 

Károk jelentése 

Minden károkozást igyekezzünk elkerülni. Amennyiben mégis tönkremegy valami, azt 

haladéktalanul jelenteni kell a titkárságnak vagy egy pedagógusnak. A tanulók által okozott 

károkért a szüleik, illetve a gondviselőik anyagilag felelősek.  

 

Rágógumi 

Rágógumit be sem hozunk magunkkal az iskolába! Iskolánkban nem engedélyezett a 

rágógumi. 

 

Játék 

Jó dolog közösen játszani, de eközben mindenki ügyel arra, hogy ne zavarjunk, ne 

veszélyeztessünk senkit. Pénzben sosem játszunk. Saját játékokat csak a tanár 

hozzájárulásával szabad behozni az iskolába.  

 

Tisztaság 

Minden diák megpróbál a külső kinézetét illetően is méltó lenni az iskolánkhoz. A megfelelő 

öltözék magától értetődő. De az egész iskola is, és az iskola előtti térség is maradjon tiszta. 

Mi mindannyian felelősek vagyunk a kellemes tanulási környezetért, amiben mindenki jól 

érzi magát! A takarító és az ételosztó cég munkatársaival szemben tisztelettel kell viselkedni. 

 

Energiaital, cigaretta, alkohol… 

Nincs a mi iskolánkban. Iskolánkban ezek nem engedélyezettek.  
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Benti cipő 

Iskolánkban a tanulók higiéniai okokból benti cipőt kötelesek hordani, ugyanis egészségtelen 

egész nap utcai cipőben bent ülni! A benti cipőt az osztályterembe lépés előtt húzzuk fel. Az 

utcai cipőket rendben beállítjuk az öltözőben az ülőpad alá. Minden diák olyan benti cipőt 

hord, amelyről látszik, hogy az benti cipő, és nem tornacipő! Tanítás után a benti cipőket 

visszatesszük az öltözőben a pad alá. 

 

Eltávozás bejelentése 

Amennyiben egy tanuló elhagyja az iskolát / az osztályt / a csoportot (akár kiránduláskor is), a 

pedagógusnak erről tudnia kell. Ezért a tanuló bejelenti az eltávozását. Az iskolát egyéb, nem 

szokványos időpontokban csak írásos szülői engedéllyel szabad elhagyni. 

 

Hiányzások 

 
a) Késés:  

Elkésett az a tanuló, aki igazolatlanul csak a becsengetés után érkezik a tanórára. Ezt az órát tartó 

pedagógus feljegyzi, és jelzi az osztályfőnöknek. A késések összegzését (45 perc = 1 igazolatlan 

óra) az osztályfőnök végzi el.  

A késés igazolására a b) pontban leírtak érvényesek.  

 

b) Mulasztás, távolmaradás:  

A tanulók a tanórákról és egyéb foglalkozásokról csak indokolt és a lentiek szerint igazolt esetben 

maradhatnak távol.  

A gondviselő köteles a tanuló hiányzását haladéktalanul telefonon vagy e-mailen az Iskola 

titkárságán jelenteni. 

A mulasztások igazolása az osztályfőnöknél történik. Ha a tanuló a távolmaradását három tanítási 

napon belül nem igazolja, mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni.  

A mulasztást akkor is igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetes írásos kérelme alapján a tanuló 

arra engedélyt kapott. Egy tanítási óráról való távolmaradást az érintett szaktanár, több tanítási 

óráról - de összefüggően legfeljebb 1 napról való távolmaradást - az osztályfőnök, azt meghaladó 

időtartamot az iskola vezetése engedélyezhet.  

 

Távolmaradás esetén az étkezésmegrendelést a következő tanítási napra reggel 9 óráig 

kell lemondani. Felhívjuk a támogatásban részesülő tanulóink szüleinek figyelmét arra, 

hogy fokozottan ügyeljenek az étkezések lemondására hiányzások esetén. Amennyiben 

többnapos hiányzás esetén az étkezés lemondására nem került sor, úgy a támogatás 

összegét a szülőknek meg kell téríteniük Iskolánk részére, mert Iskolánk is köteles azt az 

Államkincstárnak visszafizetni.  

 

Betegségek 

Beteg, lázas (37 ºC fok felett!) tanuló nem jöhet az iskolába, illetve haladéktalanul érte kell 

jönni, ha a titkárság arról tájékoztatja a szülőket, hogy a tanuló beteg. 
Fertőző betegséget (ilyen pl. a fejtetvesség) követően a tanuló csak orvosi engedéllyel jöhet újra 

iskolába.  

 

Az iskolaépületben és az iskola egész területén való tartózkodás (beleértve a játszóteret 

és a sportpályát is)  

Az iskola épületében és az iskola egész területén csak akkor tartózkodhatnak tanulók, ha jelen 

van az iskola részéről egy felügyelő pedagógus, illetve az iskola által a felügyeletre 

feljogosított személy. (Ez különösen vonatkozik a pingpong-asztalokra, a kertre, a játszótérre, 

a sportpályára, a fák alatti pihenőhelyekre és a teraszokra is.) 

Egy másik helyiségbe (például a tornaterembe, a fizikaterembe) csak akkor mennek át a 

diákok, ha már becsengettek, és az óra megkezdődik. 
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A tanulók felügyeletét az iskola 17 óráig tudja biztosítani, ezért eddig az időpontig el kell 

vinni őket az iskolából.  

 

Napköziből történő elvitel 

Lehetőleg ne a tanulási, házi feladat-készítési törzsidő alatt jöjjenek a gyermeket elvinni, 

hogy ne zavarják a többi tanulót. 

 

Tornaterem 

A tornaterem a sportolást szolgálja. Itt csak fehér/világos talpú tornacipőt viselhetnek a 

tanulók. Felügyelet nélkül senki sem tartózkodhat itt. A tornaszereket, labdákat vagy 

matracokat stb. csak a pedagógus kifejezett engedélyével szabad használni. A tornaterembe 

természetesen sosem lépünk be utcai cipőben, és sportolás után mindent elrakunk a maga 

helyére. A tornateremben enni és inni tilos. 

 

Ablakok 

Az ablakokat csak tanári engedéllyel szabad kinyitni. Óra után, de különösen a tanítás végén 

mindenki, de különösen a pedagógusok ügyelnek arra, hogy az ablakokat újra bezárják.  

 

Ebédelés 

A napközis csoportok étkezés előtt imádkoznak. Ezután nyugodtan és illedelmesen 

elfogyasztják az ételt. A tányérra csak annyi ételt kérjünk, amennyit meg szeretnénk és meg is 

tudunk enni. Bármikor lehet repetát kérni, ha valaki még éhes. Nem akarunk ételt kidobni. A 

tányérokat lehetőleg szinte üresen adjuk vissza, ne legyen rajtuk sok ételmaradék. A 

csontokat, gyümölcshéjat, szalvétát a szemetesbe dobjuk, a poharakat, tányérokat és az 

evőeszközt pedig a kijelölt helyre tegyük. Mindenki nyugalomra és kellemes légkörre vágyik. 

Az étkezdét és az étkezőasztalt tisztán hagyjuk hátra, és készítsük elő az utánunk jövőknek, ha 

a felügyelő személy erre kér bennünket.  

Az étkezések alatti feltűnően rossz magatartás az étkezésből való kizárást vonhatja maga után. 

Nem megengedett a tanulóknak, hogy ételszállítóktól, vagy a szülők révén gyorséttermi 

ételeket (például pizzát, szusit, hamburgert, stb.) hozassanak be az iskolába. 

 

Talált tárgyak 

A talált tárgyakat kérjük a titkárságon vagy a portásnak leadni. Évente többször egy dobozban 

kiállítjuk ezeket a tárgyakat a bejáratnál asztalokon elvitelre. Az el nem vitt dolgokat 

odaadjuk rászoruló gyerekeknek.  

 

Mobiltelefonok, okosórák, egyéb elektronikus eszközök 

A mobiltelefonokat, okosórákat és más elektronikus, digitális eszközöket az iskola épületébe 

való belépés előtt ki kell kapcsolni, és az intézmény területének elhagyása előtt bekapcsolni 

sem szabad, nem elég lenémítani. A bekapcsolt telefonokat a pedagógus átveszi megőrzésre 

és csak a szülő kaphatja vissza az iskola vezetésétől. Ugyanez vonatkozik a többi olyan 

elektronikus és digitális eszközre is, amelyet a tanulók engedély nélkül hoztak be az iskolába. 

Kivételt képez, ha ezek használatát tanóra keretében a tanerő engedi meg. 

 

Sporteszközök 

Gördeszka, görkorcsolya, roller és hasonló eszközök a szabadidős tevékenységet szolgálják, 

ezért nem hozunk ilyet magunkkal az iskolába. Kivétel: az illetékes osztályfőnök írásos 

engedélye alapján. 

 

Ebédszünet 

Tanítási szünetben a tanulók nem hagyhatják el a tanárok által felügyelt területet.  

Az ebédszünetben azok a tanulók, akiknek aznap délutáni tanításuk van, étkezés után az 

osztálytermekben maradnak pedagógus felügyelete mellett. Az iskola épületében fel-alá 
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járkálni tilos! Az ebédszünetben sem szabad a tanulóknak elhagyniuk az iskola épületét vagy 

elmenni bevásárolni! 

 

Növények 

Az iskola épületében és a kertben minden növénnyel kíméletesen bánunk, ezért nem 

szakítunk le ágakat, virágokat vagy leveleket, nem lépünk bele a beültetett ágyásokba és 

természetesen nem mászunk fel a fákra. 

 

Játszótér 

A játszótér a mi iskolánk tanulóinak a kikapcsolódását szolgálja. A játszótéren csakis 

pedagógusaink felügyeletével tartózkodhatnak a gyerekek, és a játszótérre vonatkozó 

mindenkori rendelkezéseket be kell tartaniuk. 

 

Egymással való bánásmód 

Udvarias, barátságos, egymást értékelő, szociálisan elfogadható, segítőkész, becsületes. 

 

 

 

Bernhard Mayr 

iskolaigazgató 



 6 

 

Melléklet 

Ebben szerepelnek azok az okok, amelyek szerződésbontáshoz (az Osztrák-Magyar 

Európaiskolából való kizáráshoz) vezethetnek: 

 

- a fizetési kötelezettségek nem teljesítése 

- a hittanórák nem látogatása 

- vallási tartalmak vagy vallási közösségek becsmérelése 

- súlyos szóbeli és/vagy tettleges támadások a szülők részéről az iskolaközösség 

tagjaival szemben 

- alkohol-, nikotin- vagy drogfogyasztás, illetve birtoklás 

- ismétlődő súlyos hazudozás és csalással elért teljesítmények 

- a tanítás állandó súlyos zavarása 

- negatív rasszista megnyilvánulások vagy cselekedetek 

- ismétlődő súlyos kötelességszegés vagy a tanári utasítások be nem tartása 

- az iskola hírnevét súlyosan sértő magatartás 

- súlyosan aszociális viselkedés, szülők, tanárok, iskolatársak, az iskolaközösség 

tagjainak becsmérlése 

- idegen tulajdon rongálása, eltulajdonítása, súlyos vandalizmus 

- kétszeri figyelmeztetés ellenére további igazolatlan hiányzás 

- a következő magasabb évfolyamba lépéshez a jogosultság hánya  

- olyan cselekedetek, amelyek a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek 

minősülnek (különös tekintettel az alábbiakra: tettlegesség, lopás, szexuális túlkapások 

(akár szóban, akár tettlegesen), aláírás és dokumentumok hamisítása (például 

dolgozatok esetében). 

- „cybermobbing“ [Ezen az elektronikus kommunikációs eszközök és az új médiumok 

felhasználásával (például internet, mobiltelefon) történő zaklatást, szándékos 

sértegetést, becsmérlő megjegyzéseket, megalázást, mások fenyegetését értjük.] 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

A házirend átdolgozott változatát (11-es változat) elolvastam és tudomásul vettem. 

 

 

Gyermek neve, osztálya: …………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………….     ……………………………………… 

  Szülő(k) aláírása     Tanuló aláírása  

 

 

Budapest, …………………………………. 


