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Bevezető
1.

A házirend célja és feladata
 A házirend állapítja meg a gyermek/tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,
valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az
óvodai nevelés és iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a
gyermekek/tanulók közösségi életének megszervezését.

2.

A házirend hatálya
A házirend előírásait be kell tartania az óvodába és az iskolába járó
gyermekeknek/tanulóknak, a gyermekek/tanulók szüleinek, az intézmény
pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A házirend személyi hatálya vonatkozik az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de
az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az
óvoda/iskola feladatainak megvalósításában.
A házirend előírásai azokra az óvodai és óvodán kívüli, az iskolai és iskolán kívüli,
tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak,
melyeket a pedagógiai program alapján az intézmény szervez, és amelyeken az
intézmény ellátja a gyermekek/tanulók felügyeletét.
A gyermekek/tanulók az óvoda/iskola által szervezett óvodán/iskolán kívüli
rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.







3.










A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermeknek, tanulónak,
szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend megtekinthető
o az iskola könyvtárában;
o az óvoda titkárságán;
o az iskola honlapján.
A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az
óvodába/iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden csoportvezető
óvodapedagógusnak és osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
o a tanulókat osztályfőnöki órán;
o a szülőket szülői értekezleten.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
o a tanulókkal osztályfőnöki órán;
o a szülőkkel szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől,
intézményvezető-helyettesektől, a tagintézmény-vezetőtől, valamint az csoportvezető
óvónőtől, illetve az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően –
előre egyeztetett időpontban.
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4.







A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola intézményvezetője, illetve az óvoda tagintézményvezetője készíti el.
A házirend elfogadása előtt beszerzik a diákönkormányzat és a szülői közösség
véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá.
A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll
be, vagy ha a szülők – képviselőik útján –, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézményvezető, a nevelőtestület,
a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői közösség vezetősége.
A házirend a kihirdetés napján lép hatályba.
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Liliom Óvoda Házirendje
1. Általános tudnivalók
Óvodánk:
neve:
címe:
telefon/fax:
OM azonosítója:
e-mail címe:

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája
5331 Kenderes, Szent István út 60.
06-59/328-322
035938
ovodakd@gmail.com

A házirendet:
- a tagintézmény-vezető készíti el,
- és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZK véleményezési jogot gyakorol. A
házirend a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
2. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje
A gyermeknek joga van:
-

a rendszeres óvodába járáshoz, napjait szeretetteljes, családias légkörben eltölteni,
a szokások, szabályok elsajátításához,
az óvodai étkezést igénybe venni,
a napi levegőzést igénybe venni,
az óvodai élet minden területén aktívan bekapcsolódni,
az óvoda által szervezett tevékenységekben részt venni.

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei:
-

következetesség,
rendszeresség,
minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell
alkalmazni.

Az óvodában alkalmazott jutalmazás formái:
-

szóbeli dicséret,
simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,
mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás.

A jutalmazás kiterjedhet a gyermek magatartására.
A bátorító nevelés és az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk.
A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál.
A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük.
Az óvodában alkalmazott fegyelmezés formái:
-

rosszalló tekintet, elutasító gesztus
szóbeli figyelmeztetés
határozott tiltás
bizonyos játéktól határozott időre való eltiltás
más tevékenységbe való áthelyezés
bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés
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A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja a kívánatos magatartásra történő rámutatás.
Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik, sohasem az indulatok.
Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyerekek testi fejlődését hátráltatja.
A büntetés mindig a cselekedetet, és nem a gyerek elítélését fejezze ki.
3. A szülők jogai és kötelességei
A szülőnek joga van:
-

gyermekét rendszeresen óvodába járatni, fejlődéséről, napi életéről tájékozódni
az óvoda nyilvános ünnepségein részt venni
a családlátogatások, elbeszélgetések, hirdetőtáblán kihelyezett információk
segítségével az óvoda munkájáról tájékozódni
az óvoda által szervezett szolgáltatásokat igénybe venni
részt venni az SZK munkájában

A szülő kötelessége:
-

-

-

felvett gyermekét rendszeresen óvodába járatni, mulasztásáról az „óvodából való
távoltmaradásról szóló szabályok” c. fejezetben rögzítettek szerint az óvodát
tájékoztatni
szakvéleménnyel rendelkező gyermekének részvételét biztosítani szakember
(logopédus, gyógypedagógus stb.) által végzett fejlesztésen
gyermekét tisztán, ápoltan járatni óvodába
a gyermekének fejlődése, biztonsága érdekében megfelelő ruházat, lábbeli biztosítása.
lsd.: az óvodába behozandó felszerelés c. fejezet
fertőző betegségekről az óvodát tájékoztatni
a gyermeket érintő problémákról az óvónőt tájékoztatni
az étkezési-térítési díjat pontosan fizetni
a tagintézmény-vezető, az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, a szülők/felnőttek
egymás közötti emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. A velük szemben
tanúsított nem megfelelő magatartás az intézményből való azonnali kizárást vonja
maga után. Ebben az esetben a gyermek átadása és átvétele az óvoda kapujában
történik.
a házirendet betartani

4. Nevelőmunkánk
Célja:
-

a gyermekek szeressenek óvodába járni, legyen lehetőségük személyiségük
kibontakoztatására
a másság elfogadtatása
a környező világ tevékeny megismertetése

Feladatai:
-

-

szeretetteljes légkör biztosításával, az egyéni képességek figyelembevételével a
családi nevelés kiegészítése, a szocializálódási folyamat segítése
integrált csoportok szervezésével a sajátos nevelési igényű-, a nemzeti etnikai
kisebbséghez tartozó és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társaikkal való
együttnevelése, fejlesztése
a nevelés egész folyamatának komplexitásával az iskolai életmódra való felkészülés
elősegítése

5

Alapelveink:
-

biztonságos, szeretetteljes légkör megvalósítására törekszünk
az óvodai nevelés egész folyamatában játékosságra és komplexitásra törekszünk, de
meghatározó szerepet kap az Isten által teremtett világ megismerése
modellértékű viselkedésünkkel egymás iránti együttérzésre, odafigyelésre, egymás
elfogadására neveljük a gyermekeket
tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, adottságait, formáljuk értékrendjüket,
érzésvilágukat
kezdeményező szerepet vállalunk a családokkal való kapcsolatteremtésben

5. Az óvoda működési rendje
Az óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje
-

-

az óvodai beíratás minden évben a fenntartó által meghirdetett időpontban zajlik
a beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre
vonatkozó információk rögzítésével
az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik, és addig az időpontig
tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi
a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni
beíratáshoz szükséges:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 rendezett lakcímkártya
 oltási lapja
 TAJ száma
 az egyik szülő személyi igazolványa
az óvodai csoportba történő felvételről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek
a felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám
a szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül

A nevelési év rendje
-

-

-

az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart
az óvodai beszoktatás időtartama szeptember első munkanapjától számított 3
munkanap
az esetleges nyári zárva tartás (nyári takarítás-festés-mázolás stb.) időpontjáról
tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges
hitelesíteni, ebben az esetben más kijelölt intézményben tudjuk biztosítani a
gyermekek elhelyezését
az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról értesítést kapnak a
szülők
az óvodában 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerülhet sor, melynek
időpontjáról a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal hamarabb tájékoztatjuk a
szülőket
nevelés nélküli munkanapokon - szükség esetén - gondoskodunk a gyermekek
felügyeletéről
június 1-augusztus 31-ig nyári napirend szerint összevont csoportokkal működik az
intézmény
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A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések
-

-

-

-

-

-

-

-

amennyiben a gyermeknek a házirendben meghatározott beszoktatási időn túl további
beszoktatási időre van szüksége, akkor ezt a szülőnek az igényelt időtartam
meghatározásával írásban kell kérnie. Új gyermekek óvodába történő beíratása esetén
az óvodai csoporton belül, ha 20 főt meghaladja azoknak a gyermekeknek létszáma,
akiknek szülei napi 8 óránál kevesebb óvodai nevelést kérnek, akkor az óvoda
vezetője ezt jelenti és dokumentálja az intézményvezető részére, aki ezeket az iratokat
továbbítja a fenntartó részére.
óvodánkban csoportonként lehetőség szerint két óvónő, illetve egy dajka kapcsolódik
be a mindennapi munkába
tagintézményi szinten a törvényi előírásoknak megfelelően két fő pedagógiai
asszisztens segíti a mindennapi munkát
óvodánk hétfőtől-péntekig, reggel 6 órakor nyit (a gyermekek érdekében csak
azoknak, akiknek feltétlenül szükséges)
615-700 óráig óvónői felügyelet mellett egy csoportban gyülekeznek a gyermekek
a gyermekeknek csak akkor tudunk ebédet biztosítani az óvodában, ha reggel 815 óráig
megérkeznek az intézménybe
annak érdekében, hogy minél több időt tölthessenek a gyermekek a szüleikkel,
testvéreikkel, kérjük figyeljenek arra, hogy mihamarabb együtt legyen a család (a 6-8
óránál hosszabb idő bármilyen közösségben rendkívül fárasztó a gyermekek számára)
étkezések időpontja:
 étkezés előtt-után ima, tízórai 8.45-9.15
 ebéd előtt és után ima, ebéd
11.15-12.30
 étkezés előtt-után ima, uzsonna 14.50-15.20
óvodánk 17 óráig tart nyitva, délután 16-17-óráig összevont csoport működik
a gyermekek hazabocsátása: 15.30-17.00 óra között
szülői kérés esetén: délelőttösök 11.30 óra
itt ebédelők 12.30 óra
kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be az óvodába
Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akik az óvoda épületébe
megérkeznek, ill. az óvónő vagy dajka átvett a szülőtől. A gyermek átvétele előtt és
átadása után az esetleges balesetért felelősséget nem tudunk vállalni.
A gyermekeket szüleik, vagy az általuk meghatalmazott nagykorú személy viheti el az
óvodából. Tíz éven felüli, – de kiskorú gyermek – testvérét csak abban az esetben
viheti el, ha a szülő ezt írásban kéri.
Amennyiben a gyermek egyedül érkezik vagy egyedül mehet haza, a szülő írásbeli
nyilatkozatára van szükség. Az írásbeli nyilatkozatot a csoportnaplóban kell rögzíteni.
Ugyanúgy írásbeli nyilatkozatra van szükség, ha a gyermeket nem a szülő vagy a
törvényes képviselő viszi haza.
elvált szülők esetén a bírósági végzésnek megfelelően járunk el
a gyermek elhelyezésével kapcsolatban a szülők között kialakult vitás helyzetekben
(pl. folyamatban lévő gyermek-elhelyezési per) a Nkt. 46§ (2) – re különös tekintettel
az óvoda értesíti azt a szülőt, aki a gyermeket az óvónőnek vagy dajkának átadta
amennyiben a gyermek 17.00 óra után is óvodában marad, a szülő által megadott
telefonszámon próbáljuk értesíteni a hozzátartozót
(Ha a próbálkozás eredménytelen, hívjuk a rendőrséget, akik megkísérlik
hazaszállítani a gyermeket.)
a szülő munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait köteles
bejelenteni a csoportos óvónőnek írásban öt napon belül
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A napirend kialakítás általános szempontjai
-

-

az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek életkori
sajátosságait
kérjük a szülőket, hogy a csoportban lévő óvónő napi munkáját – a gyermekek
érdekében – hosszabb beszélgetéssel ne akadályozzák, délutáni pihenés ideje alatt a
csoport nyugalmát ne zavarják
egészségügyi okokból kérjük a szülőket, ne menjenek a csoportszobába, a rövid
megbeszélésekre az óvónővel az öltözőben kerüljön sor
előzetesen értesítjük (szülői értekezlet, faliújság) a szülőket óvodai és katolikus
egyházi ünnepek, kirándulások időpontjáról, melyekre az óvodai csoport terve alapján
kerül sor

Csoportok szervezési elvei
-

törekszünk azonos életkorú csoportok szervezésére
létszámhatárok:
 óvodai csoportoknál: átlaglétszám 20 fő, maximális létszám 25 fő

Az óvodába behozandó felszerelés
-

-

az óvoda biztosítja a tevékenységekhez az eszközöket, így csak a gyermekek
személyes holmijára van szükség, melyet kérünk jellel ellátni:
vállfás öltözőzsák
váltóruha: bugyi, zokni, póló, pulóver, nadrág
váltócipő (tilos nem megfelelő méretű cipő, papucs, mamusz, emelt sarkú
szandál viselete) a nem megfelelő lábbeli használatából adódó esetleges
balesetekért felelősséget nem tudunk vállalni
tornazsák: rövidnadrág, póló vagy dressz, tornacipő, fehér zokni
ágynemű: lepedő: 130 x 70 cm (két végén gumival), takaró huzat: 140 x 90 cm
pizsama
tisztasági csomag
a gyermekek ruháit, cipőit az öltözőben a gyermekek jelénél kérjük elhelyezni
kérjük a kedves szülőket, ne adjanak ételt, csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek
elváláskor, vagy érkezéskor az öltözőben, illetve az óvoda egész területén

Az óvodába behozott tárgyak
-

kedvenc játékai elkísérhetik a gyermeket az óvodába, de számoljanak a szülők azzal,
hogy elromolhat, esetleg elveszhet, amelyért az óvoda nem tud felelősséget vállalni
kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, ékszereket az óvodába ne hozzanak
balesetveszélyes eszközöket ne engedjenek hozni gyermeküknek (szúró, vágó
szerszám stb.)

A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje
-

-

-

óvodánkban a gyermekek fejlődésének nyomon követésére felmérő lapot dolgoztunk
ki (A gyermekek készség és képesség szintjét csoportonként év elején és év végén
mérjük.)
az eredményekről évente rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket egyéni fogadóórákon,
előzetes egyeztetés alapján
az óvónővel való találkozásra a fogadóórán és a szülői értekezleten kívül is sor
kerülhet a szülővel megbeszélt időpontban, ahol tájékoztatást kaphatnak a gyermekek
fejlődéséről, személyiségéről
tájékoztatást csak az óvónő adhat
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Kapcsolattartásra és együttműködésre alkalmas fórumok
-

minden óvodai csoportban, egy nevelési évben, 2-3 szülői értekezlet megtartására
kerül sor, melynek időpontjáról legalább 3 nappal előbb értesítjük a szülőket
fogadóórát a tagintézmény-vezető és az óvónők szükség esetén előzetes egyeztetés
után tartanak
tavasszal nyílt hetet szervezünk
ünnepekhez kapcsolódóan munkadélutánokra hívjuk a szülőket
az egyházi és óvodai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában várjuk a szülők
segítségét

A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárásrendje
-

-

a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az
évben, amelyben augusztus 31-ig betölti 6. évét, legkésőbb amikor 8. életévét betölti
tankötelessé válik
az óvoda vezetője szakvéleményt tölt ki a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban
az előre megadott iskolai beiratkozás előtt az óvoda átadja a szülőnek az óvodai
szakvéleményt, amellyel a szülő beíratja gyermekét a választott iskolába

Tehetséggondozó műhelyeink
A szolgáltatások délután 13.00-13.30 között kerülnek megtartásra a 4-7 éves korú
gyermekek részére.
Az óvodából való távolmaradással kapcsolatos szabályok
-

-

a gyermek távolmaradását a szülőnek (betegségek, hatósági intézkedések, családi
program) még azon a napon telefonon, személyesen vagy írásban be kell jelentenie a
csoportos óvónőnek
a nevelési év alatt
 ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad mulasztását igazolni kell
 mulasztását igazoltnak tekintjük:
- ha a gyermek beteg volt és távolmaradásának tényét orvosi igazolással a betegség
után az óvodába érkezés napján bizonyítja
- ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tud
kötelezettségének eleget tenni, akkor az adott intézményből kapott határozat,
bírósági döntés, egyéb dokumentum másolatával igazolja a távollét okát
 egy nevelési évben a szülői igazolások száma maximum 15 nap lehet
 ha öt napot meghaladja a távolmaradás (bármilyen ok miatt) az orvostól be kell
szerezni az egészség tényét bizonyító igazolást
 ha gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan
 ha a gyermek a Nkt.8§ bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben és egy
nevelési évben igazolatlanul 5 nevelési napnál többet mulaszt, a tagintézményvezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és
gyermekjóléti központot
 ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 11 napot, a
tagintézmény-vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési
hatóságot
 ha a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a 20 nevelési napot egy évben a
tagintézmény-vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot és a család- és gyermekjóléti központot

9

A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok
-

-

-

az óvoda kapuja a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében 8.30-tól
12.30-ig, illetve 13.00-tól 15.15-ig zárva van, az épületbe való bejutást kapucsengő
megnyomásával kérjük jelezni
a gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó
kötelessége az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve óvodai tevékenységek előtt
felhívni a gyermekek figyelmét – életkoruknak megfelelő szinten – az eszközök helyes
használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes viselkedésre
az óvodai udvari játékait sem nagyobb testvérek, sem a kísérők nem használhatják
az esetlegesen bekövetkező baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége
 elsősegélynyújtás, sérült ellátása,
 orvos, illetve mentő értesítése (szükség szerint)
 szülő értesítése, kivételt képez az életmentés helyzete

A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje
-

az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda gyermekorvosa,
fogorvosa és védőnője látja el
fertőző betegségek esetén a gyerekek vizsgálatát az óvoda orvosa végzi
a védőnő rendszeres tisztasági vizsgálatot folytat

Az intézmény egészségvédelmi szabályai
Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani!
-

-

-

a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az
intézményt, ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg gondoskodik a többi
gyerektől való elkülönítésről és a gyermek felügyeletéről, s a lehető legrövidebb időn
belül értesíti a gyermek szüleit, akinek haza kell vinnie őt
lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát - teljes gyógyulásig - nem
látogathatja
betegség és orvosi kezelés miatti hiányzás után köteles a szülő az óvodába érkezés
napján az igazolást bemutatni
gyógyszert az óvodában a gyermeknek nem adhatunk be kizárólag szakorvos írásbeli
utasítására
fertőző gyermekbetegség, illetve tetvesség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell,
azért, hogy a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet
fordíthassunk a fertőtlenítésre
az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén a hatályos egészségvédelmi rendelkezések
alapján jár el
az óvoda melegítő konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek
tartózkodhatnak
a csoportszobában a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt
napok, ünnepélyek, szülői értekezlet stb.)

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan, előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába
járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül:
- a természeti katasztrófa
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- a tűz
- a robbantással történő fenyegetés
A lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a tényről az épületben lévő valamennyi
személyt, majd ezt követően történik meg a gyermekek mentése az óvodában található
„tűzriadó terv” mentési gyakorlata alapján. A tűzvédelmi felelős közreműködik az óvoda
elhagyásának lebonyolításában.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekcsoportok
óvodapedagógusai a felelősök.
Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok
-

-

a gyermekek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 815 óráig a szülők
jelzik ilyen irányú kérésüket (ez történhet személyesen, vagy az óvodai telefonon is,
de a pontos információ átadása érdekében a szülő törekedjen a csoportban dolgozó
óvodapedagógusoknak jelezni ezt a tényt
facebookon, interneten, dolgozók magántelefonszámán való értesítést nem veszünk
figyelembe
amennyiben tárgynapon 8.15 óráig nem érkezik meg a gyermek az óvodába, aznapi
ebédje visszajelentésre kerül.
az étkezési térítési díjak befizetésének időpontja minden hónap végén esedékes
az étkezési díjakat adott hónapra kell fizetni
a túlfizetés, a szülő írásbeli kérelmére visszafizethető az óvodában töltött utolsó
nevelési év végén (augusztus 31.)
be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt
az ingyenes étkezésben részesülő gyermek szüleinek is kötelessége az étkezés
lemondása a gyermek hiányzása esetén

A szociális és normatív kedvezmények, támogatások felosztásának elvei
A térítési díjjal összefüggő kedvezmények
- a törvényi előírások figyelembe vételével lehetőség van ingyenes étkezés
igénybevételére. Erről az óvoda titkárságán tájékozódhatnak a szülők.
- a térítési díj mértéke a szerződésben foglaltak szerint van meghatározva
Fontos tudnivalók
-

intézményünk köszönési formája: Dicsértessék a Jézus Krisztus – Mindörökké Ámen
az alkohol és drog fogyasztását az intézmény egész területén tilos.
kerekpárt és kutyát az óvoda területére behozni tilos
az óvoda egész területén tilos a dohányozás
az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az igazgató és a tagintézményvezető adhat engedélyt
az óvoda kapuját kérjük minden esetben becsukni
az óvoda kapuján lévő tolóretesz használata minden esetben kötelező, tilos
kitámasztani vele a kaput
az óvoda környékén és az óvoda területén ne szemeteljenek

Az a szülő, aki az óvoda házirendjét megszegi, az óvoda területén nem tartózkodhat, de
gyermeke óvodáztatásáról továbbra is gondoskodnia kell!
A gyerekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását!
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Szent Imre Katolikus Általános Iskola Házirendje
A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettségek végrehajtásának módja, továbbá az
iskolai elvárt viselkedés szabályai
1. A tanulók kötelességei
A gyermek, a tanuló kötelessége, hogy:






















Megtartsa az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglaltakat,
betartsa a Házirendet, valamint az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit.
A mindenkori életkori sajátosságoknak megfelelően viselkedjen az iskolában, a
templomban, egyéb helyeken, tanítási időben, illetve a tanítási időn kívüli
rendezvényeken.
Tartsa tiszteletben az intézmény és az egyház vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait,
valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse meg.
A tanuló köteles magatartásával a keresztény szemléletet erősíteni, szabadideje
eltöltésének módját az iskola keresztény szellemiségének megfelelően megválasztani,
viselkedésével, kulturált magatartásával öregbíteni az iskola jó hírnevét.
Pontosan jelenjen meg és legjobb tudása szerint, aktívan vegyen részt a kötelező és
választott, valamint tanításon kívüli foglalkozásokon.
Vegyen részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, és az adott tanévben általa
választott, tanórán kívüli foglalkozásokon, arra a legjobb tudása szerint készüljön fel
és a tudása legjavát nyújtsa.
Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget – képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.
Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket,
védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet.
Tartsa be a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem.
Életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, működjön
közre az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Segítse az intézmény feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését.
Szabadidejének eltöltési módját az iskola keresztény szellemiségének megfelelően
válassza meg, viselkedésével, kulturált magatartásával öregbítse az intézmény jó
hírnevét.
Társaival szemben sem testi, sem lelki erőszakot ne alkalmazzon, erre senkit ne
biztasson.
A korrepetáláson, felzárkóztatáson vegyen részt, ha a tanár ennek szükségét látja.
A szaktanár javaslatára tanulmányi versenyeken induljon.
Képességeinek megfelelően vegyen részt tanítási időben és azon kívül szervezett sport
és kulturális rendezvényeken.
A tanítási órákról, korrepetálásról és szakkörökről való távolmaradást igazolja.
Vegyen részt a vallásoktatásban.
A tanuló minden embernek köteles köszönni. Ismerje és használja az egyházi
köszönést: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” – Válasz: „Mindörökké. Ámen.” Minden
nap a tanítási órák megkezdésekor, és az utolsó tanítási órák végén mondja el a napi
köszöntő és záró imát.
A napközi ellátás igénybevétele esetén tartsa be a napközire vonatkozó házirendet.
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A könyvtárból kölcsönzött könyvek állagát megóvja, hiánytalanul, épségben, időben
adja vissza.
Haladéktalanul jelezze a felügyeletet ellátó pedagógusnak, ha saját magát, vagy társait
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, ill. balesetet észlel.
Őrizze és gazdagítsa intézménye jó hírét és hagyományait.
Az esetleges rongálást, padfirkálást azonnal jelentse, amennyiben pedig ő követte el, a
keletkezett kárt térítse meg.
Az intézményvezető-helyettesnél jelentse, ha a szaktanár a becsengetés után 5 perccel
még nem jelent meg a tanítási órán.
Vegyen részt az intézmény munkatervében szereplő egyházi programokon.
Tiszteletteljesen beszéljen tanáraival, nevelőivel, társaival, az intézmény
alkalmazottaival és vendégeivel felnőtt jelenléte nélkül is.
Tetteiért vállalja a felelősséget.
Az iskolában tisztán és ápoltan jelenjen meg.
A Házirend felelősségteljes tartsa be.

2. A tanulók jogai
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:




















Színvonalas, képességeinek, tehetségének és a katolikus értékrendnek megfelelő
oktatásban, keresztény nevelésben részesüljön.
Érdeklődésének, feladatainak megfelelően igénybe vegye az iskolában rendelkezésére
álló eszközöket, létesítményeket az ezekre meghatározott rend szerint.
Igénybe vegye a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket,
amennyiben a Házirend szabályait maradéktalanul betartja (korrepetálás, középiskolai
előkészítők,
sportkör,
könyvtár,
tanulószoba,
kedvezményes
étkezés,
tehetséggondozás, ingyenes tankönyvellátás, szakkörök).
Rendszeres felügyeletben és ellátásban részesüljön.
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi
helyzetétől függően külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére
térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön.
Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet
biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben; személyiségi jogait csak
olyan mértékben gyakorolhatja, hogy azokkal nem veszélyeztetheti társai, az
intézmény alkalmazottainak testi épségét, s nem okoz anyagi kárt.
Részt vegyen tanulmányi versenyeken.
Óvja saját és társai testi, lelki épségét egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az
egészségét és biztonságát óvó intézkedéseket.
A tanulmányi előmenetelére vonatkozó valamennyi adatról tájékoztatást kapjon.
Érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.
Mind a félévi, mind az év végi osztályzatát legalább havi egy érdemjegy alapján kapja.
Megismerhesse az őt érintő összes szabályt, jogi normát.
Problémájával közvetlenül fordulhasson szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskolai
Diákönkormányzathoz, lelki vezetőhöz és az igazgatóhoz, oktatási jogok biztosához.
Szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járjon.
Az intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék és oktassák.
Kiértékelt írásbeli munkáját 2 héten belül kézhez kapja.
Egy tanítási napon két témazáró íratható, mely időpontjáról előzőleg tájékoztatást kell
kapniuk a gyerekeknek.
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Joga van családi és keresztnevét viselni. Csúfolódás, sértő becenévvel illetés esetén
segítséget kérni az osztályfőnöktől.
A Házirend megsértésével hozott iskolai döntés ellen a szülő, a tanuló jogorvoslattal
élhet. A jogorvoslati eljárásról szülői értekezleten szülők is tájékoztatást kapnak.
Az általános iskolai tanulmányok befejezése utáni továbbtanuláshoz tanácsot kérhet
osztályfőnöktől.
Képesség és magatartási zavar miatt szükségessé váló szakértői vizsgálat esetén
tájékoztatást és segítséget kapjon az ügyintézéshez.
Egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a szakértői és rehabilitációs vizsgálat
eredményeként, szülői kérésre az igazgató engedélyével, amennyiben a tanuló
minősítése, értékelése nem ennek megfelelően történik, felülvizsgálati kérelemmel
fordulhat az iskola igazgatójához.
Felmentést engedélyező szerv döntése alapján tankötelezettségének egyéni munkarend
keretében tegyen eleget. /A rájuk vonatkozó jogszabályokat a Köznevelési törvény
szabályozza. /
Vallási meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák.
A Diákönkormányzat keretében és a diákközösségek képviselői útján részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában és az iskola életéről véleményt nyilvánítson.
Részt vegyen a DÖK munkájában, a diákönkormányzatba választó és választható
legyen.
Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és ezekre érdemi választ kapjon: nagyobb
közösséget érintő kérdések meghozatalában, bármely osztályfőnöki órán, tanítási órán
az órát vezető pedagógus által meghatározott rend szerint fogalmazhat véleményt, az
emberi méltóság és a becsület megsértése nélkül, a diák-önkormányzati küldött útján a
diáktanácsban, a diákközgyűlésen (a diákönkormányzat SZMSZ-ben foglaltak
szerint).
Véleményére igényt tart az iskola a következő témákban: tanításmentes munkanapok
programjához, tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezéséhez, szakkörök
szervezése előtt, szabadidős programok szervezéséhez, az éves munka tervezéséhez,
értékeléséhez.

3. A szülő kötelességei
A szülő kötelessége, hogy:








Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételekről. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, keresztény
magatartásával mutasson példát gyermeke számára és a tőle elvárható módon segítse a
fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi
élet szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, az iskola
által kijelölt időpontokban. /szülői értekezletek, fogadó órák, szülői fórumok, egyéb
előre egyeztetett időpontok/ Részükre az együttnevelés érdekében a szükséges
tájékoztatást megadja.
Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak, tanulóinak emberi méltóságát és jogait.
A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői munka, illetve a
gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából
közfeladatot ellátó személynek számítanak.
Gyermeke tanulói jogviszony létesítésekor megismerkedjen az intézmény
Házirendjével is. Az intézmény Házirendjét gyermekére és saját magára nézve is
kötelező érvényűnek tartsa.
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Gyermeke iskolai étkeztetésére vonatkozó szabályok betartása:
o térítési díj fizetése
o hiányzás jelentése (ingyenes étkeztetés esetében is).
A szülő köteles jelezni a hiányzás tényét. Amennyiben ezt nem teszi meg az adott nap
10.00 óráig, illetve nem jelzi igényét a másnapi étkezésre, úgy a következő napi
étkezést az iskola hivatalból lemondja.

4. A szülők jogai
A szülőnek joga van, hogy:










Megismerje az intézmény nevelési programját, gyermeke oktatására vonatkozó
dokumentumokat: Szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), házirendjét, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról;
Részt vegyen a gyermeke és a számára kezdeményezett és szervezett programokon,
rendezvényeken (nyílt tanítási napok, sportversenyek, vetélkedők)
Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemben
tájékoztatást kapjon, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon előre
egyeztetett időpontban. Amennyiben úgy véli, hogy gyermekét az intézményben
valamilyen sérelem érte, joga van ezt kulturáltan jelezni az osztályfőnöknek, az
intézményvezető-helyettesnek vagy az igazgatónak, de az intézményben semmiképpen
nem önbíráskodhat, nem zavarhatja az intézmény rendjét, az ott tartózkodók
biztonságát, nem sértheti az intézmény erkölcsi normáit.
Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködjön.
Képesség és magatartási zavar miatt szükségessé váló szakértői vizsgálat esetén
tájékoztatást és segítséget kapjon az ügyintézéshez.
Egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a szakértői vizsgálat eredményeként,
kérelmet nyújthasson be az igazgatóhoz. Amennyiben gyermeke minősítése értékelése
nem ennek megfelelően történik, felülvizsgálati kérelemmel fordulhat az iskola
igazgatójához.
Kérelemmel forduljon az engedélyező szervhez, hogy gyermeke egyéni munkarend
szerint tanulhasson. /Az erre vonatkozó jogszabályokat a Köznevelési törvény
szabályozza. /

5. Az iskola működési rendje, a tanulók munkarendje
 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután
tizennyolc óráig vannak nyitva.
 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 710 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
 Az iskolába a tanulóknak reggel 710 óra és 720 óra között kell megérkezniük.
 Amennyiben a szülők munkakezdése indokolja, a II. számú épületben felügyeletet
biztosítunk 700-710 óra között. Az ekkor érkező tanulóknak a kijelölt helyen kell
gyülekezniük.
 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja
el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az
intézményvezető, az intézményvezető-helyettes vagy az osztályfőnök adhat engedélyt.
Tízórai vásárlása céljából engedély nem adható.
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A délutáni időszakban a foglalkozásokat az iskola nevelői úgy szervezik meg, hogy
azok legalább 16.00 óráig tartsanak, továbbá – amennyiben igény merül fel – 17 óráig
gondoskodnak a tanulók felügyeletéről.
A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. Szülői
igény esetén a napköziben a tanulók számára 1600 óra és 1630 óra között az iskola
felügyeletet biztosít.
Az iskolai könyvtár a tanulók számára tanítási napokon az adott tanévre meghatározott
nyitva tartási idő szerint látogatható.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a
szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

6. A szünetek rendje
 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.











óra:
óra:
óra:
óra:
óra:
óra:
óra:

730 – 815
825 – 910
920 – 1005
1020 – 1105
1115 – 1200
1210 – 1255
1305 – 1350

A tanulók kötelesek betartani a csengetési rendet, illetve az udvari szünetek szabályait.
A tanulóknak reggel 710 óra és 720 óra között, valamint az óraközi szünetekben –
kivéve a harmadik szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk.
Az iskolaépületek előtti járdaszakasz a közlekedés akadályozása miatt nem
használható a reggeli gyülekezéskor.
A Bánhalmáról érkező tanulók rossz idő esetén 720 óra előtt a számukra kijelölt helyen
tartózkodhatnak.
Óraközi szünetekben a tanulóknak annak az épületnek az udvarán kell tartózkodniuk,
ahová az osztályuk jár. A sportudvar használata közös, a játékudvart elsősorban az
alsó tagozatosok használhatják.
Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben,
illetve a folyosón maradhatnak.
Reggelizésre 730 óra előtt, tízóraizásra a harmadik szünetben a tantermekben van
lehetőség, a többi szünetben az udvaron. A tízórai szünetben a tanulók csak a
tantermekben tartózkodhatnak. Ilyenkor nem vehetik igénybe a sport- és játékudvart.
A tanulók tízóraijukat tanári felügyelet mellett fogyasztják el.
A tanóra kezdete előtt 2 perccel az osztályok az udvaron sorakoznak, majd az
ügyeletes nevelő utasítása szerint, nevelői kísérettel az osztálytermekbe vonulnak, az
ülésrend szerinti helyüket elfoglalva fegyelmezetten kell várniuk az óra kezdetét.
Az osztályok az épületek közötti mozgás esetén táskájukat, tornafelszerelésüket
szünetben nem vihetik fel a tanterembe.

7. A tanórák és egyéb foglalkozások rendje
 A tanítási órákon, az iskolai foglalkozásokon minden tanulónak úgy kell viselkednie,
hogy elősegítse a végzett munka eredményességét:
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o a tanítási órán hiánytalan felszereléssel jelenjen meg (tájékoztató füzet, szaktárgyi
felszerelés, íróeszközök);
o a tanóra kezdetére a taneszközeit a padra készítse ki;
o csak a tanórákhoz szükséges tanszerek, eszközök legyenek nála;
o szóbeli és írásbeli házi feladatát naprakészen készítse el;
o írásbeli munkáit igyekezzen a tőle telhető legesztétikusabb külalakkal elvégezni;
o hiányzás után a hiányosságokat köteles pótolni (ehhez szaktanárától segítséget
kérhet),
o tanárának kérésére tájékoztató füzetét át kell adni, a bejegyzéseket, érdemjegyeket
3 napon belül a szülővel alá kell íratnia;
o figyeljen és teljesítse feladatait – képességeinek megfelelően;
o kézfelemeléssel jelezze szólási szándékát, és a pedagógus felszólítására feleljen,
o a könyveket, füzeteket a tanár utasításainak megfelelően használja.
A tanuló köteles folyamatosan készülni a tanórákra, munkája értékelését tudomásul
venni.
A tanítási órákon, foglalkozásokon minden tanulónak joga, hogy nyugodt
körülmények között tanulhasson, dolgozhasson.
Az órai munkába igyekezzen képességeinek megfelelően aktívan bekapcsolódni. Tilos
az órák menetét zavarni, a társak figyelmét elvonni. A tanulók számára tilos a trágár,
csúnya beszéd és verekedés.
Az órák végén, illetve a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után.
A tanítási órák csak rendkívül indokolt esetben zavarhatók.
 A házi feladat elkészítésének és a felszerelés hiányának esetén a tanuló elégtelen
osztályzattal nem büntethető, abban az esetben, ha ez rendszeresen előfordul, a tanuló
szorgalmának értékelésében kell megjelennie.
 A 1600 órát megelőző délutáni foglalkozásokon való részvétel kötelező, azonban a
szülő kérheti gyermeke azok alóli felmentését. A foglalkozásokra a „Jelentkezés”
című nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni /Melléklet 1/, felmentést a „Kérelem”
című dokumentum kitöltésével lehet kérni /Melléklet 2/. A szülő a kérelmet nem
köteles indokolni.
A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodás alóli felmentés szabályai:
o A szülő minden tanév kezdetén, legkésőbb szeptember 15-ig írásban kérhet
gyermekének felmentését a 16 óráig tartó kötelező iskolában tartózkodás alól.
o Tanév közben csak alapos indokkal kérheti ezt a szülő.
o A kérelem egy tanévre szól.
A 16 óra előtt megszervezett foglalkozások alól a szülő kérésére az intézményvezető
adhat felmentést. Az intézményvezető kérelmeket egyedileg bírálja el, figyelembe
véve a tanuló egyéni körülményeit. Bírálati szempontok:
o A tanuló elhelyezése és otthoni tanulása megoldott.
o A tanuló más, nem az iskola által szervezett délutáni foglalkozásokon vesz
részt, pl.: művészeti iskolai, zeneiskolai foglalkozás, stb.
A kérelmet az intézményvezető 8 napon belül elbírálja, és erről határozatban értesíti a
szülőt.
 A napközis foglalkozások rendje
Ha szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban napközi otthon
működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont
napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni
felügyelete nem megoldott.
o A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik.
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o A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév
közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
o Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, védelem alá helyezett,
sajátos nevelési igényű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
o Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a
törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek
azok a tanulók,
− akiknek mindkét szülője dolgozik,
− akik állami gondozottak,
− akik nehéz szociális körülmények között élnek.
A napközis tanuló köteles a napközis nevelő, pedagógiai asszisztens utasításait
betartani, illetve a foglalkozásokon részt venni. A napközis tanulók 16 órakor (szülői
kérésre ettől az időponttól eltérő időben) hagyják el az iskola épületét. Egyéb más
esetben tanuló csak írásos engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.
8. A tanulók tantárgyválasztása és annak módosítása
A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Kiskorú tanuló
esetén a választás jogát a szülő gyakorolja.
 A tanuló, illetve a szülő írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését
beiratkozáskor az intézményvezetőnek.
 A tanuló, illetve a szülő az intézményvezető engedélyével írásban módosíthatja
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését:
o 1. évfolyamon legkésőbb félévkor,
o 2-8. évfolyamon az adott tanév kezdetéig.
9. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek az iskolához tartozó
területek használati rendje
 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit az intézményvezetővel
történt előzetes megbeszélés után, csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat.
 Az iskola épületeit, helyiségeit, berendezéseit, rendeltetésüknek megfelelően kell
használni.
 A tantermekben, a tornaszobában, a tornateremben és a könyvtárban tanulók csak
tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
 A tanulók az általuk szándékosan okozott kárt megtéríteni kötelesek.
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt
kaptak.
 Az iskola elhagyása után csak szervezett rendezvényre, programra térhetnek vissza a
tanulók az iskola területére, különben a felelősség a szülőt terheli.
 Tanítási idő alatt sem óra közben, sem szünetekben a házirendet, s ez által a tanulók
iskolai életét megzavarni tilos.
 A pedagógus csak olyan tárgyakat vihet be a tanítási és tanításon kívüli órákra,
melyről előzőleg meggyőződött, hogy nem balesetveszélyes.
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10. A tanulók közösségei, a diákkörök
Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
A diákkörök
Az iskolában a tanulók a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, érdeklődésük kielégítésére, a demokrácia, közéleti felelősségre nevelés
érdekében diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör,
önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézményvezetőnek az adott tanévet
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden
tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint
az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 A diákköröket nevelő, szülő vagy az intézményvezető által felkért nagykorú személy
vezeti.
 Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola
tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az intézményvezetőnek be kell
jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele
egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az
intézményvezető egyetértését.
 A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.
 A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai
diákönkormányzat vezetőségébe.
11. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló, valamint az egészséges
életmódra vonatkozó szabályok
 Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori
sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. Az intézményi
programok vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a
megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.
 A tanuló kötelessége, hogy:
o óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
o elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
o betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, fegyelmezett
magatartásával megőrzi a rendet, önbíráskodást nem végez;
o azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen
rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő
fenyegetést) vagy balesetet észlel;
o azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült, vagy ha társánál
tapasztalja ugyanazt;
o megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
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rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat;
o a 18/1998 NM rendelet alapján azonnal jelezze, ha magán vagy tanulótársán
élősködő fejtetűt vesz észre, alávesse magát az élősködő felderítése,
felszámolása, ill. megelőzése érdekében végzett szükséges eljárásoknak.
 A tanulónak tilos az iskola épületében, valamint az iskola által szervezett iskolán
kívüli programokon
o alkoholt, drogot, energiaitalt fogyasztani, rágózni, cigarettázni;
o sérülést okozó, veszélyes tárgyakat, valamint tűzveszélyes, tüzet okozó
anyagot (gyufát, petárdát, öngyújtót, stb.) behozni;
o az udvaron dobálni, az épület ablakain, a kerítésen bármilyen tárgyat kidobni,
azokon kimászni;
o az udvari játékokat felügyelet nélkül használni.
 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
o a tanuló a tornateremben és a sport- és játékudvaron csak pedagógus vagy az
iskolavezetés által kijelölt felnőtt felügyeletével tartózkodhat;
o a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz,
melegítő) kell viselniük;
o a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót.
 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos, fogorvos és
védőnő biztosítja.
o

12. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai
rendezvények előkészítésében, lezárásában
 Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az
intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére
társait is figyelmeztetni.
 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
o az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
 Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és
helyiségeiben rendet hagyjon, a napi tanítás befejezésekor az általa használt
tanteremben a padjából szedje ki a szemetet, a székeket rakja fel a padra.
 A tanulók pedagógus felügyelete mellett használhatják a nevelő-oktató munkához
szükséges eszközöket, ügyelve a rendeltetésszerű használatra, és pedagógus irányítása
mellett közreműködhetnek azok rendben tartásában.
 Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
o hetesek,
o tantárgyi felelősök.
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A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
o gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla,
kréta, táblatörlő stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);
o tanóra előtt a termet kiszellőztetik;
o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
o ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanterembe, értesítik az igazgatóságot,
o az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem és a padok rendjét,
tisztaságát.
 Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és
házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen
tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, térképfelelős stb.
 A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek:
o osztályonként egy tanulmányi felelős,
o tisztaságfelelős,
o asztalfelelős.
A napköziben is be kell tartani az iskola házirendjét. Ha egy tanuló folyamatosan
bomlasztja magatartásával a napközis csoport rendjét, kizárható a napköziből.
 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak kell
közreműködniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket
az iskolai munkaterv tartalmazza.
A számítógépterem használati rendje
 A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében
tartózkodhatnak. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és
azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a
foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése és a
magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök
bevitele tilos. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános
szabályait.
 A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A
számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások
során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.
 A számítógépterem használati rendjére vonatkozó utasításokat mindenki köteles
betartani.
A tornaterem használati rendje
 A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és
felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők. (Testnevelő
alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a testnevelés szaktárgyi órát tartó
helyettesítő pedagógus is értendő.)
 A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is,
magukkal hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik
az óra teljes időtartama alatt. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a
gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást
átadják a testnevelőnek.
 Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos
javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen
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lenniük az órákon, ha az az első vagy az utolsó. A testnevelés órára érkező tanulók
megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak ezután vonulhatnak be
tanári felügyelettel. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják az
óra kezdetét. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat.
Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra
előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a
tanulók felelősek.
A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi
előírásokat. Baleset esetén a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.

A TEIS kuckó használati rendje
 A teremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak.
A teremben található eszközöket a tanulók csak pedagógus felügyelet mellett
használhatják.
 A pedagógusnak be kell írni a füzetbe a teremben tartózkodás idejét, a létszámot.
13. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
 A tanuló kötelessége, hogy közreműködjön a tanítási órák, rendezvények
előkészítésében, lezárásában.
 Az iskolán kívüli programokon a Házirend előírásai érvényesek.
 A rendezvény helyszínéről a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével lehet
elhagyni.
 Tanórán és egyéb iskolai rendezvényen is be kell tartani a személyiségi jogokat.
Egymásról, más személyről hang- és képfelvétel csak az érintett személy
belegyezésével készíthető. A személyes adatok védelme mindenkit megillet.
 Ünnepi összejöveteleken, tanévnyitó és tanévzáró ünnepségen a templomban az
alkalomhoz illő ünnepi öltözetben kell megjelenni: sötét szoknya vagy nadrág, fehér
ing vagy blúz.
14. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői közösséggel. Véleményüket az emberi
méltóság tiszteletben tartásával mondhatják el az alábbi fórumokon:
o DÖK fórumon,
o fogadó órákon,
o tanítási órán az óravezető pedagógus irányítása alapján.
 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról az
o intézményvezető
 a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
o a diákönkormányzat vezetője
 havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
 a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
o az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.
 A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a
tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.
 Az iskola honlapja folyamatos tájékoztatást biztosít.
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15. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása
 A tanuló – a tanóra védelme érdekében – az óráról, a kötelező foglalkozásokról nem
hiányozhat.
 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja, indokolt
esetben, a szülő előzetes írásbeli kérelmére.
 Családi vagy hivatalos ügyben távolmaradási engedélyt az ellenőrzőbe beírt szülői
kérés alapján az osztályfőnöktől, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az
igazgatótól kell kérni.
 A szülő a mulasztás okát a hiányzás első napján jelentse be az osztályfőnöknek.
 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a mulasztást követő
osztályfőnöki órán
o három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
o három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az
osztályfőnöknek kell bemutatni.
 A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
 Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés idejét az enaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben
az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
 A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók részére szervezett rehabilitációs és fejlesztő órákon való részvétel kötelező. Az
ezekről való távolmaradást igazolni kell a tanulónak. Igazolatlan mulasztás esetén
ugyanaz az eljárás, mint a tanórai igazolatlan mulasztások esetén.
 Amennyiben a tanuló a 16 óráig tartó foglalkozásokon nem vesz részt és nincs
felmentése, akkor az igazolatlan hiányzásnak minősül.
 A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme
alapján távozhat. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló távozására a
napközis nevelő engedélyt adhat.
Eljárás a tanuló igazolatlan mulasztása esetén:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
tartalmazza a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat.
 A tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor az iskola értesíti a szülőt,
egyben felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát az
intézményvezető értesíti tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít a tanulót veszélyeztető és az
igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség
teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokkal.
 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát,
az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló
szülőjének az értesítésében.
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Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az
intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot és a család- és gyermekjóléti központot.

16. Térítési díj befizetése, visszafizetése
 Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett
iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
 Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által
megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve
az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt
kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
 Az étkezési térítési díjak számlázása előleg-számlázás formájában történik. Az előlegszámla a teljes hónap összes tanítási napjára kerül kiállításra.
 Az étkezési térítési díjakat előre minden hónap végén a kijelölt időpontban, de
legkésőbb a következő hónap elején megjelölt pótbefizetés napjáig kell befizetni
készpénzben a térítési díjat szedő személynél.
 A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak biztosítható étkezés, aki a
szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében előre befizeti, illetve
bemutatja a kedvezményes étkezéshez szükséges igazolásokat.
 Az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjak túlfizetésként a következő
hónapra elszámolásra kerülnek, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére
visszajuttatjuk, amennyiben ilyen esetben az étkezést a szülő vagy a tanuló egy nappal
előre az étkezésért felelős dolgozónál lemondja.
17. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 46. § előírja, az oktatás keretében,
az oktatási folyamat részeként, a tanuló által előállított dolog, alkotás tulajdon joga –
eltérő megállapodás hiányában – az intézmény tulajdonába kerül abban az esetben, ha
az előállításához szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította.
 Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő
díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője
egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás
alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint
a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő.
 A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője
tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra
vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó
kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a
szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik
egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás
hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
 A tanuló által előállított produktumok (rajz, pályázat, makett, stb.) a tanuló saját
tulajdonát képezi. Szülői beleegyezésével felajánlható az iskolának.

24

18. Támogatások megállapításának és felosztásának elvei
A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei





A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az iskola
jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.
A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt
élvez az a tanuló
o aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
o akinek mindkét vagy egyik szülője munkanélküli,
o aki állami gondozott.
Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás ügyében a jogszabályban
meghatározott normatív kedvezményeken túl további kedvezményeket az iskola nem
állapít meg.

19. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
o szaktanári dicséret,
o napközis nevelői dicséret,
o osztályfőnöki dicséret,
o igazgatói dicséret,
o nevelőtestületi dicséret.
 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző
tanulók a tanév végén
o szaktárgyi teljesítményért,
o példamutató magatartásért,
o kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
 Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
Könyvjutalmat kapnak azok a tanulók is, akiknek
o tanulmányi eredménye kitűnő és magatartása jó;
o akiknek egy négyesük van és magatartásuk, szorgalmuk példás.
 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
 A versenyeken, vetélkedőkön helyezést elért tanulók könyvjutalmat kaphatnak az
alábbiak szerint:
o iskolai verseny
1-3. helyezettje;
o körzeti és területi verseny
1-3. helyezettje;
o megyei verseny
1-6. helyezettje;
o országos (levelező) verseny 1-5. helyezettje;
o országos verseny
1-10. helyezettje.
 Három szakmai vagy osztályfőnöki dicséretet követő jutalmazás az intézményvezetői
dicséret.
 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A jutalmazásról a nevelőtestület véleményének meghallgatásával a nevelőtestület dönt.
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20. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben
részesíthető.
A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:
o szaktanári figyelmeztetés;
o napközis nevelői figyelmeztetés;
o osztályfőnöki figyelmeztetés;
o osztályfőnöki intés;
o osztályfőnöki megrovás;
o igazgatói figyelmeztetés;
o igazgatói intés;
o igazgatói megrovás;
A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
o a szándékos károkozás;
o órák alatti fegyelmezetlenség (beszélgetés, mással való foglalkozás, tiszteletlen
megnyilvánulás, önhibából történő késés);
o egyéb iskolai foglalkozáson megnyilvánuló rendbontó viselkedés;
o a közösség érdekeit sértő magatartás;
o az osztálynapló megrongálása, megsemmisítése;
o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
o ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
 A tanuló vétkes és súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt, lefolytatásának
alapvető szabályait jogszabály állapítja meg.
 Fegyelmi eljárás megindítása esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§-a
szerint lehetőség nyílik a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás működtetésére.
 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézményvezető határozza
meg.
21. A tanulmányok alatti és az osztályozó vizsgára vonatkozó szabályok
Az osztályozó-, javító-, különbözeti-, pótló vizsgák eljárási szabályai, az ehhez
kapcsolódó eljárásrend intézményünk Pedagógiai Programjában található meg.
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján állapítjuk meg.
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontja:


javítóvizsga: augusztus 15-től augusztus 31-ig;
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a különbözeti és a beszámoltató vizsgákra szükség esetén tanévenként két
vizsgaidőszakot jelölünk ki a vizsgát megelőző három hónapon belül;
 osztályozó vizsga: a tanítási év során bármikor szervezhető, leginkább a félévi és
év végi osztályozó értekezlet előtt.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni.
Az osztályozó vizsga, a vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:
A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi
osztályzat megállapításához a tanulónak a meghatározott tantárgyakból osztályozó vizsgát
kell tennie ha:
 az intézményvezető felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
 az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
 magántanuló volt.
A nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha:
 egy tanítási évben igazoltan és igazolatlanul együttesen 250 óránál többet
mulasztott,
 mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
s emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.
A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a
jogszabályban előírt értesítési kötelezettségének.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi
tanterve tartalmazza.
Az osztályozó vizsgára való jelentkezés módja, határideje:
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az
osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán történik, az intézményvezető
által meghatározottak szerint. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor az intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja.
22. A tanulói kötelezettségek teljesítéséhez, a jogok gyakorlásához nem szükséges
dolgok behozatala az iskolába, a tanulók által bevitt dolgok elhelyezésének szabályai
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat
csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a
tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.
 Az iskolába nem illő, figyelmet elvonó, illetve nagyobb értékű tárgyat (ékszert,
mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába
nem hozhatnak. Ezekért a tárgyakért elvesztésük, ellopásuk esetén az iskola nem tud
felelősséget vállalni.
 Testnevelés órán, sportfoglalkozáson az értékesebb tárgyakat (óra, telefon stb.) nem az
öltözőben hagyják a tanulók, hanem megőrzésre át kell adni a nevelőnek.
 A kerékpárral járókra vonatkozó előírások:
A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt épületenként az udvar kijelölt
részén, lezárva kell tartani.
A kerékpártároló kamerával őrzött terület.
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23. A sorsolás lebonyolításának szabályai a tanulók iskolánkba történő felvétele során
A 20/2012 (VIII.31.) rendelet 22.§ (2) alapján a tanköteles gyermeket a szülő március 1-je
és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola
első osztályába.
 Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is
felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges
helyzete indokolja. Ezek:
o szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő;
o testvére iskolánk tanulója;
o a szülő munkahelye az iskola körzetében van;
o az iskola a lakóhelytől 1 km-en belül található.
 A sorsolásra valamennyi jelentkező meghívást kap. A sorsoláson a résztvevők
személyesen helyezik el az azonosításra alkalmas jelentkezési lapot a szavazó ládában.
A jelenlétükben húz ki az intézményvezető annyi lapot, ahány férőhely betöltésre
kerül. A sorsoláson jegyzőkönyv készül.
 Tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
24. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával, az okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével
összefüggő kérdések
A tankönyvellátás az iskola közreműködésével történik. 2017 szeptemberétől az általános
iskola minden évfolyamán ingyenes a tankönyvellátás. Az iskolának biztosítania kell,
hogy megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére. A tartós használatra
készült könyveket tankönyvkölcsönzés útján kell a diákok birtokába adni.
 Az intézményvezető minden év június 10-éig felméri az iskola által kiadott
nyomtatványon, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az
iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt
tankönyvet igénybe venni, illetve új tankönyvet vásárolni. Ha a szülő meg szeretné
vásárolni a tankönyvet, arra a KELLO Webáruházában van lehetősége. Az iskolába
belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
 A felmérés eredményéről az intézményvezető minden év június 15-éig tájékoztatja
nevelőtestületet, az iskolai szülői közösséget, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola
fenntartóját.
 Az intézményvezető a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június
17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt,
vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót és a fenntartót.
 A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az
intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető
tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a
tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az intézményvezető
elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és
beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
 A tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, módosításának, valamint a
pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igény benyújtásának határideje június
30. A pótrendelés határideje szeptember 15. A módosításra és a pótrendelésre csak
indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám változása esetén kerülhet sor.
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Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott
tankönyvekre vonatkozó rendelést tankönyvenként és egyházanként összesítve készíti
el.
Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon– közzé kell tennie
azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
A tankönyvrendelést az igazgatóhelyettes végzi.
A diákok számára az ingyenes tankönyveket az iskolai könyvtár állományból
biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a
szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban
kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. A tartós tankönyvekbe a tanuló nem írhat, azt a tanév végén vissza kell adni
a könyvtárnak. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv
legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek
megfelelően:
o az első év végére legfeljebb 25 %-os
o a második év végére legfeljebb 50 %-os
o a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
o a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz,
a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
o ugyanolyan könyv beszerzése,
o anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára,
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul
nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát
kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve
elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató
hatásköre.
A nem tartós tankönyveket (munkatankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények),
melyek a tanuló tulajdonát képezik, év végén nem kell visszaadni a könyvtárnak.
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nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézményeknévhasznél,atéről
szőlő2012012. (VIII.31.) EMN4I rendelet 3- 5. paragrafusai alapjánjőviáhagyom,

F/u

Dr. Németh Zoltán
osztályvezető

Mellékletek
1.sz. melléklet

J E L E N T K EZ É S
(a 16.00 órát megelőző délutáni foglalkozásokra ………… tanév)
Tisztelt Igazgató Asszony!
Alulírott
…………..........……….……
(szülő/gondviselő)
kérem,
hogy
……………………………. nevű, …….. osztályos gyermekem az alábbi, 16.00 órát
megelőző délutáni foglalkozáson/foglakozásokon részt vegyen a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettségnek megfelelően.
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Foglalkozás
megnevezése
Időpontja
(tól, -ig)*
Szervezi/
vezeti*
Tudomásul veszem, hogy a választott foglalkozásokon való részvétel gyermekem számára
kötelező, a hiányzást a 20/2012. (XII.31.) EMMI rendelet 51.§-ban és az iskola házirendjében
szabályozott módon igazolni kell. Az igazolatlan hiányzás következményeit tudomásul
veszem.
Gyermekem felügyeletét a megadott foglalkozás idejére kérem.
Kenderes, ……………………..
…………………………………….…
szülő/gondviselő aláírása

2.sz. melléklet
KÉRELEM
(…………….. tanév)
Tisztelt Igazgató Asszony!
Alulírott ………………………….. (szülő/gondviselő) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy
…………………………… (nevű) ….. osztályos gyermekemet a …………. tanévben a 16.00
órát megelőző délutáni foglalkozásokról az alábbiak szerint felmenteni szíveskedjék a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdése alapján.
Hétfő
Távozás időpontja
Ebédidő
Érkezés
A választott időpontja
foglalkozásra Távozás
időpontja

Kedd
Szerda
Csütörtök
TANÍTÁSI ÓRÁK UTÁN

Péntek

A délutáni foglalkozások alóli felmentés indoklása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tudomásul veszem, hogy az igazgatói felmentés lehetőség, az igazgató a felmentést
mérlegeli.
Kenderes, ………………………
……………………………………………
szülő/gondviselő aláírása

JÓVÁHAGYOM

NEM HAGYOM JÓVÁ

…………………………………….. nevű ….. osztályos tanuló szülőjének/gondviselőjének a
16 órát megelőző délutáni foglalkozásokon való részvétel alóli felmentési kérelmét.
Indoklás:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kenderes, ……………………..
P.H.
………………………………………….
intézményvezető aláírása

