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ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL 

SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

AZ EGYSÉGES INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

ISKOLAI HÁZIREND 

 

 

I. AZ ISKOLA ÉLETRENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

Kezdés 

 

A reggeli ügyelet 7 órától a földszinti előtérben van. A 1/2 8-as csöngetés után mennek a gyerekek az 

osztályteremhez. Átveszik a benti cipőt, készülnek a tanításra. A szülők a gyerekeiket az előtérig kísérhetik!  

A közétkeztetésben reggeliző gyerekek 7.30-tól 7.50-ig ehetnek az iskola ebédlőjében. 

Az iskolába 7.50-ig kell a gyerekeknek megérkezni.  

8 órakor becsengetnek. Aki utána érkezik, már későnek számít. A késést (percben számítva) az első órát tartó 

tanár beírja az E-naplóba, ahol a percek összeadódnak; 45 perc késés igazolatlan órának minősül.  

 

 

A tanítás 

 

A tanítási órák 45 percesek. Az első órát imádsággal kezdjük, a tanítást imával fejezzük be. Az ima lehet prózai 

imádság vagy ének is.  

Ha valaki bejön a terembe, vagy a folyosón felnőttel találkozunk, a köszönés azonos az óra eleji és végi 

köszönéssel: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

A tanítási órák előtti szaggatott, figyelmeztető csengetéskor a tanulók az osztályukba mennek, illetve a 

szaktanterem előtt kettes sorban várják a tanárt. 

A tanítási óra alatt minden gyereknek a teremben kell tartózkodnia, tornaórán a felmentettek (igazolásuk 

birtokában) a tornateremben, a tanár által megjelölt részen foglalnak helyet. 
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A szünetek 

 

A szünetek 15 percesek. Az elsőben a helyükön elfogyasztják a gyerekek a reggelit. Az első szünetben minden 

tanuló a tantermében tartózkodik.  

A többi szünetet a tanulók a termekben, és a folyosókon is eltölthetik. A tantermekben a hetesek szellőztetnek. 

Órák elején ők jelentik a hiányzókat. Az alsó tagozaton a tanár nyitja és zárja az ablakot.  

 

 

Hazamenetel 

 

A következő rend szerint lehet hazavinni, illetve mehetnek haza a gyerekek: a tanítás végén, ebéd után, vagy az 

uzsonna után 16 és 17 óra között. Az alsó tagozatosok a levegőztetés után, 14.30-kor is hazamehetnek. A 

hazamenetel időpontjáról, a tanuló délutáni elfoglaltságairól, és a különböző iskolán kívüli edzésekről a szülő 

minden év szeptember 15-ig írásban nyilatkozik. 

 

 

A belépés és benntartózkodás rendje 

 

Diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak az iskola épületében. 

Azok a személyek (felnőtt, gyerek), akik nem állnak jogviszonyban intézményünkkel, csak az igazgató, vagy 

helyettesei tudtával és engedélyével tartózkodhatnak az épületben. Minden más személlyel szemben a portás jár 

el a munkaköri leírásában rögzítettek szerint. 

 

 

Délutáni iskolai elfoglaltság 

 

A tanulók a tanítás befejezésétől a délutáni tanulás megkezdéséig az ügyeletes tanárok vezetésével vagy az 

udvaron, vagy a játszótéren, vagy a tornateremben töltik idejüket; játszanak, beszélgetnek, pihennek, tanáruk 

döntése szerint akár az osztályteremben társasjátékoznak, mesét hallgatnak. A tanulást alsós napköziben 14 óra 

30 perckor tanóraszerűen kezdik. Minden elvárás azonos erre az időre a délelőtti szabályokkal. Felsőben a 

tanulószoba 14.30-tól 16 óráig tart, 10 perces szünet közbeiktatásával. 

(A zeneórára, és más szakkörre járó gyerekek az ügyeletes csoporthoz csatlakoznak. Tanári felügyelet nélkül 

nem várakozhatnak a portán sem szülőre, sem különórára!) 

Az alsósok 15.45 órakor uzsonnáznak a napközis termekben. Utána 16 mennek haza azok, akikért már 

megjöttek a szülők. A többiekre 17 óráig biztosítunk felügyelet – a törvényi előírásoknak megfelelően. 
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Szakkörök, zeneórák, korrepetálások, könyvtár 

 

A délelőtti tanítás után igyekszünk úgy szervezni – főként alsóban – a délutáni elfoglaltságokat, hogy a tanulás 

végére a különórák is véget érjenek. 17 óra után nincs tanári felügyelet, ekkortól diákjaink a zeneórákon szülői 

felelőséggel tartózkodhatnak. 

 

 

II.A GYERMEKEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 

 

 

A tanulók jogai 

 

A diákok részt vehetnek az iskola szervezésében megrendezett programokon. Szabadon véleményt 

nyilváníthatnak - a tiszteletadás szabályait betartva - az iskolai munkarenddel kapcsolatban. Nincs azonban 

joguk az értékelés és számonkérés módjának kifogásolására. 

Tanáraiktól felvilágosítást kérhetnek érdemjegyeikről és az írásbeli témazáró dolgozatok idejéről. Ezekre a 

tanár köteles hiteles, valós választ adni. 

Joguk van az óraközi szünetekhez. 

Kérhetik osztályfőnökük, nevelőik segítségét, tanácsát bármely számukra érdekes, vagy nehezen érthető 

tananyag feldolgozásához, megértéséhez. 

Személyi gondjaikkal, pályaválasztási problémáikkal, érdekeik védelmében tanáraikhoz, osztályfőnökükhöz, 

indokolt esetben az iskola igazgatójához fordulhatnak. 

A felső tagozatosok - diákvezetőik (osztálytitkárok) útján - részt vehetnek a farsang, az iskolanap, sportnap, 

kirándulások programjainak, időpontjainak kialakításában, a faliújság szerkesztésében. 

Javaslatot tehetnek diáktársaik kitüntetésére, büntetésére, vagy ezek felfüggesztésére. 

 

 

A tanulók kötelességei 

 

Tanítási időben és a napközi, tanulószoba idején a tanuló az iskolát csak pedagógus engedélyével, a szülővel 

történt előzetes egyeztetés után hagyhatja el. 

A tanulóknak - a beiratkozáskor a szülők által adott nyilatkozat értelmében is - vasár- és ünnepnapokon 

szentmisén kell részt venniük. A nem a helyi plébániához tartozó diákok a saját plébániájukra is mehetnek, 

azonban a Veni Sanctén, a Te Deumon, és a tanév munkarendjében előre jelzett 4 évközi szombat délután 
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közös szentmisére az Óbudai Főplébánia-templomba kell menniük. 

Amíg a tanuló iskolánk növendéke, mindenfajta iskolán kívüli viselkedésével is felelős iskolánknak (írásbeli 

megnyilvánulások a világhálón is!), és az intézményünkben elfogadott viselkedést, erkölcsi értékrend 

képviseletét várjuk el.  

 

 

Az iskola által elvárt egyéb szabályok 

 

Az iskolában rágógumit, energiaitalt, alkoholt, cigarettát, napraforgó magot, tökmagot, és az iskola 

szellemiségéhez nem méltó tárgyakat, újságokat behozni nem szabad. Senkinél ne legyen olyan játék, eszköz, 

amely mások egészségére veszélyes lehet. Ha a szülő engedélyez mobiltelefont gyermekének, azt az iskolában 

a tanuló csak kikapcsolva tarthatja. Ha mégis használja, a tanár azt elveheti. A telefonok, ékszerek, elektromos 

játékok, jelentős összegű pénz elvesztéséért, a padban hagyott holmikért nem tudunk felelősséget vállalni, tehát 

értékes tárgyakat ne hozzon az iskolába senki!  

Az iskolai ünnepélyeken elvárt öltözet: iskolai galléros póló vagy fehér ing (fiúknak), blúz (lányoknak). Ezek 

viseléséről előzetesen tájékoztatjuk a tanulókat. Fekete vagy sötétkék nadrág a fiúknak, szoknya a lányoknak. 

(A farmer és a póló nem ünnepi öltözet.)  

A tornaórán az öltözet kötelezően a következő: lányoknak lehet fekete, vagy sötétkék tornadressz, lányoknak és 

fiúknak fehér póló (lehet fehér iskolapóló is), fekete vagy sötétkék tornanadrág, fehér zokni, tornacipő 

(edzőcipő is lehet, de nem utcai). 

Az intézménnyel jogviszonyban állók az iskola felszereléseit rendeltetésszerűen használhatják; a hanyagságból 

vagy tudatos rongálásból eredő károkozásért az anyagi felelősség az elkövetőt, ill. a tanuló szüleit terheli. 

Ingyenes tankönyvet biztosít az iskola a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező tanulóknak. Ezek a 

tankönyvek könyvtári kölcsönzéssel vehetők igénybe. Az ingyenes tankönyveket tanév végén használható 

állapotban kell leadni a könyvtárban. Amennyiben a kedvezményezett diák a könyvet nem, vagy nem megfelelő 

állapotban hozza vissza, úgy az új tankönyv beszerzése érdekében a tankönyvek teljes árát meg kell téríteni! 

Az osztálytermek díszítését az osztályfőnök, a szaktantermekét a szaktanár felügyeli, egyéb hirdetés vagy 

plakát elhelyezésére az iskola épületében csak az igazgató adhat engedélyt. 

 

 

Jutalmazás, elmarasztalás 

 

A tanulókat a tanítási év végén, és a Don Bosco Gálán lehet tárgyi jutalomban részesíteni. A tanítási év végén 

az arra érdemessé vált tanulók könyvjutalomban részesülhetnek és/vagy oklevelet kaphatnak a tantestület 
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döntése alapján. Tanulóink az osztályközösségért végzett munkáért, különböző szereplésekért és a versenyeken 

elért eredményekért az írásbeli dicséret megfelelő fokozatait kaphatják: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 

Iskolánkban a fegyelmező intézkedések formái és fokozatai a következők:  

A pedagógusok elsősorban példaadással – a teljes személyiségükkel - nevelnek. Alapelv a megelőző módszer; 

azaz a gyermek viselkedésében a motiváció ne a büntetéstől való félelem, hanem az életöröm, és a jó 

cselekedetek iránti vágy legyen. Azt a tanulót, aki a szóbeli figyelmeztetések ellenére is megszegi a házirend 

előírásait, tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, vagy bármely módon árt az iskola jó 

hírnevének, a nem kötelező iskolai programoktól távol tartható, vagy/és írásban elmarasztalható. Ennek 

fokozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközi nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intő 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

 tantestületi intő  

 

Ettől a sorrendtő indokolt esetben el lehet térni. A fegyelmi eljárás rendjéről magasabb rendű jogszabály 

intézkedik. (Knt. és az SZMSZ)  

 

 

III.A SZÜLŐKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK 

 

Iskolánkban a gyerekeket keresztény szellemben neveljük. Elvárjuk a szülőktől, hogy az egységes nevelési 

elvek megvalósulása érdekében igyekezzenek példát mutatni a keresztény életre, ismerjék az intézmény 

pedagógiai programját. A rendszeres templomba járás (vasárnapi szentmise) része e nevelésnek. 

 

Az iskolában e-napló működik, amelyet kérünk legalább péntekenként megtekinteni. 

 

A szülők a gyermekeket az iskola földszinti előteréig kísérhetik, és ott várhatják. Az iskola épületében csak 

fogadóórán, vagy részükre szervezett iskolai programon tartózkodhatnak.  
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A gyermekek késéseit a percek megjelölésével a naplóba bejegyezzük. Tudjuk, hogy - sajnos - az esetek 

nagyobb részében a késés nem a gyermek hibája, de az iskolai oktatás-nevelés során nincs eszközünk arra, hogy 

különválasszuk a gyermek és a szülők okozta késéseket. Természetes, hogy a nagyobb balesetek okozta 

dugókat figyelembe vesszük.  

 

Egy tanítási évben félévente 3 nap hiányzását igazolhatja a szülő, ezután csak orvosi igazolást fogadunk el. A 

betegségből fakadó hiányzást az iskolába való megérkezés napján igazolni kell. Kérjük, hogy az orvosi 

igazolást szülői aláírással is ellátva küldje be. Rendkívüli, indokolt távollétet - írásbeli kérésre - csak az 

igazgató engedélyezhet. A gyermekük hiányzását a szülőknek az osztályfőnökkel előre írásban, vagy a hiányzás 

első napján az iskolatitkáron keresztül telefonon közölni kell. (Az igazolatlan hiányzás következményeit 

magasabb rendű jogszabály rendezi.) 

 

A külföldön tartózkodó, vagy év végén valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott diák szülője az 

igazgatótól írásban kérheti, hogy gyermeke augusztus végén javító- vagy osztályozó vizsgát tehessen. Az 

osztályozó vizsgát jogszabályban leírtak szerint szervezzük (20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§-78.§)), a 

követelményeket és az értékelés szabályait az iskolai pedagógiai programban rögzítjük. 

 

Iskolánk pedagógiai és nevelési programjának megfelelően kívánjuk meg és várjuk el a szülők segítségével a 

gyerekektől, hogy szerény, ízléses öltözékben, a természetes külsőt megőrizve (festékek, lakkok, zselék 

alkalmazása nélkül, lányok esetleg ízléses és mértéktartó fülbevalóval) vegyenek részt intézményünk életében. 

 

 

Szülői értekezlet, fogadóóra 

 

Az éves munkarend szerint tartunk szülői értekezleteket, illetve fogadóórákat. Szükség esetén időpont kérhető a 

tanároktól az egyéni problémák megbeszélésére. 

 

IV. EGÉSZSÉGVÉDELEM 

  

Egészségvédelem, baleset-megelőzés 

 

Az iskola - külön megállapodás szerint – biztosítja a rendszeres egészségügyi ellenőrzéséket, a fejlődéstani- és 

prevenciós vizsgálatok, valamint a kötelező védőoltások beadásának feltételeit a területi gyermekorvosi 

hálózattal együttműködve. 
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Baleset bekövetkezése esetén intézkednie kell a felügyelő tanárnak az elsősegélyről, illetve a rend 

fenntartásáról. 

 

A lázas, beteg gyermek szüleit az osztályfőnök értesíti, és ő intézkedik a további teendőkről. 

A tanuló balesetéről minden esetben az intézkedő személynek - az iskolatitkár segítségével - jegyzőkönyvet kell 

kiállítania. Valamennyi balesetet követően intézkedni kell a hasonló esetek elkerüléséről. (Részletesebben a 

teendők az SZMSZ-ben megtalálhatók!) 

 

Iskolánkban a heti kötelező öt testnevelési órából kettőt iskolai szakkörrel szervezzük, vagy külső edzésekkel is 

lehet teljesíteni. Ez utóbbi esetben az egyesületektől írásbeli igazolást kérünk, a melyet a testnevelő tanárnak 

kérünk leadni a tanév első két hetében. 

 

V. ÉTKEZÉS ÉS A BEFIZETÉS RENDJE 

 

Ebédelés 

 

Az ebédelés a megadott rend szerint történik: mindkét tagozat az utolsó tanítási óra után, tanári felügyelettel. 

Az ebéd közös imával kezdődik és fejeződik be. Az ételt kulturáltan, csendben fogyasztják el a diákok. Az 

ebédelésre, és a rendrakásra csoportonként legalább fél óra áll rendelkezésre. Az ebédet – a gyümölcsöt vagy a 

süteményt is – az ebédlőben fogyasztják el a tanulók, ételt egészségügyi megfontolások miatt nem szabad 

onnan kivinni. 

 

Ebédbefizetés 

 

Minden hónap elején a szülő hírlevelet kap, melyben feltüntetjük a következő ebédbefizetés táblázatát. Kérjük a 

szülőket, hogy a feltüntetett összeget a gyermek nevének és osztályának megadásával a megadott számlaszámra 

szíveskedjenek átutalni!  

Az ebéd árának visszatérítésre akkor van mód a lemondást követő naptól, ha azt reggel 9 óráig a  

06-20-2655901 számon sms-ben, vagy az ebedlemondas@peterpaliskola.hu címen lemondják. Kérjük 

hasonlóképp jelezni, mikortól kérik ismét az ebédet. Amennyiben a szülő a gyermek hiányzásakor nem mondja 

le a támogatott ebédet, akkor a következő befizetésnél a támogatás összegét utólag ki kell fizetnie. 

Az iskolai házirendről minden szülő tájékoztatást kap, amikor gyermekét beíratja intézményünkbe. Tartalmát a 

diákok minden tanév első tanítási napján újraolvashatják. A házirend diákok számára készült változata az 

osztálytermek faliújságján, és az iskola honlapján is megtalálható. 


