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A Csillagösvény Waldorf Iskola Házirendje  

2018/2019 
 

Ez a dokumentum a tanulói jogviszonyra, a tanulói és szülői kötelezettségekre, jogokra 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

 
 
 

1. A Házirend 

 

• megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket,  

• biztosítja az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan 
megvalósítását, valamint a tanulók iskolai, közösségi életének megszervezését.   

• A gyermekek szocializálódása, társadalmi beilleszkedése elsődlegesen és alapvetően 
a család nevelő hatásán múlik. Az iskola megerősítheti a helyes társas viselkedést, 
illetve a közösség erejével mérsékelheti a hibás magatartásformák hatását, ám ehhez 
folyamatos egyeztetés és együttműködés szükséges a család és az iskola között.  
A Waldorf-iskolában elvárt kulturált magatartás követelményeinek akkor tud a 
gyermek megfelelni, ha az otthon szokásrendje is hasonló.  

 
1.1. A Házirend hatálya 

 

A Házirend előírásai az iskola tanulóira, tanulóinak szüleire, az itt tanító pedagógusokra és 
alkalmazottakra  minden olyan esetben vonatkoznak, amikor a tanulóink az iskolában és 
annak közvetlen környezetében tartózkodnak, illetve az iskola által szervezett programokon 
vesznek részt.    
 
1.2. A Házirend nyilvánossága 

 

A Házirend előírásai nyilvánosak, amelyeket minden érintettnek meg kell ismernie.  
A Házirend elolvasható:  

• a hirdetőtáblán,  
• az iskola honlapján. 

A Házirendet tanévkezdéskor ismertetjük a tanulókkal, és szüleiknek elektronikusan 
elküldjük.  
 
2. Az iskola működési rendje 

 

2.1. Az iskola működésével kapcsolatos általános szabályok 

• Az általános együttélési szabályokat mindenkinek kötelessége megtartani.  

• Senki nem önbíráskodhat, tisztelni kell minden társunk (tanárok, technikai dolgozók, 
tanulótársak és minden, az épületben tartózkodó ember) emberi méltóságát.  

• A gyerekek közötti konfliktusok kezelése a pedagógusok hatásköre, ilyen esetben a 
szülők is kötelesek a pedagógus segítségét kérni. 

• Iskolánk hírnevének megsértéséért – különösen, ha nagy nyilvánosság előtt történik – a  
polgári jog szabályai szerint kártérítési követeléssel élhet az iskola. 
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2.2. Az iskola munkarendje   

• A diákoknak reggel 8 óráig kell megérkezniük az iskolába. A tanítás 8.15-kor kezdődik. 
Tanulóinknak ekkorra már az osztálytermekben kell lenniük. A koncentrált munka előtt 
szükséges ráhangolódni a közösségre, a tanításra, elbeszélgetni, játszani pár percet. 
 

• Reggel 7.15-től biztosítunk reggeli ügyeletet: jó időben az udvaron gyülekezünk, rossz időben a 
tornateremben. 7.45-kor mehet be mindenki a termébe. 
 

• Az órakezdés után érkező gyermek nem nyithat be a tanterembe. Csendben a folyosón kell 
várakoznia. Az osztálytanító hívja be őt a tanítás menetét legkevésbé zavaró időpontban.  

• Az órák rendje 

  

Főoktatás 
 

 8.15–10.15 nagyszünet 10.15–10.45  

     
1. szakóra  10.45–11.30 kisszünet 11.30–11.40 
     
2. szakóra 1–3. o. 11.40–12.25 ebédszünet 12:25–12.45 

4–8. o. 11.40–12.30 kisszünet 12.30–12.40 
     
3. szakóra 3–4. o. 12.45–13.30 -  

5–8. o. 12.40–13.30 ebédszünet 13.30–13.50 
     
4. szakóra  13.50–14.30   

• A főoktatás végi közös étkezéshez az otthon készített tízórait javasoljuk, ami a gondoskodás jele.  
A főoktatás utáni nagyszünetben minden gyermek köteles az udvaron tartózkodni. (Az első négy 
osztály az első udvaron, a középtagozat a hátsó udvaron.) Rossz időben az 1–4. osztályosoknak 
be lehet menni a tornaterembe, az 5–8. osztályosok a termükben maradnak. A többi szünetet az 
osztályban kell tölteni, nyitott ajtók mellett, az ügyeletes tanár felügyeletével. 
 

• A tanítás befejeztével, miután az ügyeletes tanuló takarítók elvégezték a feladatukat, az 
osztályterem kulcsát le kell adni a délutános tanárnak. Utána csak külön engedéllyel lehet 
bemenni a terembe (pl. szakkör). Figyeljen mindenki arra, hogy ne maradjon a teremben fontos 
dolog (pl. iskolatáska, lakáskulcs). 
 

• Délután 17h-ig felügyeletet biztosítunk azon diákjainknak, akiknek a szülei ezt igénylik, és 

feltétlenül szükségük van rá. Az ellátást nem igénylő gyerekeket az utolsó tanítási óra (illetve 
az ebéd) után legkésőbb 10 perccel el kell vinni. Amennyiben ez nem történik meg, a gyermek 
csatlakozik a délutános csoporthoz, és a továbbiakban a délutáni felügyelet szabályai érvényesek 
rá.  

• 

 
A délutáni felügyeletet igénylő gyermekek szülei a tanév kezdésekor nyilatkozatot töltenek ki. 
Ha a gyermek nem a megszokott módon vagy időben indul haza, arról előzetes írásos értesítést 
kérünk. A délutáni felügyelet ideje alatt a pedagógusnak mindig tudnia kell, hol van a gyermek. 
Az udvaron oldalra, a tanárok látóterén kívül, illetve az óvoda területére menni nem szabad. 
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2.3. A tanulók feladataival kapcsolatos szabályok  

 Minden tanuló kötelessége, hogy 
• rendszeres munkával (tanulással), fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget 

tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Készüljön a tanórákra, legyen mindig kész a házi feladata! 
Felszerelése mindig, minden órán hiánytalan legyen! 
 

• részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon; ha beiratkozik szakkörre, 
sportfoglalkozásra stb., ezekre év végéig eljárjon (indokolt esetben a szülő írásban kérvényezheti 
a szakkörvezetőtől gyermeke kimaradását a szakkörből). 
 

• Harmadik osztálytól a tanulók hetesi feladatokat látnak el. 
 

• Aki a tanórát zavarja, az a többieket akadályozza a tanulásban, s ezért szóbeli, majd írásbeli 
szaktanári vagy osztálytanítói figyelmeztetésben részesül, valamint a pedagógus pótlásra 

kötelezheti megadott időben, a tanítás után, amiről a szülőket is értesíti. 
  

• Az alsóbb osztályokban - esetenként az osztálytanító kérésére – fontos, hogy a szülők esténként 
otthon ellenőrizzék a gyermek házi feladatát, felszerelését, hogy másnapra az órarendre 
megfelelő holmik ne hiányozzanak. Az iskolai munkát zavaró, veszélyeztető tárgyakat a tanító 
elveheti. 
  

• Amennyiben az órai munkából egy tanuló kimarad a felszerelés hiánya miatt, mulasztónak 
minősül. 
 

• A tanuló az el nem készített házi feladatot a pedagógus által megadott időpontban, tanítási időn 
kívül, határidőre köteles pótolni, amiről a szülők értesítést kapnak. 
 

• A tantárgyi követelmények nem teljesítésének elbírálása mindig egyedi, a tanuló képességeihez 
mért szempontok alapján történik. 
 
 

2.4. A környezet rendben tartásával kapcsolatos szabályok 

• Iskolánk rendjéért – az udvar is ideértendő! – minden gyermek és felnőtt felelős. A rend és a 
tisztaság és annak helyreállítása az önállóság fejlődésével egyre inkább elvárható a gyerekektől. 
Eleinte saját padjukat, később a tantermet is maguk takarítják a tanulók.  
 

• Az ebédlőben elvárjuk a kulturált étkezést. 
 

• A mellékhelyiségek rendeltetésszerű, kulturált használata és tisztán tartása mindenkitől elvárt 
kötelesség. 
 

• Az iskola berendezését, taneszközeit köteles mindenki óvni, a helyiségeket tisztán és rendben 
tartani. Károkozás esetén – szándékosságtól függetlenül – a kárt okozó és családja köteles 
helyreállítani az eredeti állapotot, illetve megtéríteni az okozott kárt (2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről 59.§). A szándékos rongálás írásbeli figyelmeztetést is von maga után. 
 

• Különösen fontos a rongálások megelőzése, a iskolakert és az udvar élővilágának gondozása, 
megóvása. 
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2.5. Az iskolai életre, együttélésre vonatkozó általános szabályok 

• Tanítási időben a gyerekek csak külön szülői engedéllyel hagyhatják el az iskolát. Az iskolán 
kívüli programokon a gyerekeknek a tanulócsoportot csak a tanár engedélyével lehet elhagyni. 

• A váltócipő használata kötelező. Mezítláb és zokniban közlekedni nem szabad. A papucs nem 
megfelelő.  
 

• Erdőjáráshoz, kertműveléshez, kinti szünetekhez az időjárásnak megfelelő váltóruha, 
gumicsizma, esőkabát, sapka szükséges. 

• Az iskolába a gyermekek csak a Tanári Kollégium által ajánlott és engedélyezett játékokat, 
eszközöket hozhatják be. Elektronikus eszközöket kizárólag osztálytanítói engedéllyel hozhatnak 
magukkal.  
 

• Mobiltelefonnal csak azok a diákok érkezzenek az iskolába, akiknél ez a hazautazás miatt 
nélkülözhetetlen. Mobiltelefont az iskola területén diákok nem használhatnak, csak kivételes 
tanári engedéllyel a titkárságon. A készüléket kikapcsolt állapotban a gyermeknek a táskájában 
kell tartani. A telefonokért és az engedély nélkül behozott egyéb eszközökért az iskola 
felelősséget nem vállal. A mobiltelefont engedély nélküli használat esetén elvesszük, és csak a 
szülő kaphatja vissza az iskolaképviselőtől vagy helyettesétől. 
 

• Iskolánkban a tanulóknak tilos a smink, a körömlakk, testmatrica, henna, tetoválás, piercing 
viselése, a hajfestés használata. A diákokon lévő cipő és ruha kiválasztását az évszak, az 
egészség, a biztonság és a jó ízlés irányítsa. Amennyiben a nevelő úgy ítéli, hogy a diák öltözete 
nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, ezt még aznap jelzi a szülőnek. A szülő gondoskodik 
róla, hogy a gyermek a továbbiakban megfelelő öltözékben érkezzék az iskolába. 
 

• Az iskolában tartózkodás teljes időtartama alatt szigorúan kerülendő a trágár beszéd és 
viselkedés. 
 

• Ünnepeink hangulatához megfelelő ünnepi öltözékkel járulunk hozzá. Az ünnepi öltözék: fehér 
fölső, sötétkék vagy fekete szoknya, illetve nadrág. Az ünnepi viseletet kívánó ünnepeink az 
Elsősök Fogadása, az Adventi Kert és a Ballagás. Alkalomhoz illő, szép ruhába öltözünk a 
János-napi Tűzugráson. Az Évszakünnepeken és a fellépéseken a fellépők ünneplőben, a néző 
gyerekek alkalomhoz illő ruhában jelennek meg. 
 

• Iskolánkról gyakran tanulóink iskolán kívüli viselkedéséből alkotnak véleményt, ezért is fontos, 
hogy hazafelé az utcán, járműveken, beleértve az iskolabuszt is és az iskolán kívüli 
rendezvényeken viselkedésük fegyelmezett és kulturált legyen.  
 

2.6. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások   

• Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlel bármely tanuló, például baleset történik, vagy valaki 
rosszul érzi magát, megsérül, haladéktalanul szólnia kell a leghamarabb elérhető pedagógusnak.  
 

• A megbetegedett vagy élősködővel fertőzött gyermeket az értesítés után haza kell vinni. A 
hozzátartozó napközbeni elérhetőségét a gyermek megbetegedése vagy sérülése esetére 
biztosítani kell. 
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• Az iskola egész területén, a nap bármely időpontjában, valamint minden iskolai rendezvényen 
szigorúan tilos a rágógumizás, szotyizás (tökmagozás), dohányzás, alkohol, valamint drog 
fogyasztása, illetve ezek behozatala is. A szabály utolsó három tételének megszegése szigorú 
elbírálás alá esik, fegyelmi eljárást von maga után. Súlyos esetben (drog és alkohol fogyasztása 
esetén) büntetőjogi következményeket is kilátásba helyezhet az iskola. 
 

• Az épületben mindenkinek kötelessége úgy viselkedni és közlekedni, hogy ne veszélyeztesse se a 
maga, se társai testi épségét. Labdázni és rohangálni az épületen belül tilos. Az iskola egész 
területén tilos továbbá rollerezni, oxelózni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni. 

 
•  Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hozni, illetve az 

iskola által szervezett programokra vinni tilos!  
 
• Bármilyen szúró, vágó eszközt, veszélyes tárgyat, amely akár a legkisebb fokban is 

veszélyeztetheti a gyerekek testi épségét, az iskolába és iskolai rendezvényekre hozni tilos! Ilyen 
eszközök behozatala figyelmeztetést, illetve a tilalom többszöri megsértése fegyelmi eljárást von 
maga után. 

• Az udvaron kavicsot, köveket, gesztenyét stb. dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat ki- 
vagy bedobni, valamint az ablakon át közlekedni, ablakba kiülni tilos!   

 
• Az iskolán kívüli programokon a tanuló a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével 

hagyhatja el! 
 
 
2.7. A hiányzásokkal kapcsolatos szabályok 

• A hiányzások igazolása törvény szerinti kötelessége minden szülőnek. (20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről… 51.§-a szabályozza a 
hiányzásokat bővebben.) Ennek szabályai: 
 

 1. A szülő összesen 3 napot igazolhat egy félévben (ehhez hivatalos nyomtatványt a 
titkárságon vagy az osztálytanítótól lehet kapni). 

 2. A többi napot csak orvos igazolhatja. 
 3. 250 órát meghaladó hiányzás esetén a Tanári Konferencia döntése alapján a gyermek 

vizsgát tehet vagy évet ismétel. 
 4. Amennyiben tanítási időben utazik el a gyermek, azt előre, írásban, papíron kell kérni az 

osztálytanítótól, és jóvá kell hagyatni az iskolaképviselővel. Ebben az esetben a tananyag 
pótlása a szülő feladata. 

5. Az ünnepekről, kirándulásokról, tanórán kívüli kötelező foglalkozásokról történő 
távolmaradásra a tanórai hiányzásra vonatkozó szabályok alkalmazandók. 

6. Az igazolást aznap kell bemutatni, mikor a betegség után a tanuló először jön iskolába, de 
legkésőbb az ezt követő egy héten belül. Ezután a hiányzás igazolatlannak számít.  

7. A tanítási órákra pontosan kell érkezni! Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, az 
késésnek számít. A késések összeadódnak, három igazolatlan óra után osztálytanítói 
figyelmeztetés jár, melyről a szülők is tájékoztatást kapnak. Az iskola köteles minden 
igazolatlan mulasztásról tájékoztatni a szülőt az osztálytanítón keresztül. A tizedik 
igazolatlan óra után az iskola köteles a kormányhivatal illetékes osztályát is értesíteni.  

 
• A testnevelés órák alóli felmentéshez írásos dokumentumot kérünk. (Szülő vagy orvos adhatja.) 
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• Hiányzások igazolását és a kikérést csak papíron fogadjuk el. 

 

2.8.  A szülők és látogatók iskolai tartózkodására vonatkozó szabályok 

• A zavartalan tanítás biztosítása érdekében a szülőknek a gyermek/ek behozatalára és elvitelére 
15 perc áll rendelkezésükre. 8.15-kor el kell hagyniuk az iskolát. Szülők iskolaidőben csak a 
Tanári Kollégium külön engedélyével, rendezvények alkalmával vagy előre megbeszélt tanári 
konzultáció ideje alatt, illetve ügyfélfogadási időben hivatalos ügyintézés céljából 
tartózkodhatnak az iskolában. 
 

• Külön kérjük, hogy a kisgyerekekkel érkező szülők fokozottan figyeljenek a gyerekeik testi 
épségére és viselkedésére. A szülő megérkezését követően – a gyermek átvétele után – a 
felügyelet már nem a pedagógus, hanem a szülő felelőssége. 
 

• Kutyát az iskola területére hozni csak külön engedéllyel lehet. 
 

• A titkárság és a gazdasági iroda ügyintézési idejét lásd a faliújságon. 
Az ebédrendelés- és befizetés mindig az előzetesen kiírt időpontban, elektronikusan történik.  
  

• Kérjük, hogy a felnőttek csak az arra kijelölt helyen: a gazdasági iroda előtt, illetve az iskola 
területén (a kertkapun) kívül bonyolítsák telefonhívásaikat. 
 

• Belső rendezvényeink bensőségességét csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha azokon csak 
diákjaink és hozzátartozóik vesznek részt. 
 

• A belső rendezvényeken, melyeken nem osztályaikkal vesznek részt a gyerekek (pl.: Adventi 
bazár, Pásztorjáték, egyéb előadások), a szülő felügyel a gyermekére. 
 

• Idegenek kizárólag a Tanári Kollégium engedélyével tartózkodhatnak az iskolában. 
 
 

 

2.9.  Az iskola helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok 

• A tantermek, szaktermek órarenden kívüli igénybevételének szabályai: 
1. Az osztálytermek használatát az osztálytanító,  
2. a szaktermek, tornaterem, tornapálya, valamint a veteményeskert használatát a 

szaktanárok engedélyezik. 
3. Egyéb helyszínek esetén (pl. udvar, padlás) a Konferenciavezetővel kell egyeztetni. 

 
• A Könyvtár használati rendje: 

A könyvtárban kizárólag a kölcsönzési idő alatt tartózkodhatnak diákok. (A kölcsönzési idő 
rendje a könyvtár ajtaján kifüggesztve található.) A kikölcsönzött könyvekért mindenki 
felelősséggel tartozik. Elvesztésük, megrongálódásuk esetén az okozott kárt meg kell 
téríteni. 

 
 
2.10. Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

• Az elektronikus levelezés kizárólag technikai ügyekben elfogadható az osztálytanító és az 
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osztály szülői között, problémafelvetésre nem alkalmas. 
 

• Tanárok és tanulók között az elektronikus levelezés nem megengedett. 

 

2.11. Szülő-tanár konfliktus protokoll 

• Ha egy szülőnek problémája van egy tanárral, kérjük az alábbi protokollt kövesse: 

1. Először az érintettel beszélje meg a problémát. Ha ez nem vezet eredményre, 
forduljon az iskolaképviselőhöz segítségért. 

2. Az iskolaképviselő eldönti, hogy szükséges-e a meditációs munkacsoport  
bevonása. 

3. Ha ezután sem oldódott meg a helyzet, forduljon a Konferenciához írásos 
formában vagy személyes meghallgatást kérve.   

4. A konfliktusban érintett tanár szabadon dönthet, hogy kit kér fel segítségnek a 
megoldáshoz, feloldáshoz vezető úton.  

 
3. A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 

• A tanév rendjéről, az aktuális eseményekről és feladatokról az osztálytanító vagy a 
szaktanár szóban vagy írásban tájékoztatja a tanítványokat és a szülőket. A kiadott 
időpontok változtatási jogát fenntartjuk..  

 
• A tanulók a felmerült gondjaikat az érintett pedagógusoknak jelezhetik, kérhetik 

segítségüket a megoldásban. 
 

4. Fegyelmi intézkedések 

• A Házirend bármely pontjának megszegése felelősségre vonást és fegyelmi intézkedést 
von maga után. Ennek fokozatai a következők: 

• Szóbeli figyelmeztetés. 
 
• Írásbeli figyelmeztetés, melyre akkor kerül sor, ha a szóbeli figyelmeztetések 

eredménytelenek maradtak. Az írásbeli figyelmeztető bekerül az osztálynaplóba. Erről a 
fokozatról írásban kell értesíteni a szülőt. Egy tanuló három írásbeli figyelmeztetést 
kaphat. 

 
• A harmadik írásbeli figyelmeztetés után az osztálytanító és az osztályban tanító 

szaktanárok behívják a szülőket problémamegoldó beszélgetésre. Ha szükségesnek 
látják, a gyermeket is behívhatják erre a beszélgetésre. 

 
• Legvégső fokozatban a tanuló eltanácsolható az iskolából, amihez a Tanári 

Konferencia egyetértése szükséges.  
 

A büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni súlyos kötelességszegés esetén. Súlyos 
kötelességszegésnek minősül: 
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• az agresszió, a másik tanuló vagy bárki megverése, bántalmazása, 

megfenyegetése,  

• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 
fogyasztása, árusítása,  

• a szándékos károkozás,  
• az iskola nevelői, alkalmazottai és az iskolatársak emberi méltóságának 

megsértése, ezen túl minden olyan cselekmény, amely a büntető törvénykönyv 
alapján bűncselekménynek minősül. Fegyelmi büntetés és súlyos 
kötelességszegés esetén a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi 
eljárás indítható. Erről a Tanári Kollégium dönt. A Tanári Kollégium a 
büntetést írásba foglalja, és a szülők tudomására hozza. A Tanári Kollégium 
fegyelmi tárgyalásán a szülők jelenléte is elvárt. 

 
Amennyiben a fentiek nem hoznak megnyugtató eredményt, úgy a 2011. évi CXC. 
Köznevelési törvény 58.§ (4) d) pontja szerint a tanuló áthelyezhető másik iskolába. 
 

5. A tanulói jogok és kötelességek tételes szabályozása 

 
A 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény 46.§ tartalmazza a részletes, mindenre kiterjedő 
szabályokat. 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

Tanári Kollégium 

 

 

Véleményezte: 

 

       

 

_____________________                                                ____________________ 

 

    Szülői Kör       Fenntartó 

 

 


