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Tisztelt Képviselő-testület!
A többször módosított közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi
módosítása több új rendelkezést vezet be az iskolai házirendekkel kapcsolatban.
Azért, hogy e dokumentumok megfeleljenek az előírásoknak, az intézményeknek
felül kellett vizsgálniuk a meglévő házirendjüket, amelyek a helyi önkormányzat
képviselő-testületének jóváhagyásával lépnek életbe.
A törvény 40. § (7) bekezdése értelmében a házirend állapítja meg, hogy a
törvényben és jogszabályokban meghatározott jogokat és kötelességeket milyen módon
lehet gyakorolni, illetve végrehajtani az oktatási-nevelési intézményekben. A házirend
tehát a közoktatási törvény felhatalmazása alapján alkotott intézményi belső jogi norma,
önálló óvodai, iskolai, kollégiumi belső forrás.
A házirendek felülvizsgálatáról a szaktörvény 129. § (8) bekezdése határoz.: „Az
óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. december 31-ig felülvizsgálják házirendjüket és
megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából.”
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek a 2003. évi LXI. törvénnyel
történő módosítása jelentősen megváltoztatta az óvodák, iskolák és kollégiumok belső
működésében kiemelkedő helyet elfoglaló házirendek szerepét. A házirendek ugyanis,
mint intézményi dokumentumok a módosítás következtében tartalmi és eljárásjogi
szempontból gyökeresen megváltoznak.
Tartalmi szempontból a változás lényege az, hogy míg a korábbi törvényi
szabályozás alapján a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek
gyakorlásával összefüggő kérdések szabályozásán volt a hangsúly, addig a jövőben e
feladatok megtartása mellett számos lényeges kérdésben önálló szabályozás
megvalósítására kapott jogot a nevelési-oktatási intézmény.
Az önálló szabályozáshoz való jog egyidejűleg kötelezettséget is jelent, hiszen a
tanulóktól elvárható magatartás normába öntése egyaránt érdeke a tanulónak és a velük
foglalkozó pedagógusoknak és más alkalmazottaknak.
A házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire nézve, mint a
jogszabály. Adott óvodában, iskolában, kollégiumban a házirendben foglaltak megsértése
ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése.
A Közoktatási törvény és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint ennek a
30/2004 (X.28.) OM rendelettel történő módosítása több olyan kérdést is meghatároz,
amelyeket kötelező szabályozni a házirendben.
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Az új házirendek kötelező elemei:
• Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. [Ktv. 40 §. (7)]
• Jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával
kapcsolatos szabályok. [Ktv. 40 §.(7)]
• Az iskolai, kollégiumi munkarenddel kapcsolatos szabályok. [Ktv. 40. § (7)]
• A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjével
kapcsolatos szabályok. [Ktv. 40. § (7)]
• Az iskola, a kollégium helyiségei, rendelkezési tárgyai és az iskolához, kollégiumhoz
tartozó területek használatával kapcsolatos szabályok. [Ktv. 40. § (7)]
• Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás.
[Ktv. 40. § (7)]
• Az iskolába bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését, illetve bevitelét az intézmény
megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételekhez kötheti. [Ktv. 40. § (8)]
• A diákkörök létrehozásának rendje. [Ktv. 62. § (1)]
• A tanítási órák közötti szünetek rendjének meghatározása. [R.9. § (7)]
• Annak meghatározása, hogy a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók
milyen közössége minősül a tanulók nagyobb közösségének. [R.31. § (2)]
• Azoknak a védő-óvó előírásoknak a meghatározása, amelyeket a tanulóknak az
iskolába való tartózkodás során be kell tartaniuk. [R 6/A. § (2)]
• A tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggő eljárási kérdések.
[243/2003. (XII.17)]
A 30/2004. (X.28.) OM rendelet módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet, és ennek megfelelően a házirendeknek
tartalmaznia kell:
• A gyermek, tanuló távolmaradásával, mulasztásával, késésének igazolására vonatkozó
rendelkezéseket.
• A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályokat.
• A napközi, tanulószobai és iskolaotthonos foglalkozásokra való felvételi kérelmek, a
kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elveit.
• A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon
járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét.
• A tanulók véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendjét és formáit.
• A tanulók jutalmazásának elveit és formáit.
• A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.
A módosított rendelet értelmében az iskola egész területén tilos dohányozni a
tanulónak, tehát a 18 éven felüli nappali tagozatos diákoknak sem lehet helyet kijelölni a
dohányzásra.
Csak az iskolai ünnepség esetén lehet kikötni, milyen ruhában ne jelenjen meg a
gyermek, de balesetvédelmi szempontból megszabhatja az iskola a ruha- és hajviseletet.
A házirend elkészítésekor figyelembe kell venni a Szervezeti és Működési Szabályzat,
valamint a Pedagógia Program előírásait; a három dokumentumnak alapjait tekintve
egyeznie kell.
A házirend vonatkozik a gyerekekre (óvodások, iskolások, kollégisták), a dolgozókra és
a szülőkre. Éppen ezért a fenntartói jóváhagyás előtt a dokumentumot véleményeztetni
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kellett a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal is, ők aláírásukkal igazolják, hogy
egyetértenek a házirendben foglaltakkal.
A közoktatásról szóló törvény 40.§ (9) bekezdése szerint a házirendet az óvoda az
iskola, a kollégium vezetője készíti el, a nevelő-testületi elfogadás után a képviselő-testület
jóváhagyásával válik érvényessé. Ezek közül a rendelkezések közül az új, gyökeres
változást eredményező módosítás a fenntartói jóváhagyás beépülése a jóváhagyási
eljárásba.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
8.§ (4) bekezdése alapján a házirendet az óvodának, az iskolának, a kollégiumnak
nyilvánosságra kell hoznia.
Ez azt jelenti, hogy a házirendet az intézményben olyan helyen kell kihelyezni, hogy
azt a pedagógusok, a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. Jelenti azt is, hogy
1 példányt az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a
tanulónak át kell adni.
A házirendeket az intézmények határidőre készítették el, az előforduló kisebb
hibákat korrigálták, a házirendek megfelelnek a törvényi előírásoknak és
rendelkezéseknek.
Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nagy terjedelműek, nem áll módunkban
kiosztani, ezért azokat – amennyiben igény van rá – a Polgármesteri Hivatal Művelődési
Irodájának 214-es szobájában készséggel rendelkezésre bocsátjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az előterjesztésben
szereplő intézmények Házirendjét.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati
óvodák, általános iskolák, kollégiumok és az alapfokú művészeti iskola Házirendjét azzal,
hogy a Házirendben foglaltakat be kell tartani, a gyermeki, tanulói jogokat és
kötelezettségeket érvényesíteni kell.
Felelős: Az intézmények vezetői
Határidő: Folyamatos
A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Alpolgármestere
3. Szentes Város Jegyzője
4. Közoktatási intézmények vezetői
5. Művelődési Iroda

Szentes, 2005. január 10.

Szűcs Lajos
alpolgármester
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