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1 A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok
Bevezetés
A házirend területi hatálya: kiterjed a Kardos István Általános Iskola Gimnázium és
Szakgimnázium (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 30/a sz.) mint nevelési‐oktatási
intézményben folyó iskolai életre – az intézménybe érkezéstől, az onnan való távozásig,
valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által szervezett – rendezvényekre (pl.
osztálykirándulás, erdei iskola, tábor, kulturális programok…)
A házirend személyi hatálya: kiterjed az iskola tanulóira, szüleikre, az iskola valamennyi
dolgozójára, minden az iskolával jogviszonyban álló személyre, közvetlen partnereinkre és az
iskolát használó minden személyre.
A házirend időbeni hatálya: kiterjed arra az időszakra, amely alatt az intézményt a
tanulókért felelősség terheli:
- az iskolai foglalkozások idejére a belépéstől a jogszerű elhagyás idejéig
- valamint az iskolán kívül szervezett foglalkozások, programok idején.
- Egyéb iskolahasználók esetében az intézménybe való jogszerű érkezéstől a távozásig.
A házirend célja:
Az iskola házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, amely az
intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő‐oktató munka végzését és a
kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják.
Az intézmény eredményes munkája megkívánja, hogy minden érintett tiszteletben tartsa a
működés szabályait.
Jogszabályi háttér:
- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
- A 2012. évi CXXIV. Törvény a 2011. évi CXC. Törvény módosítása
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 91/G §
- Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az iskola adatai:
Intézmény neve: Kardos István Általános Iskola Gimnázium és Szakgimnázium
Intézmény székhelye, címe: 2310 Szigetszentmiklós Tököli út 30/a.
Telefonszám: 06‐24‐466‐905
Intézményvezető neve: Plausin Istvánné
1.1

Tanítási rend
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje

Nyitva tartás:
Az iskola épülete munkanapokon 6 órától 18 óráig van nyitva, kivéve a konditerem és a
tornaterem. Ezen tantermek a terembérleti szerződéseknek megfelelően a napi beosztás
függvényében tartanak nyitva.
Munkaidő alatt az iskolában csak az intézmény dolgozói és tanulói tartózkodhatnak. E körön
kívül csak előzetes bejelentkezés, egyeztetés útján lehet ügyet intézni.
Érkezés:
A tanulóknak reggel 7:45‐ig be kell érkezniük az iskolába.
A szülők a bejáratig kísérhetik gyermeküket, ott elköszönnek tőlük. A késések a haladási
naplóba kerülnek regisztrálásra.
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Iskolánk tanulói számára a reggeli ügyelet 7:00 – 7:30-ig tart a „régi szárnyban” 7:30‐ig. Ebben
az időpontban csak az ügyeleten tartózkodó tanulókért vállal az iskola felelősséget.
A tanulók 7:30 órától mehetnek tantermeikbe.
7:30 órától az érvényben levő ügyeleti beosztás alapján pedagógusok látják el a folyosói
ügyeletet.
A tanítás 8 órakor kezdődik.
Távozás:
A tanítás, illetve a tanításhoz kapcsolódó foglalkozások befejeztével a tanulók
kötelesek haza, vagy a délutáni foglalkozásokra menni.
A tanítás és a délutáni foglalkozások helyét, valamint a tanítási órák közötti szünetekben a
tanulók tartózkodási helyét a mindenkori ügyeleti rend határozza meg.
Nem vállal az iskola felelősséget azokért a tanulókért, akik a kötelező vagy választott
foglalkozások után illetéktelenül tartózkodnak az iskolában.
A szülők gyermekeiket az iskola bejárata előtt várhatják.
A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások:
A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend tartalmazza.
A tanítási órák és tanórán kívüli foglakozások 45 percesek, a szünetek rendjét a csengetési rend
tartalmazza.
Csengetési rend:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

7 10 – 7 55
8 00 – 8 45
9 00 – 9 45
10 00 – 10 45
10 55 – 11 40
11 50 – 12 35
13 00 – 13 45
13 50 – 14 35
14 40 – 15 25

Az alsó tagozatos tanulók az első és a második szünetben tízóraiznak az ebédlőben
ügyeletes nevelők felügyeletével.
A felső tagozatos tanulók az első három szünetben tartózkodhatnak az udvaron, a többi
szünetben az iskola épületében, a tanteremben vagy a folyósón. A folyosón és az udvaron a
beosztás szerinti ügyeletes tanár felügyel.
Rossz idő esetén az ügyeletes tanár dönt az udvaron való tartózkodásról.
A tanulók a szünetben probléma esetén az ügyeletes nevelőhöz fordulhatnak.
A tanítási órák:
A tanítási órák az egyes tagozatokon az órarend által meghatározott rendben és helyiségben
folyik.
A tanuló köteles a tanórai és tanításon kívüli foglakozáson részt venni.
A tanulónak úgy kell viselkednie a tanítási órákon, hogy lehetővé tegye a tanár által a tananyag
leadását.
A tanítási órák védelme érdekében a tanulók magaviseletükkel nem zavarhatják társaikat a
továbbhaladásban. Tanítási óráról a diákot kiküldeni tilos.
A tanórán kívüli foglalkozások
A tanítási órán kívüli foglalkozásokon – amennyiben a tanuló tanév elején jelentkezett – a
részvétel a tanulónak kötelező.
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A tanórán kívüli foglalkozások idejét és helyét az órarend és a terembeosztás tartalmazza.
Az egyéb foglalkozások az utolsó tanítási óra után kezdődnek és 16 óráig tartanak.
17. óráig összevont ügyeletet tartunk.
A reggeli ügyelet előtt és a délutáni ügyelet után gyermek nem tartózkodhat az iskolában szülői
felügyelet nélkül.

A szülő előzetes írásbeli kérelmére a nevelő esetenként engedélyezheti a korábbi
hazamenetelt, ha az a tanulási időt nem zavarja.
Őszi, téli, tavaszi szünetben igény szerint ügyeletet tartunk az alsó tagozatos tanulók számára
(minimum 10 fő igénylése esetén).
Bármely iskolai foglalkozásról – annak befejezése előtt – csak előzetes szülői írásbeli
kérelemre lehet elhagyni az iskola, a foglalkozás helyszínét.
Egyéb indokolt esetben csak az osztályfőnök, vagy az ügyeletes nevelő adhat engedélyt a
foglakozás idő előtti elhagyására a tanulónak.
1.2 Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok
lásd. a 2.2. pontban
1.3 Számonkérés szabályai
lásd. a pedagógiai programban.
1.4 Tantermek használatának szabályai
Az iskola egész területén a balesetek elkerülése érdekében szaladgálni, fára, sportszerekre
(futball, kézilabda kapu), kerítésre mászni tilos! Az iskola udvara, játszótere csak nevelői
felügyelettel használható!
A helyiségek alkalomszerű használatára (pl. bál, rendezvények…) az iskola intézményvezető
adhat engedélyt.
Az osztályterem, tanterem:
A tantermeket reggel ¼ 8 órakor a takarító személyzet nyitja ki.
A tanulók a tanteremben az osztályfőnök által összeállított ülésrendben ülnek. Az ülésrendet
a szaktanár indoklással módosíthatja. Az ülésrend a tanteremben kifüggesztve található.
A tanulók a tanteremben tanári felügyelet nélkül tartózkodhatnak ½ 8‐tól a tanítás
megkezdéséig és az óraközi szünetekben, az ügyeletes tanár az órák megkezdéséig felügyel. Az
udvari ügyeletet a testnevelő munkaközösség látja el a felső tagozaton az első három szünetben.
A tanórán kívüli foglalkozások céljára – az erre megszabott időben – tanári felügyelet mellett
lehet igénybe venni a termeket.
Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem és a folyosó takarítását a
rendező osztály végzi tanári felügyelet mellett.
Az osztálytermekben az iskola tanulója által okozott kárért – a jogszabályoknak megfelelően –
a tanuló gondviselője anyagi felelősséggel tartozik.
A tanítás befejeztével a tantermet, az iskola épületét és annak területét el kell hagyni.
A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár
engedélyével lehetséges. A tanuló köteles részt venni a tanóra előkészítésében és az
eszközök elő‐ és elpakolásában.
A tornateremben és a műfüves pályán a tanulók csak torna cipőben tartózkodhatnak, utcai cipő
használata tilos!
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1.5

Tiltó rendelkezések

Tilos:
- az iskolába való érkezés után a reggeli gyülekezési időben az iskola területén kívül
tartózkodni
- az iskola udvarán kerékpározni
- szemetelni
- ékszer és óra viselése a testnevelés órákon (balesetvédelmi okokból)
- a tantermekben tanári felügyelet illetve engedély nélkül tartózkodni
- nagyobb értékű tárgyat, pénzt, valamint tanuláshoz nem szükséges eszközöket behozni
- az iskola épületét tanítási időben tanári engedély nélkül elhagyni
- az iskolában és iskolai rendezvényeken a dohányzás, alkoholfogyasztás és
egészségkárosító szerek használata
- lyukas órákon a diáknak elhagyni a tanári felügyeletet, melyet az iskola biztosít
- tanítási órákon étkezni, innivalót fogyasztani, rágógumizni
- A mobiltelefonnak, egyéb okos eszköznek -az iskolai házirend értelmében -a gyerekek
táskájában, kikapcsolt állapotban kell lennie.
- tanítási órákon és egyéb iskolai foglalkozásokon az infokommunikációs eszközök
használata (pl.: mobiltelefon, mp3 lejátszó, mp4 lejátszó) csak tanári utasításra
megengedett!
1.6

Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

A hivatalos iskolai programokon, területi, -városi versenyeken, osztálykirándulásokon,
erdei iskolai programokon, kulturális programokon, koszorúzás, iskolai rendezésű sport
versenyeken, tanítás nélküli munkanapokon a részvétel kötelező, felmentést a szülő kérésére
(alapos indoklás) az igazgató‐helyettes adhat.
1.7

Óvó - védő intézkedések, tiltások

Lásd. Melléklet.1.1. pontja
A tanulók jogai és kötelezettségei

2
2.1

A tanuló jogai

A tanulót megilletik az általános emberi és állampolgári jogok, úgymint
-

a személyiségi jogok
az információs és adatvédelmi jogok
a szabad véleménynyilvánítás joga
a vallás‐ és világnézeti szabadság joga
a levelezéshez és magántitokhoz való jog
a jogorvoslati és panaszjog
az egészségvédelemhez való jog
a közösségalakítás és abban választás és választhatóság joga
a nemzeti és etnikai hovatartozásnak megfelelő oktatáshoz, neveléshez való jog
annak a joga, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, egyes
jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, helyiségek használatának joga) csak az
első tanév megkezdése után illetik meg.
A tanulónak joga, hogy vallási és világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai
önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, ha ez nem sérti másoknak e jogát, és nem korlátozza
6

társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
A tanulók kezdeményezhetik diákkörök, szakkörök létrehozását és részt vehetnek azok
munkájában.
A tanulónak joga, hogy az iskolában, családja anyagi helyzetétől függően és a
tankönyvrendelésről szóló rendelet alapján, valamint az Önkormányzati rendelettől függően
ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön.
A tanuló joga, hogy részt vegyen egyéb nem tanórai foglalkozásokon az ott elfogadott
viselkedési normák szerint.
A tanulónak joga van a rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra, ami az iskolaorvos
és a védőnő koordinálásával tanítási időben történik.
A tanulók szabad véleménynyilvánítási jogának megnyilvánulási eszközei és lehetőségei az
iskolai sajtó írott és elektronikus formái.
A tanuló jogorvoslatért fordulhat az iskola intézmény vezetőjéhez, osztályfőnökéhez, a
gyermekvédelmi felelőshöz, a diákönkormányzathoz és a szülői szervezethez.
A tanulónak joga, hogy szóban és írásban tájékoztatást kapjon személyét, nyilvántartott adatait
és tanulmányait érintő kérdésekbe.
Egy tanítási napon egy osztály maximum 2 témazáró dolgozatot írhat. Maximum heti három
íratható. A témazáró dolgozat írását egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A dolgozatokat
10 munkanapon belül ki kell javítani.
A pedagógus köteles a dolgozat írását jelezni legalább az előző tanítási órán. A kijavításra 10
munkanap áll a pedagógus rendelkezésére (kivéve egész osztályt érintő nagy terjedelmű
dolgozatok pl. évközi vizsga, esszé stb.). Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a tanuló nem
köteles elfogadni az adott osztályzatot.
A tanulóknak jogaik gyakorlásához az iskolától minden szükséges információt meg kell
kapniuk.
A kollektív tanulói jogokat az iskolai diákönkormányzat gyakorolja. Diákönkormányzatot
létrehozhatnak a tanulók, tanulóközösségek, diákkörök.
A diákönkormányzatnak véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét érintő
kérdésekben.
A DÖK joga egy tanítás nélküli munkanap kiválasztása és megszervezése ‐ a nevelőtestület
véleményének kikérése mellett.
A tanulók az 5. évfolyamtól osztályonként 2 főt delegálhatnak képviselőnek. Minden tanuló
választó és választható.
Magántanulói jogok
A magántanuló:
- használhatja az iskolai könyvtárat
- részesülhet ingyenes tankönyvellátásban, amennyiben jogosult
- részt vehet az iskolai étkeztetésben, megilleti a kedvezményes étkezés, ha
jogosult
- érdekeit képviselheti a diákönkormányzat.
A tanuló kötelezettségei

2.2
-

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,
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-

tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,
senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,
senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,
törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és
az iskolában dolgozó más felnőttekkel,
viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
legyenek a felnőttekkel és tanulótársaikkal szemben tisztelettudóak, előzékenyek,
köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által
megengedett formában,
tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,
igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő
személyiségeit és hagyományait,
ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola
hagyományainak ápolásában,
óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,
vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,
legyenek nyitottak, érdeklődők,
iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,
működjenek együtt társaikkal,
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi
feladataiknak,
fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,
az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,
a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,
az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,
írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,
segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,
védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is
figyelmeztessenek,
az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg,
kerüljék a kirívó viseletet (körömfestés, smink, hajfestés), a megbotránkoztató iskolai
megjelenést
az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz,
illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,
tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését
szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,
ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (dohányárut,
szeszesitalt, drogot, energiaitalt, rágógumit),
az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat
haladéktalanul adják oda valamelyik nevelőnek,
ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),
ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet
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A hetesek feladatai:
2.3

A hetesek megbízását az osztályfőnök adja
A hetesek számba veszik a hiányzókat és jelentenek a tanárnak.
Gondoskodnak a krétáról, a tábla és a szivacs tisztántartásáról, az osztály
szellőztetéséről, tisztaságának megőrzéséről.
Tanítás végén gondoskodnak az ablakok bezárásáról, a világítás lekapcsolásáról,
a tanterem rendbetételéről.
A hetesek a tanáriban vagy a titkárságon jelzik, ha a tanár 5 perccel a becsengetés után
nem ér az osztályba.
A tanteremben észlelt rongálásokat és egyéb hiányosságokat jelentik az
osztályfőnöknek.
A hetes kötelessége elmulasztása esetén figyelmeztetésben részesülhet.
Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás

Tanulói étkezés
A megrendelt étkezéseket a szülőnek ki kell fizetni. Az étkezés lemondása a szülő feladata
(ingyenesen étkezőkre is vonatkozik!).
A gyermek betegsége esetén az iskolát értesíteni kell, mert a már megrendelt étkezést aznapra
lemondani nem lehet. Az étkezést emailben taniroda.renata@kardosiskola.hu email címen
minden reggel 8:00 és 9:00 óra között lehet lemondani. A lemondás másnaptól érvényes. Hónap
közben csak betegség esetén mondható le étkezés. Az étkezés rendelésében csak hónap végén
lehet változtatni. A fizetés előre, csekken vagy banki átutalással történik. A befizetésről az
igazolást a napközis tanítónak vagy az élelmezésvezetőnek kell visszajuttatni a rajta feltüntetett
adott napig.
Ha a szülő a befizetést nem igazolja, a gyermek számára iskolánknak nem áll módjában étkezést
biztosítani. Ebben az esetben a szülő köteles gyermekét háromszori étkezésre elegendő
mennyiségű hideg élelemmel ellátni.
A fizetés elmaradására a napközis nevelő írásban figyelmezteti a szülőt. Eredménytelen
felszólítás esetén, illetve a gyermek hideg élelemmel való ellátásának elmulasztása esetén a
gyermekvédelmi felelős értesíti az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.
Ebédkártya: A kártya ingyenes a gyermekek részére, ha elveszik 1000 Ft – pótdíj fizetése után
lehet újat írásban igényelnie a szülőnek.
Kártya nélkül nem lehet az étkezésben részt venni. A gazdasági irodán pótkártya igényelhető,
addig, amíg az új megérkezik.
Alsó tagozaton a kártya a napközis nevelőnél van, haza nem vihető. Felső tagozaton maguk
gondoskodnak a diákok a kártyájukról.
Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók az iskola tulajdonát képező, könyvtári
bélyegzővel ellátott tartós tankönyveket kapnak használatra.
A tankönyvek átvételét a tanulók aláírásukkal igazolják, s egyben vállalják azok
rendeltetésszerű használatát. Mivel az ingyenes tartós tankönyvek az iskola tulajdonát képezik,
azokat – a munkafüzetek és nyelvkönyvek kivételével – a tanév végén használható, megóvott
állapotban vissza kell szolgáltatni. Kivételt képeznek az első és második osztályos tanulók
tankönyvei.
A tankönyvek állapotáért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Ha a tankönyv a gyermek
hibájából további használatra alkalmatlanná válik (összefirkálta, tönkretette, elvesztette stb.),
akkor a tankönyv értékét meg kell téríteni.
A térítés módjai: a több éve használtban lévő tankönyveket az elhasználódás mértékének
megfelelő értéken kell megtéríteni, vagy cserepéldánnyal pótolni.
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Rendeltetésszerű használat mellett az elhasználódás mértéke általában:
 az első év végén 25%
 a második év végén 50 %
 a harmadik év végén 75 %
 a negyedik év végén 100%
Fogalmak a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete alapján:
Tartós tankönyv: A tartós tankönyv az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz
kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő
feladatokat, a nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre
előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven
keresztül használják.
A könyvhöz kapcsolódó kiadvány: szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, képletgyűjtemény,
táblázatgyűjtemény, képgyűjtemény, atlasz, kottakiadvány, feladatlap, lexikon, hangfelvétel
vagy audiovizuális mű, szótár, tananyagelem, oktatóprogram, feladatbank, továbbá az a szerzői
jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus formában rögzített
és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánított kiadvány és digitális
tananyag, amelynek az alkalmazása nélkül a kapcsolódó tankönyv ismeretei nem sajátíthatók
el; amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen valamely műveltségi terület, műveltségi részterület,
modul, valamint szakképzési szakterület, szakképzési részszakterület modul ismeretanyagának
átadásához, feldolgozásához.
Használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola általa ingyen, vagy térítés ellenében átadott,
legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola
részére felajánlott tankönyv
Munkatankönyv: az a tankönyv, amelynek alkalmazása során a tanulónak a tankönyvben
elhelyezett, de a tankönyvtől elválasztható és utánnyomással önállóan előállítható feladatlapon
kell az előírt feladatot megoldania.
Munkafüzet: az a szerzői jogi védelem alá eső, nyomtatott formában megjelentetett vagy
elektronikus formában rögzített és az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyvvé
nyilvánított kiadvány, amely alkalmas arra, hogy egy vagy több meghatározott tankönyv
tananyagának gyakorlását, elsajátítását, alkalmazását elősegítse.
2.4

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának elvei

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit a mindenkori törvényi
szabályozás határozza meg. Az ingyenes étkezés igénylése írásban történik a gazdasági
ügyintézőnél
formanyomtatvány
kitöltésével.
(Nyilatkozat
normatív
étkezési
kedvezményigényléséhez) Ennek a nyilatkozatnak a kitöltése valamennyi kedvezmény igénybe
vétele esetén szükséges. (-3 vagy több gyermekes család kedvezménye –tartósan beteg gyermek
utáni kedvezmény –nevelésbe vett gyermek utáni kedvezmény.) Az ingyenes, a kedvezményes
étkezést igénybe vevő tanuló gondviselője hiányzás esetén köteles lemondani az étkezést.
2.5

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje

A tanulónak joga, hogy az iskolában, családja anyagi helyzetétől függően és a
tankönyvrendelésről szóló rendelet alapján, valamint az Önkormányzati rendelettől függően
ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön.
2.6

Tantárgyválasztás

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött
tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden május 20-ig írásban adhatja le a
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tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az
időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit-és
erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint
Idegen nyelv választásának elve:
A 4. évfolyamtól minden tanulónak kötelező idegen nyelvet tanulnia. Az intézményben tanított
idegen nyelvek: angol vagy német.
2.7

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
előírások

A tanuló köteles a tanítási órákról, tanórán kívüli foglalkozásokról, egyéb iskolai rendezvényről
való távolmaradását igazolni szülői vagy orvosi igazolással.
A szülő egy tanítási évben 5 tanítási napról való hiányzást igazolhat. Az igazolást írásban
teheti meg a szülő.
Orvosi igazolás (egyéb: pl. sportkikérő) esetén a szülőnek alá kell írnia.
Az igazolást a tanuló 5 munkanapon belül köteles bemutatni az osztályfőnökének. Egyéb
esetben a mulasztás igazolatlannak minősül.
Amennyiben a tanuló hiányzik, a szülőnek kötelessége bejelenteni a hiányzást személyesen
vagy telefonon: 06‐24‐466‐905 számon. A tanuló számára a szülő előzetes távolmaradási
engedélyt kérhet írásban az iskola igazgatójától.
Igazolt a hiányzás akkor, ha
- a szülő előre bejelentette vagy kérelmezte és engedélyt kapott
- a tanuló beteg volt, és erről igazolást hozott
- hatósági intézkedés miatt maradt távol.
- Egyéb esetekben a mulasztás igazolatlannak minősül. Ennek következtében az iskola a
következő intézkedéseket teszi tanköteles tanulókra vonatkozóan:
- 1 óra igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt és felhívja figyelmét a mulasztás
következményeire.
- Második igazolatlan mulasztásnál az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
- Egy tanítási évben 10 óra igazolatlan mulasztás után értesíti a kormányhivatalt valamint a
gyermekjóléti szolgálatot.
- Nem tanköteles kiskorú tanulók esetében: 10 óra igazolatlan mulasztás után értesíti a szülőt
és felhívja figyelmét a mulasztás következményeire.
- 30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén értesíti a szülőt tartózkodási helye szerinti
illetékes járási hivatalt, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot.
- Nem tanköteles tanulók esetében: 30 óra igazolatlan mulasztás után: kizárás
- 50 órát elérő igazolatlan mulasztás esetén értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye
szerinti illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, amely kezdeményezi az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését a MÁK‐ nál.
A tanulónak egy tanévben az összes mulasztása (igazolt és igazolatlan) nem haladhatja meg
a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a hiányzása a közismereti tárgyak tanítási óráinak 30%‐
át, szakmai tárgyak tanítási óráinak 20%‐át. Az a tanuló, aki ennél többet mulasztott a tanév
végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezte.
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Az igazolatlan hiányzások fegyelmi intézkedést vonnak maguk után, melyek a következők:
- 3-5 óra igazolatlan mulasztás után osztályfőnöki figyelmeztetés,
- 6-10 óra igazolatlan mulasztás után osztályfőnöki intő
- 11-17 óra igazolatlan mulasztás után igazgatói figyelmeztetés
- 18-23 óra igazolatlan mulasztás után igazgatói intő
- 24-29 óra igazolatlan mulasztás után nevelőtestületi megrovás
- 30 óra igazolatlan mulasztás után kizárás a nem tanköteles tanulók esetében
Későnek minősül az a tanuló, aki a tanórai létszámellenőrzéskor nem tartózkodik a csoportban
az adott tanítási helyen.
A naplóban vezetni kell a hiányzás időtartamát (percben), és az osztályfőnök ez alapján állapítja
meg a hiányzást.
A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás
időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem
zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
3 Az egyéb foglalkozások rendje
Az iskola által szervezett/ engedélyezett délutáni foglalkozások rendje. Rendszeresen
szervezett tanórán kívüli foglalkozások:
- napközi, tanulószoba (lásd 2.sz.m.2.1. melléklet)
- felzárkóztató
- tehetséggondozó
- egyéni fejlesztő, felkészítő
- logopédiai foglalkozások
- szakkörök
- diákköri és sportfoglalkozások
A tanórán kívüli szakköri és sportköri foglalkozásokra való jelentkezés önkéntes, egész tanévre
szól.
a) A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra,
korrepetálásokra, gyógytestnevelésre kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik, egészségi állapotuk alapján a tanítók, szaktanárok a Pedagógiai Szakszolgálat,
valamint az iskolaorvos véleménye alapján jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója
adhat rendkívüli esetben, megfelelő igazolás, indoklás ellenében.
b) Az énekkar az énektanár szervezésével jöhet létre –ha a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi.
Az énekkar az iskolai és kerületi rendezvényeken részt vesz.
c) Sportkörök: Az iskolai sportfoglalkozásokon részt vehet az iskola minden tanulója.
d) Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök indításáról –a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével – a vezetőség dönt. A szakkör tagja lehet minden tanuló, aki a tanév elején jelzi
részvételi szándékát. A szakköri tagság egész tanévre szól.
e) Hit-és vallásoktatás: A hit-és erkölcstan oktatáson kívül a tanuló fakultatív hit-és
vallásoktatáson is részt vehet.
f) Tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás keretében vagy meghatározott céllal,
csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak az iskolában úgy, hogy a délutáni
foglalkozásokat nem zavarják. A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órákat követően,
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legfeljebb a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató
engedélyével lehet.
g) A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár
működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
Egész napos oktatás házirendje
Az iskolaotthonos nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez
igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a tanítás folyamatában a pihenés, a
kikapcsolódás és a testmozgás lehetőségét is. Az iskolaotthon az egész tanév időtartamára szól.
Az iskolaotthonban a gyerekek hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig tartózkodnak az iskolában.
A délelőtti és délutáni tanórákon való részvétel kötelező. A reggeli ügyeletet az iskolaotthonos
tanulók is igénybe vehetik és 7:30 órától mehetnek be ők is a termükbe.
Az iskolaotthonos szervezési forma órarendje (a délelőtti órák igazodnak az iskola
órarendjéhez):
Óra
Időtartam
1.
800-845
2.
900-945
3.
1000-1045
4.
1055-1140
5.
1150-1235
6.
1330-1415
7.
1420-1505
8.
1515-1600
Az órarend egy rugalmasan kezelhető keret, melyet a gyerekek fizikai, pszichés
terhelhetőségéhez igazítunk.
Kivétel: Összevont délutáni ügyeletes napok, az iskolai programokhoz igazodva (versenyek,
bálok, ballagás, diáknap, szakmai nap). Ezen a napon délelőtt tömbösített tanítás van.
Az osztályközösség két tanító vezetésével halad, akik a tanítási órákat megosztva délelőtt és
délután tartják a tantárgyfelosztásban meghatározott órakeretek alapján. A két tanító felváltva,
hol délelőtt, hol délután foglalkozik az osztállyal.
A két nevelő tantárgycsoportos tanításban dolgozik. A tanórák között szabadidős foglalkozások
vannak, amelyekbe beletartozik az udvari játék, séta, zene- és mesehallgatás, filmvetítés, játék,
játékos testmozgás, kreatív foglalkozások, manuális foglalkozások, színház-, múzeum- és
könyvtárlátogatás, ebéd, korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás stb. Ezek a
foglalkozások a gyerekek másnapi tanórákra való felkészülését, egyéni fejlesztését,
regenerálódását, pihenését és egészséges testmozgását szolgálják. Az egyik tanévben az egyik
tanító, a másik tanévben a másik tanító látja el az osztályfőnöki teendőket.
A tanulók hétfőn behozzák az egész heti felszerelésüket és hét közben nem viszik haza az
iskolatáskát, csak pénteken. A tanulók hét közben alkalmanként visznek haza házi feladatot. !
A hétvégi házi feladatok adásának rendszere megegyezik a házirendben már elfogadott
szabályozással . Ettől 4. évfolyamon eltérünk.
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A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik délelőtt és délután is. Ezt mindig az
a pedagógus vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A pedagógusok segítségével sajátítják el a
gyerekek a különböző tanulási technikákat (időbeosztás, feladatok sorrendje, megfelelő tanulási
módszerek). Szorgalmi feladatot, gyűjtőmunkát hét közben is adnak a tanítók. Differenciált
formában, szükség esetén otthoni gyakorlásra feladatokat biztosítunk (szorgalmi feladatok,
gyűjtőmunka).
Az egész napos oktatásban tanulók értékelése megegyezik az alsó tagozat által kidolgozott
értékelési rendszerrel.
4
4.1

A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és
alkalmazásának elvei, valamint a tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Az iskola dicséretben, illetve jutalomban részesíti azt a tanulót, aki
- kiemelkedő tanulmányi munkát végez,
- több tantárgyból kimagasló teljesítményt nyújt,
- kimagasló sport eredményt ér el,
- kiemelkedő közösségi munkát végez,
- kitartó szorgalommal és példamutató magatartással dolgozik,
- az iskola hírnevét öregbíti.
A jutalmazás formái:
- osztályfőnöki és szaktanári írásbeli dicséret
- intézmény vezető helyettesi dicséret
- intézmény vezetődicséret
- egyéb egyéni és csoportos jutalmak (könyv, oklevél…).
Bizonyítványban osztályzattal és dicséretet érdemel záradékkal jutalmazzuk az egész évi
színvonalas munkát
Az egyes tanévek végén a nyolc, ill. 12 vagy 13 éven át kitűnő tanulók oklevélben és
könyvjutalomban plakettban részesülnek, melyet a ballagási ünnepélyen vehetnek át.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
4.2

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
- a házirend előírásait megszegi
- anyagi kárt okoz
- bármely más módon árt az iskola jó hírnevének
- magasabb jogszabályokat megsért fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.
Fegyelmi fokozatok:
- szóbeli és írásbeli figyelmeztető
- intő
- rovó
A fegyelmi fokozatokat adhatja:
- osztályfőnök
- szaktanár
- ügyeletes tanár
- intézményvezetőhelyettes
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-

4.3

intézményvezető
A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola ntézményvezető dönt.
Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz
történő eljuttatása. Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a
Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a
tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a
tankönyvfogalmazótól átveszi.
- A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás
lehetőségét. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni,
hogy azt a szülők megismerjék.
A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e
vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel
kívánja megoldani.
Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az
ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés. Az ingyenes
tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola igazgatója
gondoskodik. Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési
felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó
értékcsökkenést (amortizáció).
A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát
megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles
másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.
5

Egyéb rendelkezések

Nem ingyenes szabadidős foglalkozások:
Nem ingyenes szakköröket, szabadidős foglalkozásokat akkor indít az iskola, ha a tanórán
kívüli órakeret már nem biztosít időt ezek indítására. A rendelkezésre álló eszközöket,
felszereléseket az iskola akkor biztosítja a tanulók számára, ha a foglalkozást az iskolával
jogviszonyban lévő pedagógus tartja.
E foglalkozásokat előzetes felmérés alapján indítjuk be.
Emelt szintű felkészítő érettségire
Az iskola az emelt szintű felkészítő indításáról, az előző tanév április 15‐ig közzéteszi a
tájékoztatót.
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Az intézményvezető helyettesek feladata:
-

részletes tájékoztatás
amennyiben a tanuló jelentkezett, úgy köteles a tanév végéig a felkészítő órákon
részt venni.

Szociális alapú támogatások:
E támogatások elbírálása az iskolavezetés joga. A döntés meghozatala előtt az osztályfőnök
és a gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős javaslatot tesz a következő szempontokat
figyelembe véve:
- szociális háttér
- tanulmányi eredmény.
Egészségügyi eljárások:
A tanulók rendelkezésére áll a hét minden napján az iskolaorvos és védőnő.
Az iskolai SZMSZ szabályozza a rendszeres orvosi vizsgálatok, szűrések rendjét.
Ezekről a szülőket az ellenőrző könyvön és a tájékoztató füzeten keresztül informáljuk. A
szülők ezzel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a védőnő felé.
Amennyiben a tanulónál betegség tüneteit észlelik az iskola orvos, védőnő ellátja, majd
értesíti (telefonon) a tanuló szüleit.
Fertőző betegség esetén azonnal megtörténik az elkülönítés.
Kérelmek:
Az egyéb délutáni foglalkozások igénybevételét tanulmányi illetve veszélyeztetettségi
okokból az osztályfőnök és a gyermekjóléti felelős köteles a szülőnek javasolni.
A felvételi kérelmek elbírálásánál előny élveznek azok a tanulók,
- akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott
- akinek mindkét szülője dolgozik
- akik állami gondozottak
- akik rossz szociális körülmények között élnek
- akiknek tanulmányi eredményei indokolttá teszi.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket és mértékét az
Önkormányzati rendeletek állapítják meg.
Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet az iskola
pedagógiai programja alapján, tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni.
Ügyintézés, fogadó órák:
A szülők számára évente két alkalommal van fogadóóra, ezen kívül a pedagógusokkal
egyeztetve lehet fogadóórát kérni.
A tanulók és a szülők rendelkezésére áll minden tagozaton a gyermek‐ és ifjúságvédelmi
felelős.
Beiratkozás, kiiratkozás, diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, iskolalátogatási
igazolvány kérése a titkárságon történik az iskola által megjelölt időpontban.
6
-

-

Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok
A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a
szorgalmi időszak megkezdésekor, valamint szükség esetén életkoruknak és fejlettségi
szintjüknek megfelelően ismertetni kell.
Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak
(technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika) a pedagógus köteles az első tanórán
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-

-

a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok
megelőzési módjáról.
Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli
foglalkozásokon dohányozni, valamint tudatmódosító szereket fogyasztani szigorúan tilos.
Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód –életkori
sajátosságoknak megfelelő –népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítéséhez a
nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik a szükséges tárgyi és személyi
feltételek biztosításában.
Valamennyi intézményi programon nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás,
a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.
Az osztálytanítóknak, a napközis nevelőknek és a szaktanároknak a foglalkozásaikon,
valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével
rendszeresen kell foglalkozniuk.
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7
7.1

A házirend elfogadásának legitimációs dokumentumai
A diákönkormányzat legitimációs nyilatkozata

A házirendet az intézmény diákönkormányzata …….. év ………….……… hó …… napján
tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………………………………

..............................................
Diákönkormányzat vezető

7.2

A szülői munkaközösség legitimációs nyilatkozata

A házirendet az intézmény szülői munkaközössége ….… év …….….……… hó …… napján
tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség véleményezési jogát jelen házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………………………………
..............................................
Szülői Munkaközösség vezető

7.3

A nevelőtestület legitimációs nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete …… év ……….……… hó …… napján tartott
értekezleten elfogadta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………

……………………………………….
hitelesítő nevelőtestületi tag

…………………………………….
Intézményvezető
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Mellékletek
1 sz. Melléklet
1.1 Iskolai védő, óvó előírások
1.1 Védő-óvó előírások, amelyek a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az iskolában
valótartózkodás során meg kell tartani
 A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét. A tanuló kötelessége
a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, melyekkel a tanítási órák
megkezdése, valamint a kirándulás előtt megismerkedett. A szabályok
megismertetéséért felelős: az osztályfőnök és a szaktanárok. Az intézményi védő-óvó
előírásokat és a baleset esetén teendő intézkedéseket az intézményi Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.
 A tanuló kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó szaktanárnak
vagy az intézményvezetőnek vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy az
iskola dolgozóit veszélyeztető állapotot- tűz, baleset, kár – észlel.
 Tűz-, bombariadó vagy más rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a tanulók az
épületet a tűzriadó-terv szerint fegyelmezetten kötelesek elhagyni, illetve a Honvédelmi
Intézkedési Terv szabályait betartani. A bombariadó miatt elmaradt tanórákat az
iskolavezetés által kijelölt napon pótolni kell.
 A tanuló számára tilos mindenféle, az egészségre káros élvezeti szer intézménybe való
bejuttatása, terjesztése és fogyasztása. Az iskolában és annak területén szigorúan tilos
az alkohol‐, energiaital‐ és drogfogyasztás, valamint a dohányzás E tilalom megsértése
fegyelmi felelősségre vonással jár.
 A tanuló számára tilos mindenféle, saját maga és mások épségét és biztonságát
veszélyeztető tárgy iskolába történő behozatala. E tilalom megsértése fegyelmi
következményekkel jár.
 A tanuló kötelessége, hogy ügyeljen az intézmény rendjére, tisztaságára. Az utolsó
tanítási órája kötelessége a padból a szemetet kiüríteni és a padra a székeket felrakni.
 A tanuló köteles saját értéktárgyaira és iskolai felszereléseire vigyázni. Ha ezek a tanuló
gondatlansága miatt elvesznek vagy megsérülnek, az iskola anyagi felelősséget nem tud
azokért vállalni.
 A tanuló testnevelés órára nagy értékű ékszert, mobiltelefont, a testnevelő tanárok által
nem előírt sportfelszerelést, valamint pénzt ne hozzon magával. Az iskola az elveszett
tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal.
 A tanulói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgok,
eszközök iskolába hozatalát nem javasoljuk. Ha ezek elvesznek vagy megsérülnek, az
iskola nem tudja vállalni az anyagi és erkölcsi felelősséget. A károkozásért – a
vonatkozó jogszabályok alapján – a szülők anyagi kártérítésre kötelezhetők.
1.2 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének
meghatározása, közzététele
A gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében
közreműködnek, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel.
A szülők előre egyeztetett időpontban kereshetik. Tanítási időben minden nap az iskola
titkárságán hagyhatnak üzenetet, elérhetőséggel.
Alsós gyermekvédelmi koordinátor: Bartus Istvánné
Felsős gyermekvédelmi koordinátor: Lauránné Sziládi Gizella
Középiskolai gyermekvédelmi koordinátor: Meczkó Ilona
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1.3 Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések
A tanuló, ha rosszul érzi magát, megsérült azonnal szóljon valamelyik nevelőnek (ha állapota
ezt lehetővé teszi).
Saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen
rendkívüli helyzetet, balesetet észlel a tanuló (pl.: katasztrófa, tűz, robbanással történő
fenyegetés) köteles jelenteni az iskola valamelyik dolgozójának.
A tűzjelzést, vészhelyzetet szaggatott csengetés jelzi. A tanuló az órát tartó nevelővel a lehető
leggyorsabban, holmijukat hátrahagyva az előre kijelölt menekülési útvonalon hagyják el az
épületet.
Megismerje a tanuló az iskola kiürítési tervét és annak évenkénti gyakorlatában vegyen részt.
Tartsa be a felnőtt dolgozók utasításait e helyzetben és a pontos előírásokat.
A szaktantermek, tantermek rendjét be kell tartani, amit már az első tanítási napon a tanár
ismertetett.
2

sz. Melléklet
2. Az iskolához tartozó területek használati rendje
Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek
használatának rendje
Az iskola épülete munkanapokon 6 órától 18 óráig van nyitva, kivéve a konditerem és a
tornaterem. Ezen tantermek a terembérleti szerződéseknek megfelelően a napi beosztás
függvényében tartanak nyitva.
Munkaidő alatt az iskolában csak az intézmény dolgozói és tanulói tartózkodhatnak. E
körön kívül csak előzetes bejelentkezés, egyeztetés útján lehet ügyet intézni, az iskola
területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.
Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és
felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola
nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való, vagy az oktatási időn kívüli
használathoz az intézményvezető engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket
a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata
során minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és
vagyonvédelmi előírásokat.
A tanuló igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit
az azokra érvényes szabályok betartásával, pedagógus felügyeletével, az iskolai munkaterv,
órarend illetve az egyéb szervezett foglalkozások szerint. A tanulók felelősek az általuk
használt iskolai berendezési tárgyak és eszközök rendeltetésszerű használatáért, épségének,
tisztaságának megőrzéséért, azok elvesztése vagy megrongálása esetén azok pótlásáért. A
tanulók az osztálytermekben tárolt szemléltető és oktatási segédeszközöket tanári
engedéllyel és felügyelet mellett, rendeltetésüknek megfelelően használhatják.
A szabadidős foglalkozásokon résztvevő tanulók és felügyelő tanáraik felelősek a
foglalkozásokra igénybe vett tantermek, szaktantermek vagy udvar rendjének és
tisztaságának megóvásáért, berendezésének és felszerelésének épségéért. Az iskola
tantermeinek használata fejlesztés, korrepetálás, vagy szabadidős foglalkozások, szakkörök
tartása céljából az órarendben rögzítettek alapján, illetve intézményvezetői engedéllyel
lehetséges.
Iskolánkban ügyeleti rendszert működtetünk, mely biztosítja a tanulók tanítási órák előtti
és utáni, továbbá az óraközi szünetek alatti felügyeletét, valamint balesetvédelmét. Ez idő
alatt a tanulók az erre kijelölt helyen; az aulában, a folyosón, a tantermekben vagy az
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udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet
nélkül tanuló nem tartózkodhat.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét engedély nélkül nem hagyhatja el. Rendkívüli
esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére illetve
hozzájárulásával, valamint az osztályfőnök beleegyezésével, engedélyével lehetséges. Ezt
a tanulónak távozáskor be kell mutatnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak.
A tantermek használati rendje
A tantermek felszerelését, berendezési tárgyait, bútorzatát a rendeltetésének megfelelően
kell használni, ott balesetveszélyt előidéző módon viselkedni tilos. A tanteremben
elektromos berendezéseket csak a pedagógus felügyelete mellett lehet működtetni. A
tantermekben található ablakokat a tanulók nem nyithatják ki, azokon kihajolni tilos,
szünetekben a hetesek bukóra kinyithatják. Az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját
nyitva kell hagyni. Az utolsó óra végeztével az osztályban tanító pedagógus ellenőrzi az
osztály rendjét; a székeket a padokra a tanulók kötelesek feltenni, a szemetet a padokból
kiszedni. A tanterem állapotában történő bármilyen változást, balesetveszélyt minden
tanulónak kötelessége azonnal jelenteni a legközelebbi pedagógusnak vagy felnőttnek. A
tantermek tisztaságára, rendeltetésszerű használatára, a balesetek megelőzésére az
iskolában hetente váltakozva, osztályonként két hetes felügyel. Ők gondoskodnak továbbá
a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétáról, a tanterem szellőztetéséről. Amennyiben a
tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket, valamint balesetveszélyt előidéző
módú viselkedést észlelnek, jelenteni kötelesek az órát tartó pedagógusnak, vagy a
szünetben az ügyeletes tanárnak.
A mosdó és a WC használati rendje
A mosdót és a mellékhelyiséget mindenki köteles a rendeltetésének megfelelően használni.
Bármilyen rendellenességet, balesetveszélyt köteles minden tanuló azonnal jelenteni az
iskola bármely pedagógusának.
Az aula és a folyosó használati rendje
Az aulában és a folyosón szaladgálni, lökdösődni, hangoskodni tilos. Tilos oly módon
viselkedni, hogy az veszélyeztesse saját és mások testi épségét. A folyosókon az ablakokat
a tanulóknak kinyitni, és azokon kihajolni tilos.
Az udvar használati rendje
Az udvaron a tanulók csak pedagógus felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló az udvaron
való tartózkodása közben nem veszélyeztetheti sem maga, sem mások testi épségét,
egészségét. Az udvari eszközöket és játékokat csak rendeltetésszerűen, a balesetvédelmi
szabályok betartásával lehet használni.
Az alsó tagozatos tanulók az első szünet kivételével az udvaron (fórum) tartózkodhatnak az
ügyeletes nevelőkkel.
A felső tagozatos tanulók az első három szünetben tartózkodhatnak az udvaron.
Rossz idő esetén az ügyeletes tanár dönt az udvaron való tartózkodásról. A tanulók a
szünetben probléma esetén az ügyeletes nevelőhöz fordulhatnak.
Az iskolai büfé használati rendje
Az iskolai büfé 7:30-tól 14:00-ig áll a diákok és kollégák rendelkezésére. Az iskola büféjét
a tanulók szünetekben vehetik igénybe. Csengetés után nincs kiszolgálás.
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2.1 A napközi és a tanulószobai foglakozások rendje
A napközi célja, feladatai
A napközi célja, hogy az általános iskolai tanítási időn kívüli időben gondoskodjék a gyermek
fejlődését elősegítő sokirányú foglalkoztatásról. Feladata, hogy segítséget adjon a tanuló
számára az iskolai feladatokra való nyugodt és eredményes felkészülésben, a tanulmányi
munkában való előre haladásában.
A napközibe való jelentkezés módja
Minden tanévet megelőzően (az év májusáig), valamint a mindenkori beiratkozáskor lehet
jelentkezni a napközis ellátásra a következő tanévre minden olyan gyermeknek, aki az adott
tanévben a tanulmányait intézményünk 1-4. osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a
jelentkezést a szülő kizárólag írásban teheti meg. Tanév közben is lehet jelentkezni,
amennyiben ez indokolt, de tudva azt, hogy a köznevelési törvény által meghatározott létszám
fölé nem emelkedhet a csoportlétszám és lehet, hogy nincs mód elfogadni a jelentkezést. A
gyermek jelenlétét érintő bármely változást- például kiiratkozás, napirendváltozás, stb.- írásban
kell jelezni, lehetőleg 3 nappal a változás előtt.
A gyermek jelenlétének adminisztrálása
A jelentkezések alapján a napközis nevelő e –naplót vezet, melyben a gyerekek adatait rögzíti.
Napi szinten vezeti a gyermekek jelenlétét, vagy hiányzását.
A csoport tevékenységének rendje
A napközis csoport egységes csoport, tehát tevékenységeiket minden esetben együtt, egy
helyen, a napközis nevelő felügyelete mellett végezhetik. Udvari tartózkodás esetén a gyerekek
csak a napközis nevelő által belátható és engedélyezett területen lehetnek. Ha a gyermeknek
egyéni elfoglaltsága van, például edzésre, vagy szakkörre megy, oda csak a nevelő tudtával és
engedélyével távozhat, s ha annak vége, köteles a napközis csoporthoz, vagy 16.00 után, ha a
szülő még nem jött érte, az ügyeleti tanterembe visszatérni.
A napközis nevelőmunka foglalkozási rendszere









Tanulás
Kulturális foglalkozás
Kézműves foglalkozás
Játékfoglalkozás
Sport
Séta
Kirándulás
Szabadfoglalkozás

Az iskolai napközis nevelő munka tervezése szerves része az általános iskolai nevelő munka
tervezésének. A napközis nevelőknek minden tanév elején foglalkozási tervet kell készíteniük.
A napközi időtartama
Napközi az iskolai tanítási napokon van, 11.45-től 17.00 óráig. Amennyiben a szülő alkalmilag
valamely különös akadályoztatása miatt nem tud időben gyermekéért jönni, köteles a gyermek
további elhelyezésének megszervezéséről gondoskodni, és arról a napközis nevelőt értesíteni
legkésőbb 15 perccel 17.00 előtt.
17 óra után nem tudjuk vállalni a gyerekek felügyeletét. Ha több alkalommal fordul elő, hogy
a szülő nem jön gyermekéért időben, a gyermekvédelmi felelős értesíti az illetékes Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatot.
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Sajátos iskolai szünnapon (pl. tanítás nélküli munkanap) a napközi ügyeletet tart, amennyiben
a jelentkezők száma eléri a 15 főt.
A napközibe érkezés rendje
Az utolsó tanóra után az osztályfőnök a tanulókkal együtt várja a napközis nevelőt, s a
gyerekeket minden nap személyesen adja át, a hiányzókat a leckefüzetben jelezve.
Napirend
 11.45-14.30-ig szabadfoglalkozás (pl. levegőzés, játék, ebéd - az ebédlői beosztás
szerint)
 A tanulási idő az ebédelési időtől függően változik. A 13 óra előtt ebédelő csoportok
14.00 és 15.00 között, a 13 óra után ebédelők 14.30 és 15.30 között tartják a tanulási
időt.
 Az uzsonnázás valamennyi csoportban a tanulási idő után történik.
 Lehetőség szerint egyéb foglalkozás 15.15 és 16.00 óra között.
 16.00 és 17.00 óra között összevont napközis ügyelet a kijelölt tantermekben.
A napközi évente több alkalommal közös klubfoglalkozást tart.
A napköziből való távozás rendje
A napköziből csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el a
gyermeket, kizárólag a napközis nevelő tudtával. A nevelő 16 órakor kikíséri a csoportot a
kijelölt kijárathoz. A szülők az ajtón kívül várakozhatnak a gyermekekre.
A gyermek önálló haza meneteléhez írásos szülői, gondviselői engedély szükséges, mely lehet
egy konkrét alkalom, vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen tartalmaznia kell. Szóban,
telefonon csak rendkívüli esetben kérhető el a gyermek, ilyenkor is a napközis nevelővel történő
megbeszélés szükséges. Az intézményt csak nevelői engedéllyel lehet elhagyni. Ha a gyermek
a tanulási időt nem a csoporttal tölti, a szülő tudomásul veszi, hogy a gyermeknek a házi
feladatot otthon kell elkészíteni.
A napközis terem és a közös helyiségek használatáról
A termet használók felelősek a terem tisztaságáért, rendjéért, berendezési tárgyaiért. Kötelesek
mindenre felelősséggel vigyázni, az esetlegesen okozott károkat megtéríteni. Teremkulcsa lehet
a fenntartó irodavezetőjének, a takarítóknak, a napközis tanítóknak és az osztályfőnököknek.
A tanulók kötelesek az ebédlőt, folyosókat és az iskolai mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen,
a tisztaságra fokozottan ügyelve használni. A napközi ideje alatt észrevett bármilyen rongálást
jelenteni kell, a tanuló által okozott kárt meg kell a szülőnek téríteni.
Belső szabályok a napköziben
 Tanulási idő alatt a tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók
csendben, fegyelmezetten, társaikat nem zavarva végzik feladataikat. Az írásbeli
munkát a nevelő mennyiségileg vizsgálja, minőségi ellenőrzésre csak korlátozottan van
lehetőség. A szóbeli feladatok ellenőrzése az idő rövidsége miatt nem lehetséges.
 A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanulási időn kívüli időszakban is
elvárjuk tanulóinktól.
 Elvárjuk, hogy a tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt udvariasan
viselkedjenek.
 Fontos, hogy minden tevékenység során fokozottan ügyeljenek önmaguk és társaik testi
épségére. Az utcán közlekedve tartsák be a KRESZ szabályait. kihagyni iskolaiban
legyen!
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 A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak fára,
nem kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak, stb.
 A tanulók értékes tárgyakat, ékszereket, szórakoztató elektronikai berendezéseket ne
hozzanak az iskolába, ezek eltűnéséért, megrongálódásáért az iskola nem tud
felelősséget vállalni.
 Benti játékot nem szabad az udvarra kivinni.
 A mobiltelefonnak, okosóra - az iskolai házirend értelmében - a gyerekek táskájában,
kikapcsolt állapotban kell lennie.
A napközi értékelési, jutalmazási rendszere
Az értékelés célja a nevelési és oktatási célok elérésének segítése. Hozzájárul a tanulók
önértékelésének, önismeretének fejlődéséhez. Személyre szóló és konkrét, ösztönzi a
gyermekeket a jobb teljesítményre. Fontos, hogy az értékelésben elismerést kapjon a fejlődés,
az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény.
A gyermekek délutáni magatartását, szorgalmát a csoportban bevezetett szokásnak megfelelően
színnel, vagy jelképek segítségével értékeljük. A napközis nevelők havonta egyeztetnek az
osztályfőnökökkel a magatartás és szorgalom jegyek korrekt megítélésének érdekében.
A magatartási problémák megoldására a napköziben is alkalmazzuk a létra programot. Ha a
tanulási időben a gyermek zavarja társait, másik, azonos évfolyamos csoportba kerülhet át a
tanulás idejére. Ez lehetőséget ad arra, hogy a gyermek kikerüljön a konfliktus helyzetből,
megnyugodjon és a közösségbe visszatérhessen. Többszöri probléma esetén, javasoljuk a
pedagógiai Szakszolgálat., pszichológusi tanácsadás felkeresését a tanuló javulása érdekében.
Kapcsolattartás a szülők és az iskola között
 Napi szinten a szülők az üzenő füzeten keresztül írásban, vagy személyesen közölhetik
kéréseiket, észrevételeiket, javaslataikat a napközis nevelővel.
 Az osztályok szülői értekezletein a napközis nevelő is részt vesz. Fogadóórán is
tájékozódhat gyermeke napközis tevékenységéről, tanulásáról.
 Az SZMK-en keresztül.
Felső tagozat:
A tanulószoba célja, feladatai
A tanulószoba célja, hogy az általános iskolai tanítási időn kívüli időben gondoskodjék a
gyermek házi feladatának elkészítéséről, valamint a szabadidő megfelelő színvonalú
eltöltéséről. Feladata, hogy segítséget adjon a tanuló számára az iskolai feladatokra való
nyugodt és eredményes felkészülésben, a tanulmányi munkában való előre haladásban.
A tanulószobába való jelentkezés módja
Minden tanévet megelőzően (az év májusáig), valamint a mindenkori beiratkozáskor lehet
jelentkezni a tanulószobai ellátásra a következő tanévre, minden olyan gyermeknek, aki az adott
tanévben a tanulmányait intézményünk 5.-6. osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a
jelentkezést a szülő kizárólag írásban teheti meg az iskola igazgatójánál. Tanév közben is lehet
jelentkezni, amennyiben ez indokolt. A szülőnek gyermeke jelenlétét érintő bármely változástpéldául kiiratkozás, napirendváltozás, stb.-írásban kell jelezni, lehetőleg 3 nappal a változás
előtt.
A gyermek jelenlétének adminisztrálása
A jelentkezések alapján a tanulószoba nevelője az e-naplóban vezeti a gyerekek adatait, napi
szinten rögzíti a gyermekek hiányzását.
A csoport tevékenységének rendje
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A tanulószobai csoport egységes csoport, tehát tevékenységeiket minden esetben együtt, egy
helyen, a tanulószoba nevelőjének felügyelete mellett végezhetik. Udvari tartózkodás esetén a
gyerekek csak a nevelő által belátható és engedélyezett területen lehetnek. Ha a gyermeknek a
tanulószobai ellátás ideje alatt egyéb iskolai elfoglaltsága van, például edzésre, vagy szakkörre
megy, oda csak a szülő írásos engedélyével, a nevelő tudtával és engedélyével távozhat. A
program végeztével köteles a csoporthoz visszatérni.
A tanulószobai nevelőmunka foglalkozási rendszere:






Tanulás
Kulturális foglalkozás
Játék foglalkozás
Sport, séta
Szabadfoglalkozás

A tanulószoba időtartama
Tanulószoba az iskolai tanítási napokon van, 13.00-tól 16.00 óráig. Amennyiben a szülő
alkalmilag valamely különös akadályoztatása miatt nem tud időben gyermekéért jönni, köteles
a gyermek további elhelyezésének megszervezéséről gondoskodni, és arról a nevelőt értesíteni
legkésőbb 15 perccel 16.00 óra előtt. 16 óra után nem tudjuk vállalni a gyerekek felügyeletét.
Sajátos iskolai szünnapon (pl. tanítás nélküli munkanap) összevont ügyeletet tartunk,
amennyiben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.
A tanulószobára érkezés rendje
Az utolsó tanóra után a tanulók a kijelölt tanterembe mennek és jelentkeznek a tanulószoba
nevelőjénél.
Napirend
13:00 – 14:00-ig szabadfoglalkozás (pl. levegőzés, játék, ebéd, az ebédlői beosztás szerint).
14:00 és 15:00 között tartjuk a tanulási időt.
15:00 – 16:00 szabadfoglalkozás nevelői felügyelettel.
A tanulószobáról való távozás rendje
A tanulószobáról a gyermekek egy része egyedül távozik (szülői írásos engedéllyel) vagy a
szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy kíséretében a nevelő tudtával. A nevelő
16 órakor kikíséri a csoportot a kijelölt kijárathoz.
A gyermek önálló haza meneteléhez írásos szülői, gondviselői engedély szükséges, mely lehet
egy konkrét alkalom, vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen tartalmaznia kell. Szóban,
telefonon csak rendkívüli esetben kérhető el a gyermek, ilyenkor is a tanulószoba nevelővel
történő megbeszélés szükséges. Az intézményt csak nevelői engedéllyel lehet elhagyni. Ha a
gyermek a tanulási időt nem a csoporttal tölti, a szülő tudomásul veszi, hogy a gyermeknek a
házi feladatot otthon kell elkészíteni.
A tanulószobás terem használatáról
A termet használók felelősek a terem tisztaságáért, rendjéért, berendezési tárgyaiért. Kötelesek
mindenre felelősséggel vigyázni, az esetlegesen okozott károkat megtéríteni. A tanulók
kötelesek a folyosókat és az iskolai mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen, a tisztaságra
fokozottan ügyelve használni. A tanulószoba ideje alatt észrevett bármilyen rongálást jelenteni
kell, a tanuló által okozott kárt meg kell a szülőnek téríteni.
Belső szabályok a tanulószobán
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 Tanulási idő alatt a tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók
csendben, fegyelmezetten, társaikat nem zavarva végzik feladataikat. Az írásbeli
munkát a nevelő mennyiségileg vizsgálja, kézjegyével ellátja, minőségi ellenőrzésre
csak korlátozottan van lehetőség. A szóbeli feladatokat amennyiben lehetséges
ellenőrizzük.
 A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanulási időn kívüli időszakban is
elvárjuk tanulóinktól.
 Elvárjuk, hogy a tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt udvariasan
viselkedjenek.
 Fontos, hogy minden tevékenység során fokozottan ügyeljenek önmaguk és társaik testi
épségére.
 A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak fára,
nem kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak, stb.
 A tanulók értékes tárgyakat, ékszereket, szórakoztató elektronikai berendezéseket ne
hozzanak az iskolába, ezek eltűnéséért, megrongálódásáért az iskola nem tud
felelősséget vállalni.
 A tanulószoba ideje alatt csak engedéllyel lehet étkezni, rágógumi nem megengedett.
 A mobiltelefonnak, egyéb okos eszköznek -az iskolai házirend értelmében -a
gyerekek táskájában, kikapcsolt állapotban kell lennie.
Kapcsolattartás a szülők és az iskola között
Napi szinten a szülők az üzenő füzeten keresztül írásban, vagy személyesen közölhetik
kéréseiket, észrevételeiket, javaslataikat a tanulószobás nevelőkkel.
A tanulószoba házirendje a visszavonásig érvényes.
2.2 A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglakozások rendje
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint
a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.
A foglalkozásokra a tanuló a nevelővel együtt mehet be a tanterembe, ha a tanár10 percen belül
nem jelenik meg, kötelessége tanulószobára, napközibe visszatérni.
Tehetséggondozás:
 Az átlagosnál jobb adottsággal rendelkező gyermekek tehetséggondozása a tanórákon
történő differenciált oktatással valósul meg.
 A 8. évfolyamon a szaktanárok matematika és magyar nyelv tantárgyakból felvételi
előkészítő foglalkozásokat tartanak, melyen a tanulók önkéntesen vehetnek részt írásban
történő jelentkezés alapján.
Felzárkóztatás:
Az 5. évfolyamtól a tanulók igényeit figyelembe véve a gyenge eredményt elérő, tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók részére a szaktanárok korrepetálásokat tartanak. A korrepetáláson
való részvételt a szaktanár kötelezővé teheti elsősorban a szakértői véleményben foglaltak
alapján, továbbá ha a tanuló ugyanazt az évfolyamot ismétli, valamint a BTM-es, SNI-s tanulók.
A korrepetáláson a tanuló a szülő kérésére önkéntesen is részt vehet (pl. hiányzott, vagy nem
tudta elsajátítani a tananyagot.)
A képességfejlesztő foglalkozások sajátos formája az egyéni foglalkozás, melyet az intézmény
által foglalkoztatott, erre képesített képességfejlesztő pedagógus tart.
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2.3. A számítógéptermek használati rendje
A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem
tartózkodhat.
Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani
A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógusengedélyével és jelenlétében
tartózkodhatnak.
A foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.
A gépteremben szaladgálni, engedély nélkül helyet változtatni TILOS!
A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
A tanórákra csak a szükséges felszerelést hozzák a tanulók.
A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok
telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök
bevitele tilos
A berendezések belsejébe nyúlni TILOS!
Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a
szervizek szakemberei végezhetnek.
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a
vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan
javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi
előírásokat.
Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer
és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás
kezdeményezhető.
2.4. A tornaterem és a műfüves pálya használati rendje
A tornateremben és a műfüves pályán a tanulók csak tornacipőben tartózkodhatnak, utcai cipő
használata tilos!
A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,
 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést
kell viselniük, lásd pedagógiai program.
 ajánlott a biztonságos tapadású cipő, a kényelmes, az egészségnek és a mozgásnak
megfelelő, csak testnevelési órán használt ruházat.
 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek a testi épséget veszélyeztető tárgyakat
(karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert)
2.5. Az ebédlő használatának rendje
Az ebédlőbe a tanulók meghatározott rend szerint járnak tízóraizni, ebédelni. Az étkezések
rendje igazodik a gyerekek órarendjéhez, az iskolai csengetési rendhez, illetve rendezvények,
iskolai programok esetén az esemény időbeosztásához.
Az alsós osztályok, illetve napközis csoportok kísérő pedagógussal érkeznek az ebédlőbe, az
étkezést a nevelő felügyeli, s annak befejezése után a csoportok – az érkezési sorrendet követve
– együtt, sorakozva hagyják el az ebédlőt, szintén a pedagógus kíséretében.
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Az ebédlőben a tanulók kötelesek csendben, a kulturált étkezési szabályokat betartva enni,
viselkedni.
Felső tagozatos és középiskolai tanulók az ebédszünetben (12:35 – 13:00), és hatodik óra után
fogyaszthatják el az ebédet. Az ebédlőben csak az étkező diákok tartózkodhatnak.
2.6.

Könyvtár használati rendje

A könyvtárhasználók köre: iskolánk tanulói, pedagógusai és nem pedagógus munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottai. A beiratkozás és az alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A könyvtár heti 26 órában nyitva áll a könyvtárhasználók előtt.
Minden beiratkozott olvasó kölcsönözhet, a tanulók egy alkalommal legfeljebb három könyvet.
A kölcsönzés határideje négy hét, amely egyszer meghosszabbítható, amennyiben az adott
dokumentum nincs előjegyzésben.
A könyvtárból csak a könyvtáros tudtával lehet dokumentumot kölcsönözni. A kölcsönvett
dokumentumokért az olvasó felelősséggel tartozik. A tanév közben távozó tanulóknak a
könyvtári tartozásukat rendezniük kell. Tanév végén a tanulók által kölcsönzött
dokumentumoknak vissza kell kerülniük a könyvtárba.
A könyvtárban tartandó órákra, csoportos foglalkozásokra előre meghatározott órarend szerint
kerül sor. A tanulók csak a könyvtáros vagy más pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak a
könyvtárban.
A könyvtárhasználók kötelesek a helyiségben csendesen viselkedni; a dokumentumokat
sérülés- és rongálásmentesen használni.
A könyvtárba enni-innivalót bevinni tilos. A könyvtáros a beiratkozott olvasókról beiratkozási
naplót vezet, a napi forgalomról és a könyvtárban megtartott foglalkozásokról munkanapló
készül.
Részletes nyitvatartási rend:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
2.7.

8:30 – 14:00
8:30 – 13:30
8:30 – 14:00
8:30 – 13:30
8:30 – 13:30

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos
és iskolai védőnő biztosítja. Iskolaorvos rendel az iskolában tanévenként meghatározott
napokon és időpontban.
Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését.
 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente két alkalommal,
 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.
Az ápolónő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát.
Az intézmény a tanuló betegsége esetén a szülőt értesíti.
Az intézmény területén és a szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt
fogyasztani tilos. Az intézmény alkalmazottai a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak,
ahol diákok nem tartózkodhatnak.
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3.
A diákönkormányzat nyilatkozata

3.1.

A házirendet az intézmény diákönkormányzata …….. év ………….……… hó ……
napján tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………………………………

..............................................
Diákönkormányzat vezető

A szülői munkaközösség nyilatkozata

3.2.

A házirendet az intézmény szülői munkaközössége ….… év …….….……… hó ……
napján tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség véleményezési jogát jelen
házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………………………………
..............................................
Szülői Munkaközösség vezető

A nevelőtestület nyilatkozata

3.3.

A házirendet az intézmény nevelőtestülete …… év ……….……… hó …… napján tartott
értekezleten elfogadta.
Szigetszentmiklós, 2019. ……………

……………………………………….
hitelesítő nevelőtestületi tag

…………………………………….
Intézményvezető
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Fenntartói nyilatkozat
Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.

3.4.

§ (4) bekezdése értelmében az alábbi, fenntartóra többletkötelezettséget telepítő
rendelkezések:
……………………………………………………………………………………………
Az elfogadott házirend többletkötelezettséget nem ró a fenntartóra.
A házirend vonatkozásában a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint az intézmény
fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó
döntésére jogosult vezetője a házirend fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.
Szigetszentmiklós, 2019. év ………… hónap … nap
…..………………………
dr. Pálos Annamária Tankerületi igazgató
fenntartó képviselője
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4. Függelék
5. Jogszabályi háttér
- A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
- A 2012. évi CXXIV. Törvény a 2011. évi CXC. Törvény módosítása
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rend. 91/G §
- Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
6. Honlapon a KRÉTA megjelentetése
 Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót
használ.
 Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal
rendelkező eszköz segítségével megtekinthetik. Amennyiben a szülő jelzi, hogy nem
rendelkezik rendszeres internet hozzáféréssel, kérésére az osztályfőnök havi egy
alkalommal nyomtatott formában tájékoztatást ad a tanuló előmeneteléről.
 A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után –
hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását.
 A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – nyomtatott
formában írásban is közli.
 Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.
 A hozzáférést az iskola által megadott e-mail címre küldött levéllel lehet kérni.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A házirend hatálybalépése
A házirend …….. év …………..………….. hónap …… napján a nevelőtestület általi
elfogadásával

lép

hatályba,

és

visszavonásig

érvényes.

A

felülvizsgált

házirend

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2014. év november hónap 1. napján készített
(előző) házirend.

A házirend felülvizsgálata
A házirend felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat,
a szülői munkaközösség. A kezdeményezést a javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell
beterjeszteni. A házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival.
Szigetszentmiklós, 2019. év ………..… hónap … nap
…..………………………
intézményvezető
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