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A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény könnyen érthető házirendje 
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Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 

Könnyen érthető házirend 

1-2. rész 

 

©Inclusion Europe:  

Az európai könnyen érthető kommunikáció logója.  

Bővebb információ a www.easy-to-read.eu oldalon.   
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A mi nevünk Csány Júlia,  

Nyúl Zsófi  

és Ótott-Kovács Réka.  

Mi a szegedi egyetemen tanulunk.  

Mi készítettük ezt a házirendet.  

 

A házirend elkészítésében  

sokat segített nekünk  

Horváth Péter tanár úr, 

Köböl Erika tanárnő 

és a Bárczi EGYMI tanulói. 

Köszönjük nekik a segítséget! 
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Sok olyan szöveg van, 

amit nehéz megérteni,  

pedig sok hasznos tudás van bennük.  

 

Mi ebben a házirendben  

próbáltunk érthetően fogalmazni 

és képeket használni,  

hogy Ti könnyebben megismerhessétek  

a jogaitokat, 

a kötelezettségeiteket 

és az iskolátok szabályait.  
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Reméljük, hogy szívesen használjátok majd 

ezt a házirendet.  

Sok sikert kívánunk nektek 

a tanuláshoz!  
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Házirend 
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Most azt láthatjátok, 

hogy kit milyen rajzzal jelöltünk. 

 

Ő a tanár néni Ő az igazgató Ők a szülők 
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1. rész 

 

Ebben a részben a jogaidról, 

a kötelezettségeidről 

és az iskolád szabályairól 

olvashatsz.   
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A házirendben arról olvashatsz,  

hogy mit szabad csinálnod.  

Ezek a te jogaid. 

 

A házirendben arról olvashatsz,  

hogy mit kell csinálnod.  

Ezek a te kötelezettségeid. 

 

A házirendben arról is olvashatsz,  

hogy hogy viselkedj az iskolában.  

Ezek a szabályok. 



10 
 

1. Amíg az iskola tagja vagy, 

teljesítsd a házirend szabályait! 

 

 

2. Ha nem értesz valamit a házirendben, 

akkor kérdezz meg egy tanár nénit 

vagy egy tanár bácsit! 

 

3. Ha valaki nem engedi meg, 

hogy azt csináld, amit neked szabad, 

akkor kérj segítséget egy tanár nénitől 

vagy egy tanár bácsitól! 

  

? 
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4. Teljesítsd a szabályokat!  

Ha nem teljesíted,  

akkor büntetést kapsz a tanár nénitől 

vagy a tanár bácsitól. 

 

5. Vigyázz az iskola berendezéseire 

és eszközeire! 

Ha az iskola berendezéseit, eszközeit rongálod, 

akkor ki kell fizetned. 

 

6. Ha a családodnak nincs pénze az étkezésedre, 

akkor szólj az osztályfőnöködnek! 
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2. rész 

Ebben a részben 

a munkarendről olvashatsz. 

A munkarend azt jelenti, 

hogy hogyan telik egy napod  

az iskolában.  
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1. Az első órád előtt 10 perccel legyél az iskolában! 

 

2. Legyél pontos! 

Pontosnak lenni azt jelenti, 

hogy a becsengetés előtt 

érkezel meg az iskolába. 

Ha nem a becsengetés előtt 

érkezel meg az iskolába, 

akkor hozz igazolást. 

Az igazolás egy papír, 

amiben egy felnőtt leírja, 

hogy miért késtél, 

vagy miért nem voltál az iskolában. 
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3. Ha beteg vagy, menj el orvoshoz! 

Ha az orvos azt mondja, 

hogy maradj otthon, 

akkor maradj otthon! 

Ha meggyógyultál, 

akkor jöhetsz iskolába. 

Hozz az orvostól igazolást 

arról, hogy beteg voltál! 
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4. Az utolsó óra előtt  

csak engedéllyel mehetsz el az iskolából.  

Az engedélyt a szüleid kérhetik 

az iskola igazgatójától,  

az iskola igazgatóhelyettesétől 

vagy az osztályfőnöködtől. 

 

5. Legyél udvarias!  

 

6. Legyél fegyelmezett!  

 

7. Tanulj szorgalmasan!  
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8. Ha a szünetben látsz egy felnőttet,  

akkor köszönj neki!  

Ha bejön egy felnőtt a tanórára,  

akkor köszönj neki!  

9 óra előtt köszönj így: Jó reggelt!  

9 óra után köszönj így: Jó napot!  

 

 

 

9. Öltözz fel kényelmesen  

és az iskolába illően!  
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10. Legyél ápolt! 

Ápoltnak lenni azt jelenti, 

hogy tiszta ruhákba öltözöl. 

 

Ápoltnak lenni azt is jelenti, 

hogy otthon rendszeresen tisztálkodsz.  

Tisztálkodás például 

a fürdés,  

a hajmosás, 

a kézmosás,  

a fogmosás.  
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11. Az iskolai ünnepségekre  

a fiúk vegyenek fel  

fehér inget és fekete nadrágot.  

A lányok vegyenek fel 

fehér inget és fekete szoknyát 

vagy fehér inget és fekete nadrágot. 
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12. A tanórák ideje alatt 

rakd az elektronikai eszközeidet a táskádba! 

Elektronikai eszköz például 

a telefon, 

tablet, 

bluetoothos hangfal. 

 

13. Minden nap legyen nálad 

az ellenőrző füzeted 

és a felszerelésed. 

Felszerelések azok az eszközök, 

amiket a tanár néni vagy a tanár bácsi 

kér tőled a tanórára. 
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14. Ha nincs nálad az ellenőrző füzeted,  

a tanóra elején szólj a tanár néninek 

vagy a tanár bácsinak, 

hogy nincs nálad!  

 

 

15. Ha nincs nálad a felszerelésed,  

a tanóra elején szólj a tanár néninek 

vagy a tanár bácsinak,  

hogy nincs nálad! 
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16. Az ellenőrződbe írt jegyeidet  

és beírásaidat  

írasd alá a szüleiddel!  

Beírást akkor kapsz a tanár nénitől 

vagy tanár bácsitól, 

amikor rosszul viselkedsz.  
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17. A testnevelés óra előtt 

olyan ruhába kell átöltöznöd, 

amit a tanár néni 

vagy a tanár bácsi kér tőled. 

 

18. Ha a tanár néni 

vagy a tanár bácsi azt mondja, 

hogy vegyél fel védőruhát,  

akkor vedd fel a védőruhát!  

Védőruha például  

a mentőmellény, 

az esőkabát, 

a köpeny rajzórán.  
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19. A kabátodat tedd 

a folyosón a szekrénybe 

vagy az osztályteremben a fogasra!  

 

 

 

20. Azokat a dolgaidat,  

amiket nem szeretnél elveszíteni,  

hagyd otthon! 

Például a pénztárcád, 

az ékszereid, 

a számítógéped. 
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Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 

Könnyen érthető házirend 

3. rész 

©Inclusion Europe:  

Az európai könnyen érthető kommunikáció logója.  

Bővebb információ a www.easy-to-read.eu oldalon.   
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A mi nevünk Csány Júlia,  

Nyúl Zsófi  

és Ótott-Kovács Réka.  

Mi a szegedi egyetemen tanulunk.  

Mi készítettük ezt a házirendet.  

 

A házirend elkészítésében  

sokat segített nekünk  

Horváth Péter tanár úr, 

Köböl Erika tanárnő 

és a Bárczi EGYMI tanulói.   

Köszönjük nekik a segítséget! 
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Sok olyan szöveg van, 

amit nehéz megérteni,  

pedig sok hasznos tudás van bennük.  

 

Mi ebben a házirendben  

próbáltunk érthetően fogalmazni 

és képeket használni,  

hogy Ti könnyebben megismerhessétek  

a jogaitokat, 

a kötelezettségeiteket 

és az iskolátok szabályait.  
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Reméljük, 

hogy szívesen használjátok majd 

ezt a házirendet.  

Sok sikert kívánunk nektek 

a tanuláshoz!  
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Házirend 
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Most azt láthatjátok,  

hogy kit milyen rajzzal jelöltünk. 

 

Ő a tanár néni Ő az igazgató Ők a szülők 
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3. rész 

 

Ebben a részben a tanórákról, 

a foglalkozásokról 

és a szünetekről olvashatsz.  
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1. Itt láthatod, hogy mikor csengetnek be  

és mikor csengetnek ki. 

1. óra 8:00–8:45  

2. óra 9:00–9:45  

3. óra 10:00–10:45  

4. óra 11:00–11:45  

5. óra 11:55–12:40  

6. óra 12:45–13:45 

 

2. A kicsengetés és becsengetés változhat. 

Akkor változik például, 

ha ünnep van az iskolában. 

Amikor a csengetés változik,  

a tanár néni vagy a tanár bácsi szól neked. 
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3. A tanóráid után is legyen veled 

egy tanár néni vagy egy tanár bácsi. 

Például a szünetben 

akkor mehetsz ki az udvarra,  

ha ott van veled egy tanár néni  

vagy egy tanár bácsi.   
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4. Amíg az iskolába jársz, 

használhatod az iskola könyvtárát, 

számítógépeit, 

sporteszközeit. 

 

 

5. Ha szeretnéd használni a könyvtárat 

vagy a számítógépes termet, 

kérj meg egy tanár nénit  

vagy egy tanár bácsit, 

hogy segítsen neked. 

 

 



34 
 

 

6. Vigyázz a társaid testi egészségére! 

Például ne verekedj,  

ne üss meg másokat, 

ne szaladj a folyosón! 

Ha verekszel,  

akkor nem vigyázol a társad testi egészségére.  

 

7. Vigyázz a társaid lelki egészségére! 

Például ne csúfolj másokat!  

Ha csúfolsz másokat,  

akkor nem vigyázol a társad lelki egészségére. 
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8. Ha balesetet látsz, akkor szólj egy tanár néninek  

vagy egy tanár bácsinak! 

Baleset például az,  

ha elesik valaki és vérzik. 

Ha téged ér baleset,  

akkor is szólnod kell  

egy tanár néninek 

vagy egy tanár bácsinak! 

 

9. A tanteremben csak akkor lehetsz,  

ha ott van veled egy tanár néni  

vagy egy tanár bácsi. 
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10. Ne dohányozz az iskolában! 

 

11. Ne igyál alkoholt az iskolában! 

 

12. Ne kerékpározz az iskolában!  

Ne motorozz az iskolában!  
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13. Az étkezésed minden hónapban fizesd ki! 

Az étkezés befizetés dátumát 

mindig az iskola bejárati ajtaján láthatod. 
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14. Ha tudod, hogy valamelyik nap 

nem kéred az ebédedet,   

akkor az előtte lévő nap 

10 óráig szólj az iskolának, 

hogy nem kéred az ebédedet! 

Például, ha kedden beteg leszel,  

akkor telefonálni kell az iskolába,  

hogy a szerdai ebédet nem kéred. 

Ha több pénzt fizettél be, mint amennyit kellett,  

akkor azt vagy visszaadja az iskola a szüleidnek, 

vagy a következő étkezésednél kevesebbet kell fizetned. 

Ha elfelejted lemondani az étkezésed, 

akkor nem kapod vissza a pénzed. 
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15. Minden évben április 30-ig jelentkezhetsz  

a nem kötelező tanórai foglalkozásokra. 

Például a hittanra vagy az erkölcstanra. 

 

A foglalkozásokra írásban kell jelentkezned.  

A jelentkezésben le kell írnod, 

hogy mi a neved és mire szeretnél jelentkezni. 

Ha még nem vagy 18 éves, 

akkor a jelentkezésedet  

írasd alá a szüleiddel!  
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16. Ha jelentkezel a foglalkozásokra,  

akkor el kell fogadnod a foglalkozás szabályait.  

17. Minden évben május 20-ig 

válaszol neked a tanár néni vagy a tanár bácsi. 

Válasz lehet az is,  

hogy megengedik, hogy odajárj,  

de válasz lehet az is,  

hogy nem engedik, hogy odajárj. 
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18. Ha évet ismételsz, akkor ki kell választanod, 

hogy milyen foglalkozásokra szeretnél járni. 

Évet ismételni azt jelenti,  

hogy még egyszer ugyanolyan osztályos leszel,  

mint amilyen eddig voltál. 

Például, ha 6. osztályos voltál és évet ismételsz, 

akkor még egyszer 6. osztályos leszel.  

 

Ha eddig másik iskolába jártál,  

akkor ki kell választanod,  

hogy milyen foglalkozásokra szeretnél járni.  
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19. Ha nem jelentkezel április 30-ig 

a nem kötelező foglalkozásokra,  

akkor az igazgató dönti el,  

hogy melyik foglalkozásra járj.  

 

20. Ha nem járhatsz arra a foglalkozásra,  

amelyikre jelentkeztél,  

akkor az igazgató dönti el,  

hogy melyik foglalkozásra járj.  
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21. Ha nem tetszik az igazgató döntése,  

akkor a szüleid írásban megkérhetik az igazgatót,  

hogy döntsön máshogy.  

A szüleidnek le kell írniuk,  

hogy miért szeretnék,  

hogy az igazgató máshogy döntsön.  

 

Ha a szüleid írásban megkérték az igazgatót, 

hogy döntsön máshogy,  

akkor 15 nap múlva szólni fognak neked 

az igazgató döntéséről.  



44 
 

 

 

 

 

22. Ha járhatsz arra a foglalkozásra,  

amelyikre jelentkeztél,  

akkor a tanév végéig  

kötelező bejárnod arra a foglalkozásra.  
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23. Ha már nem szeretnél járni a foglalkozásra,  

akkor minden évben május 20-ig  

írhatnak a szüleid  

a tanár néninek vagy a tanár bácsinak,  

hogy a következő tanévben 

már nem szeretnél járni arra a foglalkozásra. 
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24. Van olyan, hogy A osztályos vagy  

és B osztályos szeretnél lenni, 

vagy B osztályos vagy 

és A osztályos szeretnél lenni. 

Ilyenkor írni kell az igazgatónak egy levelet. 

Az igazgató ezt csak akkor fogja elfogadni, 

ha az eset indokolt.  
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25. Társaiddal együtt kérheted, 

hogy az iskola létrehozzon diákköröket.  

A diákkörökben bármit lehet csinálni,  

ami titeket érdekel. 

Diákkör lehet például 

egy énekkar,  

egy festő csoport, 

egy foci csoport. 
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26. Ha tagja vagy egy diákkörnek,  

akkor a többi taggal közösen dönthettek  

a diákköri dolgokról.  

A döntésekben segíthet nektek 

egy tanár néni vagy egy tanár bácsi.  

 

27. A diákkörök elküldhetik a tagjaikat 

a diákönkormányzat gyűléseire.  

A diákönkormányzat gyűlésein 

a tagok megbeszélhetik az iskola dolgait. 

  



49 
 

28. Ha szeretnétek, 

hogy az iskola létrehozzon egy diákkört, 

akkor kérjetek meg egy tanár nénit vagy egy tanár bácsit, 

hogy segítsen nektek. 

29. Minden évben szeptember 20-ig 

egy tanár néni vagy egy tanár bácsi segítségével  

írásban szólhattok, 

hogy szeretnétek egy diákkört.  

Ha írásban szóltatok, 

hogy szeretnétek egy diákkört,  

akkor szeptember 30-ig 

szólni fognak nektek, 

hogy lesz vagy nem lesz diákkör.  
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30. Ha szeretnél szakkörre járni,  

akkor minden évben szeptember 20-ig  

írásban szólhatnak a szüleid az iskolának,  

hogy szeretnél szakkörre járni.  

Szakkör például 

a tömegsport, 

a foci, 

az atlétika, 

a ping-pong, 

a tánc, 

a rajz, 

az énekkar. 
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31. Az osztályozó vizsga azt jelenti, 

hogy nem kapsz év közben jegyeket.  

Az év közbeni jegyek helyett egyszer kell felelned 

vagy dolgozatot írnod  

sok tananyagból. 

 

Akkor mehetsz el osztályozó vizsgára,  

ha magántanuló vagy, 

vagy, ha a téged tanító tanár nénik 

és tanár bácsik megengedik, 

hogy elmenj az osztályozó vizsgára.  
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32. Az iskola igazgatója dönti el,  

hogy mikor mehetsz az osztályozó vizsgára. 

A téged tanító tanár nénik és tanár bácsik döntik el,  

hogy írásban vagy szóban vizsgázol. 

 

33. Az igazgató az osztályozó vizsga előtt 

5 nappal szól 

neked és a szüleidnek,  

hogy mikor lesz a vizsga. 
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Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 

Könnyen érthető házirend 

4. rész 

©Inclusion Europe:  
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A mi nevünk Csány Júlia,  

Nyúl Zsófi  

és Ótott-Kovács Réka.  

Mi a szegedi egyetemen tanulunk.  

Mi készítettük ezt a házirendet.  

 

A házirend elkészítésében  

sokat segített nekünk  

Horváth Péter tanár úr, 

Köböl Erika tanárnő 

és a Bárczi EGYMI tanulói.   

Köszönjük nekik a segítséget! 
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Sok olyan szöveg van, 

amit nehéz megérteni,  

pedig sok hasznos tudás van bennük.  

 

Mi ebben a házirendben  

próbáltunk érthetően fogalmazni 

és képeket használni,  

hogy Ti könnyebben megismerhessétek  

a jogaitokat, 

a kötelezettségeiteket 

és az iskolátok szabályait.  
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Reméljük, 

hogy szívesen használjátok majd 

ezt a házirendet.  

Sok sikert kívánunk nektek 

a tanuláshoz!  
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Házirend 
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Most azt láthatjátok,  

hogy kit milyen rajzzal jelöltünk. 

 

Ő a tanár néni Ő az igazgató Ők a szülők 
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4. rész 
 

Ebben a részben  

a jutalmakról és  

a büntetésekről olvashatsz.  
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1. Ha neked ingyenes tankönyv jár, 

akkor az iskola  

ingyen kölcsönöz neked könyveket  

az iskolai könyvtárból.  
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2. Tanév végén az iskolától kölcsönbe kapott tankönyveket  

vissza kell vinni az iskolai könyvtárba.  

 

Ha kiiratkozol az iskolából,  

akkor vissza kell vinni  

az iskolától kölcsönbe kapott tankönyveket 

az iskolai könyvtárba. 

 

Ha már nem jár neked az ingyenes tankönyv,  

akkor 15 napon belül 

vissza kell vinni a kölcsönzött tankönyveket 

az iskolai könyvtárba. 
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3. Jutalmat vagy dicséretet kaphatsz  

a téged tanító tanár néniktől és tanár bácsiktól,  

ha jól viselkedsz, 

vagy ha jól tanulsz, 

vagy ha a társaidért valami nagyon jót teszel, 

vagy ha versenyen veszel részt, 

vagy ha jól sportolsz. 

 

 

4. A dicséretet a tanár néni vagy a tanár bácsi 

beírja az ellenőrződbe és az osztálynaplóba. 
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5. A tanév végén többféle dicséretet kaphatsz. 

Kaphatsz tantárgyi dicséretet 

és nevelőtestületi dicséretet. 

 

 

6. Kaphatsz tantárgyi dicséretet.  

Tantárgyi dicséretet akkor kaphatsz,  

ha egész évben nagyon jól dolgoztál az órán 

és szorgalmas voltál. 
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7. Kaphatsz nevelőtestületi dicséretet.  

Nevelőtestületi dicséretet akkor kaphatsz,  

ha kitűnő tanuló vagy, 

vagy jó eredményeid vannak.  

 

Akkor is nevelőtestületi dicséretet kaphatsz, 

ha az iskolába járó társaidért  

valami nagyon jót teszel.  

 

Akkor is nevelőtestületi dicséretet kaphatsz,  

ha egy versenyen ügyes vagy.  

Könyvjutalmat is kaphatsz,  

ha kaptál tantárgyi vagy nevelőtestületi dicséretet.  
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8. Ha nem teljesíted a szabályokat,  

akkor büntetést kapsz.  

 

9. A büntetés azért fontos, 

hogy az iskolát és a tanulókat védje. 

 

10. Ilyen büntetéseket kaphatsz.  

A tanár néni vagy a tanár bácsi figyelmeztet. 

Az osztályfőnök figyelmeztet. 

Az igazgató figyelmeztet. 
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11. Az osztályfőnököd 

vagy egy tanár néni vagy egy tanár bácsi 

írásban figyelmeztethet téged vagy a szüleidet.  

Például akkor figyelmeztet,  

ha rosszul viselkedsz 

és zavarod a tanórát. 

 

Például akkor is figyelmeztet,  

ha késel a tanóráról 

és nem hozol igazolást. 

Akkor is figyelmeztet,  

ha sokszor nem készíted el a házi feladatot, 

vagy ha nem hozod el a tankönyvedet a tanórára.  
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12. Ha nem mész iskolába,  

vagy nem mész el egy tanórára,  

akkor az osztályfőnök rögtön figyelmeztet.  

Ha hozol igazolást, akkor nem figyelmeztet.  
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13. Osztályfőnöki intést is kaphatsz.  

Ha nem teljesíted a kötelességeidet,  

akkor az osztályfőnök figyelmeztet.  

Ha utána sem teljesíted a kötelességeidet,  

akkor osztályfőnöki intést kapsz. 

 

Az osztályfőnök beírja az osztálynaplóba  

és az ellenőrződbe,  

hogy mit csináltál.  

 

Az osztályfőnök ilyenkor  

a szüleidnek is megírja, 

hogy mit csináltál. 
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14. Osztályfőnöki megrovást is kaphatsz.  

Ha nem csinálod meg a kötelességeidet,  

akkor az osztályfőnök figyelmeztet.  

Ha utána sem csinálod meg a kötelességeidet,  

akkor osztályfőnöki intést kapsz.  

Ha utána sem csinálod meg a kötelességeidet, 

akkor osztályfőnöki megrovást kapsz. 

 

Ha osztályfőnöki megrovást kapsz,  

akkor az osztályfőnök beírja 

az osztálynaplóba és az ellenőrződbe, 

hogy mit csináltál. 
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15. Igazgatói figyelmeztetést is kaphatsz. 

Az igazgató figyelmeztethet írásban  

és szólhat a szüleidnek is. 

  

Akkor kapsz igazgatói figyelmeztetést, 

ha súlyosan megszeged a szabályokat. 

Akkor is figyelmeztet az igazgató, 

ha súlyos kárt teszel az iskolában 

vagy társaidban. 

Például akkor teszel súlyos kárt az iskolában,  

ha betöröd az iskola ablakát. 
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16. Ha súlyosan megszeged a szabályokat,  

akkor az igazgató figyelmeztet.  

Ha utána is súlyosan megszeged a szabályokat,  

akkor igazgatói intést kapsz. 

Ha ezután is súlyosan megszeged a szabályokat, 

akkor igazgatói megrovást kapsz. 

 

17. Minden figyelmeztetést, intést és megrovást 

beír az osztályfőnök, a tanár néni vagy a tanár bácsi 

vagy az igazgató az ellenőrződbe. 

Ezt a beírást alá kell íratnod a szüleiddel.  

Ha nem íratod alá 8 napon belül, 

akkor szólnak a szüleidnek. 

 


