ÚJPESTI KÁROLYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
HÁZIREND
/ rövidített változat/
A Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
(1041 Budapest, Erzsébet utca 69.) házirendjének
célja az iskola működési rendjének, a tanulók
jogainak és kötelességeinek meghatározása.
I. AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE
1.a Érkezés az iskolába 1-4. évfolyamokon 7.50-ig
7. 00 - 7.30
7. 30 - 8.00

hajnali ügyelet (a nagy aulában)
reggeli előkészületek

1.b Érkezés az iskolába 5-12.évfolyamokon 7.50-ig
7. 00 - 7.45
7. 30 2.

5 - 8. évf. gyülekezés az aulában
9-12. évf. az osztálytermekben

Csengetési rend

Becsengetés:
1. szünet:
2. szünet:
3. szünet:
4. szünet:
5. szünet:
6. szünet:
7. szünet:

8.00 óra
8.45 – 9.00 óra reggeliző szünet
9.45 – 9.55 óra
10.40 – 11.00 óra levegőző szünet
11.45 – 11.55 óra
12.40 – 12.50 óra
13.35 – 14.00 óra ebédszünet
14.45 – 14.55 óra

Az ebédelés a tanév elején megállapított beosztás
szerint történik. Ebéd lemondása 8.45-ig telefonon
vagy személyesen tehető.
A napközis foglalkozás az utolsó tanítási órád után
kezdődik.

II. A TANULÓK JOGAI
1.
Tagja lehetsz iskolai diákönkormányzatnak,
tanulmányi, önképzőköri, művelődési, művészeti,
ismeretterjesztő, sport- és más diákköröknek.

9.
Nevelőid segítségét, tanácsait kérheted a téged
különösen érdeklő vagy számodra nehezen érthető
anyagrészek, témák elsajátításában.
10.

2.
Az emberi méltóság tiszteletben tartásával
szabadon véleményt nyilváníthatsz, javaslattal élhetsz
az iskola működésével, az iskolai élet valamennyi
kérdésével kapcsolatosan (ennek fóruma lehet
osztályfőnöki óra vagy diákgyűlés).
3.
Javaslatot tehetsz a diákképviselők és a
diákpolgármester személyére.
4.
Jogod van a diákönkormányzathoz fordulni
érdekképviseletért,
illetve
a
törvényben
meghatározottak szerint kérheted személyedet ért
sérelem orvoslását.
5.
Részt vehetsz tanórákon kívüli
foglalkozásokon
(tanulószoba,
korrepetálás, szakkör, fakultáció, ISK),
ha a jelentkezési feltételeknek
megfeleltél
(határidő
betartása).
Jelentkezésed önkéntes, tagságod egy tanévre szól.
6.

Igénybe veheted az iskolában rendelkezésre álló
eszközöket, az iskola létesítményeit
(könyvtár, számítástechnikai terem,
sport- és szabadidő létesítmények)
tanári
felügyelettel
és
a
szabályzatokban leírtak betartásával.

7.
Értékelheted
magad
és
osztálytársaid
magatartását, szorgalmát, közösségi tevékenységét.
Javaslatot tehetsz az Arany Kréta díj és a Károlyi
serlegek odaítélésére.
8.
Jogod van az iskola rendezvényein,
programjain részt venni, a szervezett versenyeken
indulni, kirándulásokra, táborozásokra, erdei iskolába
jelentkezni.

Jogod van ismerni érdemjegyeidet.

11. Jogod van kérni, hogy egy napon
csak 2 témazáró vagy nagyobb egységeket
számonkérő dolgozatot kelljen írnod, és jogod van
ennek eredményét 14 napon belül megismerni.
12. Jogod van az előírt orvosi vizsgálatokon részt
venni. Amennyiben a vizsgálatokat nem kívánod
igénybe venni, magánorvosi vizsgálat igazolásával
mentesülhetsz alóla.
13. Az iskola és a DÖK Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint az iskolai házirend teljes
változatát megismerheted a könyvtárban illetve az
iskola honlapjáról (www.kig.hu). Minden más fontos
információt osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól és
DÖK vezetőktől szerezhetsz meg.
III. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI
1.
Az órákra lelkiismeretesen készülj
Vállalásaidat lelkiismeretesen teljesítsd!
Őrizd az iskola hagyományait és jó hírét!

fel!

2.
A jelzőcsengő elhangzásakor tartózkodj a
teremben, előkészülve az órakezdésre és a tanár
fogadására.
3.
Az osztály fegyelméért, rendjéért te is érezz
felelősséget! Hetesként gondoskodj a terem
rendjéről, a tábla tisztaságáról, krétáról, az
osztályterem szünetek alatti levegőztetéséről.
Óra elején jelentsd a tanárnak a hiányzó
tanulókat és az esetleges rendkívüli
eseményeket!
Amennyiben becsengetés után 10
perccel nem érkezik nevelő az

osztályba, a nevelőtestületi irodában jelentsd be! Az
utolsó tanóra után gondoskodj róla, hogy a székeket
felrakjátok a padra a takarítás előkészítése céljából!
4,

Ne késs az órákról, mert ezzel zavarod a
tanórai
munkát!
Az
igazolatlan
késésekből „összegyűjtött” 45 perces
hiányzás igazolatlan órának számít.

5, Mulasztásaid igazolását az iskolába jövetelkor, de
legkésőbb egy héten belül add át osztályfőnöködnek,
különben az igazolatlan hiányzásnak minősül! Az
orvosi igazolás tényét a szülőnek is jeleznie kell
aláírásával az ellenőrzőben. Előrelátható vagy családi
okok
miatti
mulasztásodhoz
engedélyt kell kérni! Hiányzások után
a tananyagot a
szaktanárral
egyeztetett időpontig pótolnod kell!
6
Légy fegyelmezett a tanítási órán és az
óraközi szünetekben is! Óvd saját és társaid testi
épségét! A szünetek ideje alatt felmerülő
problémáiddal a mindenkori ügyeletes tanárhoz
fordulhatsz.
7.
Balesetet okozó és tűzveszélyes tárgyat nem
hozhatsz be az iskolába! Baleset, tűz esetén értesítsd
a legközelebbi pedagógust!
8.
Az intézmény egész területén minden tanuló
számára tilos a dohányzás!
9.
Az iskola épületét a tanítás, illetve a napközis
foglalkozás befejezése előtt engedély nélkül nem
hagyhatod el! Tanítási időn kívül az iskola
épületében és az udvaron csak felügyelettel és
engedéllyel tartózkodhatsz!
10. Tartsd tiszteletben tanulótársaid, tanáraid, a
technikai dolgozók jogait, emberi méltóságát!
11. Vigyázz
környezeted
és
felszerelésed
tisztaságára. Az iskolai oktatásban használt

eszközöket, berendezési tárgyakat, más tulajdonát
óvd meg, a szándékos rongálásból adódó
károkozásért
anyagi
felelősséggel
tartozol!
12. Mobiltelefon használata a tanítási
órák alatt nem engedélyezett, óra végéig
kikapcsolt állapotban az iskolatáskában kell tartanod!
13. Értékes tárgyaidat (pl. ékszer, műszaki
berendezés) tarsd otthon! Őrzéséért, rongálódásáért te
vagy a felelős!

IV. AZ ISKOLAI ÉLET SZABÁLYAI
(etikai kódex)
1.
Légy figyelmes, udvarias, tisztelettudó
társaiddal, szüleiddel, nevelőiddel, s minden
felnőttel!
2.
Ápold és tartsd meg személyes tisztaságodat!
Öltözeted legyen mindig mértéktartó, tiszta,
rendezett, ízléses, balesetmentes! Kerüld a
túlzásokat, a korodhoz nem illő, kirívó öltözködést!

14. Az eseményekhez méltó öltözékeddel (fehér
ing vagy blúz és sötét nadrág vagy szoknya) és
viselkedéseddel is tiszteld meg iskolai
rendezvényeinket, ünnepélyeinket, így
járulj hozzá az ünnepélyhez méltó
hangulat kialakításához! Viseld iskolánk
jelképeit: a jelvényt (5.8. évf.), a sálat
vagy a nyakkendőt (9- 12. évf.)!

3.
Az általánosan elfogadott illemszabályokat
tartsd be (pl. sapkaviselés, hölgyekkel szembeni
viselkedés, ebédlői magatartás, napszakhoz kötött
köszönési formák alkalmazása stb)!

15. Tanulmányi munkáddal, magatartásoddal,
előmeneteleddel kapcsolatos ügyintézés fogadóórán,
szülői értekezleten, előre egyeztetett időpontban
történik. Ezeket és más fontos információkat, iskolai
tájékoztatásokat, érdemjegyeket az ellenőrzőn kívül
az elektronikus naplóban is nyomon követheted.
A szülővel az iskola minden értesítését alá kell, hogy
írasd! Az ellenőrzőnek minden nap nálad kell lennie.

5.
Óvd szervezetedet minden egészségre ártalmas
szertől és cselekedettől. Saját érdekedben ne
dohányozz, ne fogyassz alkoholt, ártalmas szereket!
Másokat is óvj ettől! Szükség esetén kérj segítséget
osztályfőnöködtől, iskolaorvosunktól!

16. Tűzriadó és bombariadó esetén az előre
megbeszélt útvonalon rendezetten mihamarabb hagyd
el az iskola épületét nevelői kísérettel!
17. Az ingyen kapott tartós tankönyvek az iskolai
tankönyvtár állományát képezik, kötelességed azok
épségére, tisztaságára vigyázni. Amennyiben
megrongálódik, elvész, akkor azért anyagi
felelősséggel tartozol.
18.

Ismerd meg és tartsd be a házirendet!

4. Ne használj csúnya, durva vagy trágár szavakat,
kerüld a hangoskodást! Társaidat is figyelmeztesd a
barátságos, udvarias viselkedésre!

Budapest, 2013. szeptember 02.

