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Az intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola
Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 48.
OM azonosítója: 033625
Általános rendelkezések

A házirend jogi érvényű intézményi alapdokumentum, az iskola közösségének, munkájának,
magatartásának, együttélésének alapszabálya. A házirend az iskolában elfogadott értékrend és
hagyományok alapján, az érvényben levő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.
Alapjául
 Magyarország Alaptörvénye
 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet az Nkt. végrehajtásáról,
 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról,
 a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény,
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről,
 a 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet szolgál.
Az iskola házirendje állapítja meg a fenti törvényben és jogszabályokban meghatározott
tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a
kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
Összhangban van az intézmény pedagógiai programjával, ill. a szervezeti és működési
szabályzat házirendet is érintő vonatkozásaival.
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A házirend célja és feladata

1. A házirend a nevelő-oktató intézet életét és munkájának kereteit meghatározó,
gyakorlati megvalósítását szolgáló előírások, eljárások együttese. Az iskola –
jogszabályokra épülő – saját belső szabályzata, amely dokumentumban foglaltak
vonatkoznak egyaránt a gyermekekre, a tanulókra és a felnőtt alkalmazottakra.
2. A Házirend fogalmazza meg az intézményi működőképesség feltételeit annak
érdekében, hogy a gyermekek, tanulók jól érezzék magukat az intézményben,
képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban
részesüljenek. A Házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek
az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, és ez által a tanuló szellemi és lelki
gyarapodását is segítik.
3. A Házirend rögzíti a jogszabályokban meghatározott gyermeki, tanulói jogok és
kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán
kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek
használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
4. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend vonatkozó előírásait.

A házirend hatálya
1. A házirend szabályainak betartása minden tanuló, pedagógus és alkalmazott számára
kötelező. A legfontosabb tartalmi kérdéseit a fent említett törvények, illetve
jogszabályok tartalmazzák.
2. A házirendet az intézmény nevelőtestülete, a szülők (SZMK) és a tanulók
képviseletére (DÖK) jogosult szervezetek véleményezése után fogadja el, az
intézményvezető hagyja jóvá, ezzel lép életbe.
3. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át
kell adni.
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Tanulói jogok és kötelességek
A tanuló kötelessége, hogy
• Részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó
egyéb foglalkozásokon,
• eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
• életkorához és fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete,
szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint –
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
• megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához
tartozó területek használati rendjét az iskola szabályzatainak előírásait,
• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy
más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
• megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
• az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
• megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.
A tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen,
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
Minden tanuló az iskolai közösség tagja, ebből fakadnak kötelezettségei:
• Azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását.
• A Pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeinek tegyen eleget,
lelkiismeretesen készüljön a tanórákra, készítse el a házi feladatait.
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• Egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola
környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közösségi és a személyi tulajdon
megőrzéséért, védelméért.
• Az iskola vezetőinek, tanárainak minden olyan utasítását végrehajtani, amely nem sérti a
tanulói jogokat.
• Az iskola tantermeiben, eszközeiben, berendezési tárgyaiban, létesítményeiben okozott
kárt köteles megtéríteni.
• Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani.
Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e
cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi felelősségre vonással
büntethető.
• Azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását.
• Választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse.
• Egyénileg felelni a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola
környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személy tulajdon
megőrzéséért, védelméért.
• Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani.
Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e
cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.
A tanulók legfontosabb munkája a tanulás, ebből fakadó kötelességeik:
• Minden tanítási órán felkészülten megjelenni.
• Minden tanítási órára kötelesek elhozni tájékoztató füzetüket, ellenőrzőjüket, a tanuláshoz
szükséges eszközöket, (az ellenőrző hiánya fegyelmező intézkedést von maga után).
• Mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által
megadott időpontig,
• Kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni,
fegyelmezetten dolgozni.
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A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
o képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,

képességeit

figyelembe

véve

–továbbtanuljon,

továbbá

alapfokú

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
o a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és
oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki,
o egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
o személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban
nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem
veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét,
testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását,
o állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban –
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
o az oktatási jogok biztosához forduljon.
o magántanulóként folytathassa tanulmányait,
o kérdést intézhessen az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a
megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjon,
o a diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról döntsön,
o tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjon,
o igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával,
o

rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait,
sportfelszereléseit, létesítményeit. minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen
problémájával nevelőit, osztályfőnökét, a diákönkormányzatot, az intézmény vezetőjét
és intézményvezető-helyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és
kapjon,

o az iskola tanulója szervezetten (felügyelettel) használhassa az iskola-sportudvarát, ha az
ott folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarja.
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A tankötelezettség megállapítása
1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
és az óvoda azt javasolja, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A
gyermek a szakértői bizottság javaslata alapján egy nevelési évig az óvodában
részesülhet ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
2. A gyermek tankötelezettségének teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
3. A fejlettséget korábban elérő gyermek esetében a kormányhivatal a szülő kérelmére a
szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
4. Az iskola intézményvezetője a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti;
-

ha a szülő nem ért egyet az óvoda által kiállított igazolással, döntéssel és arról
az iskola intézményvezetője tudomást szerez, kivétel, ha a kérdésben a
szakértői bizottság korábban még nem hozott döntést,

-

ha szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való
részvételéről dönteni - az óvoda javaslata vagy a szülő kérése alapján - ha erről
a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a
szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt
időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek:
-

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskola intézményvezetője:
-

a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy elutasító döntést hoz,

-

értesíti a szülőt a döntést megalapozó indokolással,

-

értesítésben felhívja a figyelmet a fellebbezés lehetőségére,

-

átvétel esetén értesíti az előző iskola intézményvezetőjét.
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Az iskola intézményvezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

Tanulói jogviszony
Tanulói jogviszony létesítése - az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai (különbözeti
vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel).
A tanuló, a magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel
vagy átvétel útján keletkezik.
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola
intézményvezetője dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
Tanulói jogviszony megszűnik;


ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának
napján,


a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló
tanulmányait nem kívánja tovább folytatni;



az alapfokú művészetoktatási intézményben igazolatlanul tíz tanítási óránál többet
mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő
alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

A tanulói jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzskönyv, osztálynapló,
bizonyítvány.
Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel.
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A tanuló átvétele
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
Az átvételi kérelemhez be kell mutatni:
-

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény vezetője
dönt.
Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödiknyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló
döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek
véleményét. Ugyanezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg
már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb
leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola intézményvezetője az intézményvezető-helyettes
és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló
folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes
iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.
Az iskola intézményvezetője értesíti a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatalt, ha olyan tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, tartózkodási
helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van.
A tanulók osztályba, csoportba történő beosztása
Az iskolai követelmények teljesítésének nem minden gyermek képes egyformán
megfelelni. Ezért az oktatás és a nevelés eredményei attól is függnek, hogy idejében
felismerjük a tanulók közötti különbségeket, s rendelkezzünk olyan pedagógiai
eszközökkel és módszerekkel, melyek figyelembe veszik a tanulók adottságait.
Ennek ismeretében célunk, hogy minden gyermek a képességeihez, tehetségéhez,
adottságához, hátrányaihoz, fogyatékosságához igazodó sajátos, egyéni bánásmódot,
nevelést kapjon.
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Ennek érdekében:
-

a gyermek iskolába lépése előtt (az óvodai nevelés befejező szakaszában)
tájékozódunk

a

tanuló

beszéd,

és

tanulási

valamint

magatartási

jellemzőiről,
-

eredményes együttműködésre törekszünk a nevelési tanácsadást nyújtó
szakemberekkel (pszichológus, logopédus stb.)

-

folyamatos kapcsolatot tartunk a tanulási képességet vizsgáló szakértői
bizottsággal.

A tanulók beiskolázása a szakértői bizottság szakvéleménye, a szülő igénye alapján
történik.
Tanulóinkat integráltan oktatjuk, azoknak a tanulóknak, akiknek arra szüksége van,
biztosítjuk a törvény által kötelezően előírt habilitációs és rehabilitációs ór ákat, egyéni
fejlesztési terv alapján, és bevonjuk őket a tanórán kívüli tevékenységekbe. Fokozott
figyelemmel kísérjük tanulmányi eredményeiket, családi körülményeik alakulását.

Mentesítés az értékelés alól
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság véleménye
alapján az intézményvezető mentesíti:
-

az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és e
helyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő

-

egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

Integrációs stratégia elkészítése
Célunk:
-

Minden 6 – 14 éves korú gyermek számára biztosítani a lehetőséget képességei
kibontakoztatásához.

-

Az otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.

-

A szülői házzal való szoros együttműködés, kapcsolattartás.

-

Tudatos

fejlesztése

a

tanulók

készségeiknek.
11

interperszonális

és

csoport

szociális

Pusztadobosi Általános Iskola – Házirend 2016.09.01.
-

Igyekszünk elfogadó és előítéletek nélküli környezetet kialakítani.

-

A pedagógusok munkájának módszertani megújítása.

Céljaink eléréséhez fontosnak tartjuk:

-

Együttműködő, korszerű tudás birtokában lévő pedagógusok munkáját.

-

A tanítás – tanulás hatékony megszervezése.

-

A tanórán kívüli foglalkozások kihasználása.

-

Differenciálás a tanórákon

-

A projektoktatás meghonosítása.

-

Sajátos rendszerű értékelés (rövid szöveges értékelések is)

-

A szülőkkel nyílt, közvetlen viszony kialakítása.

Az osztályozóvizsga

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
 a kétszázötven tanítási órát,
 alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
 és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett értesítési
kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető,
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első
félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem
volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
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Az iskola munkarendje
•

Az iskola reggel 7 30 –tól nyitva van.

•

Az ügyeletes nevelők 7 30–tól felügyelnek a gyerekekre.

•

A nevelők tanórájuk előtt 15 perccel, az ügyeletes nevelők 7

30

–kor érkeznek

az iskolába.
•

A tanítás 8 00 –kor kezdődik.

•

A tanulóknak ajánlatos 15 perccel előbb érkezni.

•

Gyülekezés a tantermekben történik.
Munkarend a tanítási órákon

o A tanítási óra 45 perces
o A tanóra elején a hetes jelenti a hiányzókat
o A tanítási óráról engedély nélkül távol maradni nem lehet.
o A tanítási órán TILOS étkezni és innivalót fogyasztani, kivéve rendkívüli
esetben.
o Tanítási

órákon

a

mobiltelefon

használata

TILOS

a

tanulóknak,

pedagógusoknak egyaránt, nem lehet bekapcsolt állapotban.
o Amennyiben a tanuló bármilyen technikai eszközzel zavarja a tanítási órát,
akkor a nevelő ezeket megőrzésre átveheti (pl.: walkman, lézer, diktafon).
o Tanóra végén a tantermet tiszta állapotban kell átadni a következő osztálynak.
Szünetek rendje
Az óraközi szünetek 15 percesek. A tanulók a helyükön tízóraiznak. Ha másik terembe kell
menniük, a szünet második felében vonulnak át
Csengetés rendje:
Jelző csengetés:

7,45

1. óra

8,00 – 8,45

2. óra

9,00 – 9,45

3. óra

10,00 – 10,45

4. óra

11,00 – 11,45

5. óra

12,00 – 12,45

6. óra

13,00 – 13,45
13
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7. óra

14,00 – 14,45

Uzsonna szünet

14,45 – 15,00

szünet

15,00 – 15,15

8. óra

15,15 – 16,00

Szünetben, a tanteremben a hetesek elvégzik szükséges feladataikat (szellőztetés, táblatörlés,
a következő óra előkészítése).
A tanulók az udvaron, rossz idő esetén az aulában, illetve a folyosókon tartózkodnak.
A szünetek rendjére az ügyeletes nevelők és az ügyeletes tanulók felügyelnek.
Az iskola területét csak tanári engedéllyel hagyhatják el a gyermekek.
Munkarend a tanítási órák után


Ebédidő 12 15 – 14 00 –ig tart.



Az utolsó óra után a tanulók a tantermeket rendben hagyják.



Azok a tanulók, akik a délutáni egyéb foglalkozások alól az intézmény vezetőjétől
mentesítést kaptak hazamennek, akik egyéb foglalkozásokon maradnak (napközis,
tanulószobás gyerekek) a tanteremben hagyják a táskájukat, felszerelésüket.



Az iskolában a délutáni egyéb foglalkozás 16.00–ig tart.



16.00 óra után csak tanári felügyelet mellett lehet az iskolában tartózkodni.
A kötelező tanítási órákon kívüli egyéb foglalkozások

Napközis foglalkozás /1-4/
Tanulószobai foglalkozás /5-8/
Választható órák, szakkörök
Művészeti csoportok
Sportkör
Tanulmányi kirándulás
Kulturális foglalkozás /verseny/
Házi bajnokság /sportrendezvény/
Mindezek az éves munkatervben, tantárgyfelosztásban tervezve.
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A délutáni egyéb foglalkozásokon minden tanulónak részt kell vennie, indokolt esetben erről
a szülő írásbeli kérésére az intézmény intézményvezetője adhat felmentést.
Felmentés a szülő kérelmére a 16 óráig tartó benntartózkodás alól
Nkt. 46.§ (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó
egyéb foglalkozásokon.
Mentesítés:
Nkt. 55.§(1) alapján: „az igazgató, egész napos iskola kivételével, a tanulót a szülő
kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb
foglalkozás alól.”
Az intézményvezető a mentesítést az alábbi esetekben, alapos mérlegelés után, a tanuló
osztályfőnökének véleményét kikérve utasíthatja el:
Ha a tanuló:
 a 2013. évi XXVII tv. szerint veszélyeztetett
 a 2013. évi XXVII tv. szerint hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű
és a 2015/2016-os tanév végén 3,5-es átlag alatt teljesített (készségtantárgyak nélkül)
 a 2015/2016-os tanév végén 3,5-es átlag alatt teljesített (készségtantárgyak nélkül)
 valamely tantárgyból javítóvizsgát tett (félévkor, évvégén)
 osztályt ismétel
 a gyermekjóléti szolgálat, védőnő véleménye alapján segítségre szorul
 tanulási nehézséggel (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia,), beilleszkedési, viselkedési
problémákkal küzd
 ellen az elmúlt tanévben fegyelmi eljárás indult
 ellen büntető eljárás van folyamatban
o A választható tantárgyak, foglalkozások listáját a tanév végén /májusban/ közzé tesszük,
előzetesen felmért igények alapján, hogy legyen mód, idő a legmegfelelőbb választásra. /A
tanuló a választását írásban közli, majd visszaigazolást kap a választott csoportba történő
jelentkezése elfogadásáról./
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o A jelentkezés elfogadása után a szülőnek a következő tanév első munkanapjáig módja van
arra, hogy visszamondja, illetőleg módosítsa a tanuló jelentkezését. /Írásban az
intézményvezetőnek címezve./
A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyeletbiztosításának szabályai
Az ügyeletesek
-

7 30 órára érkeznek

-

feladataikat ügyeleti beosztás alapján szünetben látják el

-

segítik az iskola rendjének megőrzését, a gyerekeket kiküldik az udvarra,


-

rossz idő esetén az aulába és a folyosókra

felügyelik a tízóraizás rendjét

További feladataik:
-

a gyerekek sorba állítása

-

a szemetelők, rendetlenek figyelmeztetése.

Tanári ügyeleti helyek épületrészenként:
1. új szárny

2 fő

2. régi szárny

2 fő

A hetes kötelességei
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.

A hetesek feladatai:
-

gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra /tiszta tábla,
kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint/

-

a szünetben a termet kiszellőztetik

-

a szünetben a tanulókat az udvarra vagy aulába, folyosóra küldik

-

az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat

-

az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát

-

távozáskor az ablakokat bezárják, a világítást lekapcsolják.
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A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásnak általános szabályai
A szorgalmi idő első és utolsó tanítási napját, a tanítási napok és a szüneteket a rendelet
határozza meg.
Szünetek:


őszi szünet



téli szünet



tavaszi szünet

A szorgalmi időben a nevelőtestület pedagógiai célra öt tanítás nélküli munkanapot állapíthat
meg a helyi rendben, amelyből egy napról a diákönkormányzat jogosult dönteni a nevelőtestület
véleményének kikérésével.
4 tanítás nélküli munkanapot szakmai napként tartunk meg, a tanulóknak ezeken a napokon
nincs tanítás, igény szerint ügyeletet biztosítunk.

Szülők, iskolai vendégek benntartózkodásának a rendje
A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és
annak elvitelére jogosult személy az erre szükséges időpontig. Ezekben az időpontokban az
intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint ügyeletet tartanak.
•

a szülő, gondviselő a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve

•

a meghívottak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,

•

az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, intézményszék stb.) tagjai a
tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor.

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében
meghatározott időben érkezik az épületbe, valamint minden más személy.
A külön engedélyt az intézmény vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély,
és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
Az intézményben tartózkodó személyek minden esetben kötelesek betartani az intézmény
Házirendjét. Magatartásukkal, viselkedésükkel nem zavarhatják az iskolai élet működését.
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Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az intézmény vezetőjének vagy helyettesének a
felszólítására sem, úgy az intézmény vezetőjének vagy helyettesének kötelessége a körzeti
megbízott segítségét kérni.
Étkezések rendje
•

Tanulók csak az ebédlőben és tízórai és uzsonna esetében a tantermekben étkezhetnek.

Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és
tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt.
Hivatalos ügyek intézésének rendje
-

A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz
fordulhatnak.

Rendkívüli

esetben

az

intézményvezetőt

és

helyettesét

azonnal

megkereshetik.
-

Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az
osztályfőnök véleményét meghallgatva.

-

Hivatalos ügyeiket a tanulók az iskola titkárságán 08-16 óra között tanórai szünetekben
intézhetik.
Egyéb foglalkozások munkarendje

Az egyéb foglalkozások a tanítási órák befejezése után 16,00-ig tartanak.

Intézményi rendezvények, ünnepek
Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok időbeni
elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak
az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten.
A tanulóközösség hagyományai:
•

tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek

•

iskolai ünnepélyek, megemlékezések

•

Mikulás, karácsony
18
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•

farsang

•

diákönkormányzati nap

•

mesemondó verseny (alsó tagozat)

•

vers- és prózamondó verseny (felső tagozat)

A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez
nem szükséges dolgok bevitelének megtiltása. A tanulók által bevitt dolgok megőrzőben
való elhelyezési, bejelentési szabályai
A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozhatják magukkal.
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak
akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás
kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem
szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskola titkárságán.
1.

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb
összegű

pénzt

a

tanulók

az

iskolába,

csak

a

szülő

engedélyével,

– rendkívüli esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb
értékű tárgyat, kézpénzt a tanulók kötelesek leadni osztályfőnöküknek.
2.

Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a
tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az
engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás
végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot
a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a
dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. Be nem jelentett fenti tárgyak, eszközök
elvesztése esetén az iskola felelősséget nem vállal.

3.

A tanulók épségét veszélyeztető (szúró, vágó, bármilyen balesetet okozó) eszköz bevitele
az iskolába tilos.

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget azokért a tárgyakért, amelyek nem hozhatók
összefüggésbe a tanulmányi munkával, vagy amelyek elvesztése a tanuló nem körültekintő
magatartása miatt következett be.
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Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
•

Az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken, versenyeken, túrákon, kirándulásokon stb. a
tanulóktól fegyelmezett magatartást várunk el.

•

A rendezvények alatt a tanulók kötelesek a maguk és a társaik testi épségére vigyázni, a
kísérő pedagógus utasításait minden esetben betartani.

•

A tanulók a pedagógus engedélye vagy kísérete nélkül nem hagyhatják el rendezvény
helyszínét.

•

A rendezvényen használt eszközöket, tárgyakat, berendezéseket csak rendeltetésüknek
megfelelően használhatják, ha arra engedélyt kaptak.

•

Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a tanuló szüleit terheli.

Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok

1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
udvara, folyosói, aulája kamerával megfigyelt terület.
2. Minden tanuló és az iskola minden dolgozójának feladata, hogy az iskola tisztaságára
vigyázzon, ne szemeteljen, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben
rendet hagyjon.
3. Az iskola számítástechnika termében csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.
4. Balesetvédelmi okokból TILOS testékszer, óra, csüngő fülbevaló, gyűrű viselése
testnevelés órán, sportfoglalkozáson, illetve olyan foglalkozásokon, ahol az
intézményvezető írásban elrendeli.
5. TILOS az iskolába rágógumit és napraforgót behozni!
6. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló, tanulmányai folytatásával
összefüggésbe nem hozható káreseményekért. /mobiltelefon, ékszer, walkman,
discman, MP3-as lejátszó elhagyása stb./
7. Az iskolában TILOS anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez
kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása és az abban való részvétel.
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Tanulók közösségei
Az osztályközösség
•

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint, pedagógus - vezető – az osztályfőnök áll.

•

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:

•

két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

Az iskolai diákönkormányzat
•

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

•

Az

iskolai

diákönkormányzat

tevékenységét

az

osztályokban

megválasztott

küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák önkormányzati vezetőség
irányítja.
•

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott
nevelő segíti.

•

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

Az iskolai diákközgyűlés
•

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

•

A diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi.

•

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
valamint az iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az
iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai
házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

•

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
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Tanulói érdekképviselet, érdekvédelem iskolai rendszere
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
•

a házirend, SZMSZ elfogadásakor és módosításakor,

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:
•

saját működésére és hatásköre gyakorlására,

•

a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására,

•

egy tanítás nélküli munkanap programjára,

•

tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére,

•

vezetőinek, munkatársainak megbízására.

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési
szabályzata szerint alakítja.
A diákönkormányzat munkáját a diákok által felkért pedagógus segíti. Feladata a
diákönkormányzat

képviselete,

a

diákönkormányzat

és

a

nevelőtestület

közötti

kapcsolattartás, a diákönkormányzat egyetértési és döntési jogkörébe tartozó feladatok
ismertetése, a diákönkormányzat rendezvényeinek előkészítése, segítése, az évi rendes
diákközgyűlés összehívása.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz fordulhatnak.

Kérdezés, érdemi válasz, véleménynyilvánítás, tájékoztatás,
véleményezés, információhoz jutás formái
A diákönkormányzat ülésén részt vesz az intézmény vezetősége. A tanulóknak itt lehetőségük
van véleményeik elmondására, kérdéseik feltevésére.
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
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A kapcsolattartás fórumai:
•

az igazgatóság ülései,

•

az iskolavezetőség ülései,

•

a különböző értekezletek,

•

megbeszélések.

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
•

az intézményvezető
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén
o

a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,

o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, valamint
•

az osztályfőnökök tájékoztatják.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.

A tanulók tantárgyválasztása
• Az intézmény vezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével
szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a
következő tanévben választható tantárgyakról.
• A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos
döntését az osztályfőnöknek.
• Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola intézményvezetőjének.
• A tanuló, illetve a szülő az adott tanévben egyszer módosíthatja a tantárgyválasztással
kapcsolatos döntését.
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Taneszközökért, a felszerelésekért a felelősség szabályai, a tanulók saját környezetének
és az általa használt eszközök rendben tartásának szabályai
 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
•

az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

•

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

•

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

•

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 tanítási órákon fegyelmezetten viselkedjen, magatartásával ne bontsa meg a
tanítási óra rendjét.

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
•

osztályonként hetesek.
A számonkérés formái

• Az iskolai írásbeli beszámoltatások tanórai formái: témazáró, feladatlap, teszt, esszé, szóbeli,
írásbeli felelet, iskolai dolgozat.
• 1-4. évfolyam a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 2-4. évfolyam környezetismeret
tantárgyakból a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli
dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek.
• A tanulók magyarból, matematikából és idegen nyelvből írásbeli dolgozatot írnak. Ezekből és
a többi tantárgyból a témakörök végén a pedagógus döntésének megfelelően témazáró
feladatlapot írathat.
• A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy
esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – sor kerülhet írásbeli
számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
• Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika, dráma és tánc tantárgyból valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, a többi tantárgy esetében pedig egy-egy
témakörön belül. (a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység
révén ellenőrizzük.)
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• Az írásbeli érdemjegyek egyenértékűek a szóbeli feleletekkel, kivéve a témazárók jegyeit,
amelyeket súlyozottan veszünk figyelembe a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál.
• A tanulókkal naponta kettőnél több írásbeli dolgozat vagy témazáró feladatlap nem írható.
Ezekről az írásbeli beszámoltatási alkalmakról legalább a megíratás előtt egy héttel a
tanulókat tájékoztatni kell.
• A témazáró dolgozat íratásának időpontját a pedagógus legalább egy héttel hamarabb köteles
közölni.
• A pedagógusnak a témazáró dolgozatot két héten belül ki kell javítani és beletekintési
lehetőséget kell biztosítani a tanulók számára.

Magasabb évfolyamba lépés feltételei
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
Az iskola intézményvezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az
iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról
nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is
megismételhető legfeljebb egy alkalommal.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait
az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév
folytatásától.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek,
mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő
lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
Az évfolyam megismétlése – kivétel a hatodik osztályt el nem végző, tizenhatodik életévét
betöltő tanuló – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola intézményvezetője köteles segítséget nyújtani
ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési
Hídprogram keretében folytathassa.
Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje,
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésről a megismételt iskolai évfolyamon elért év
közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.
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A tanuló az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a szülő
felé az értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket,

és

emiatt

teljesítménye

érdemjeggyel

nem

volt

minősíthető,

félévkor

osztályozóvizsgát kell tennie.
Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló,
akinek engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi
követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.

A tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. 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.
A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt.
Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való
elkülönítéséről, és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.
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Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:
-

a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

-

a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

-

a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az iskola köteles a szülőt értesíteni :
-

a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit
akkor is,

-

ha a tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a
gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az intézmény
vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban a járási hivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza
a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az
iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és 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 iskola
intézményvezetője haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.

A tanulók jutalmazásának formái rendje
Fegyelmező intézkedések
A fegyelmező intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések
megelőzésére szolgál, mint nevelési eszköz.
- szaktanári figyelmeztetés,
- napközis nevelői figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés
- osztályfőnöki intés,
- igazgatói figyelmeztetés,
- igazgatói intés,
- tantestületi figyelmeztetés,
- tantestületi intés.
Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül,
amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A
fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető:
A fegyelmi büntetés lehet:
-

megrovás

-

szigorú megrovás
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-

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

-

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

-

eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától

-

kizárás az iskolából.

Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a
„kizárás az „iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható.
Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő kezdeményezésére tizenöt
napon belül nem sikerül új iskolát keresni, a Kormányhivatal hét napon belül másik iskolát
jelöl ki a tanuló számára.
Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola
intézményvezetője a másik iskola intézményvezetőjével megállapodik a tanuló átvételéről.
A „meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés
szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik.
Fegyelmi eljárás szabályai


a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha büntető –
vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel),



fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az
elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni.



a fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza,



be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét,



a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be kell
vonni,



ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt
indokolt, fegyelmi tárgyalást kell tartani.

Fegyelmi tárgyalás
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a
nevelőtestület tagjaiból.
A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Dohányzás, kábítószer- és alkoholfogyasztás büntetése
A dohányzás intézményi szabályai:
-

Az intézmény területén és az intézmény bejáratától öt méteren belül a dohányzás
mindenki számára tilos.

-

A dohányzás megtiltását megszegő tanulók fegyelmi büntetést érdemelnek, jogszabály
bünteti az ezt be nem tartó felnőttet is.

-

Tiltott szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása.

-

A tilalom minden intézményi rendezvényre és mindenkire vonatkozik, aki az
intézmény kapuján belép, legyen az pedagógus, dolgozó, szülő vagy vendég. A
tilalomra a bejárati ajtóra függesztett tábla is figyelmeztet.

A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai
Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után a
kárt meg kell térítenie.
A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egyhavi
összegének 50%-át, - szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg.
A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár
megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásainak megfelelően az iskola pert
indíthat!
A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.

A könnyített-, gyógy-testnevelésre utalás
A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése
A tanuló az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy
gyógy-testnevelés órára kell beosztani.
A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés órát, lehetőség szerint, a többi tanulóval
együtt, azonos csoportban kell szervezni.
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Az orvosi szűrővizsgálatot május 15-éig kell elvégezni, kivétel, ha a vizsgálat oka később
következik be.
Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell
tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelés óra
vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a
minden-napos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.
A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelésioktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra
keretében.
Ha a tanuló a szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is
biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a
gyógytestnevelés- és a testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt
órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

Magántanulóvá válás szabályai
Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget
tenni, és az iskola intézményvezetőjének megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor
az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola intézményvezetője
megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése
után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola intézményvezetőjének a döntéshez be
kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon
belül köteles megküldeni véleményét.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.
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Az iskolának a magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola
intézményvezetője köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és
jogairól.
A magántanuló az intézményvezető előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb
foglalkozásokon.
A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.
Sajátos neveli igényű vagy szakorvosi vélemény alapján magántanuló
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény
szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és
oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez
szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola
gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat
keretében kell gondoskodni.
Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül
tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.

A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről
Az újonnan induló évfolyamoknak a felvétel után az intézményvezető ad tájékoztatást a
szükséges tankönyvekről, taneszközökről.
Felsőbb évfolyamokon a szaktanárok, osztályfőnökök végzik a tájékoztatást. A tankönyvek
listáját az érvényes jogszabályok, rendelkezések szerint állítja össze az iskola.
Az iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki az érvényes
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, megszervezi az ingyenes tankönyvellátást. A
kedvezmények iránti igényt, a jogszabályban meghatározott igénylőlapon, minden év
november 15-ig kell az iskola intézményvezetőjéhez benyújtani. A kedvezmények
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feltételeiről minden évben, a bejelentés időpontját megelőző 15 napon belül az iskola írásban
tájékoztatja a diákokat, kiskorú diák esetén a szülőket. Ha a tanuló, kiskorú esetén a szülő a
törvény által előírt határidőig nem él az igénybejelentés jogával, elveszíti jogosultságát a
normatív kedvezményre.
A felmérés alapján az iskola összesíti, hogy hány tanuló jogosult a támogatásra. Erről a
tényről november 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a diákönkormányzatot és az iskolai
szülői szervezetet.
Az intézményvezető december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről
tájékoztatást kapnak a diákok, kiskorúak esetében a szülők. Az iskola minden év június 10-ig
közzéteszi azoknak a tankönyveknek a jegyzékét, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból
kikölcsönözhetnek.
Tankönyvtámogatás módja:


ingyenes tankönyv biztosítása az iskolai könyvtárból történő kölcsönzés útján,



könyvtárból éves használatra tankönyv kölcsönözhető a könyvtári készlet erejéig,



nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás biztosítása a szociális és egyéb rászorultság,
valamint a tankönyvcsomag ára alapján,



nem normatív támogatással biztosított ingyenes tankönyvek és pedagógus-kézikönyvek
igénybevételének rendje (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet szerint az ingyenes
tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományából 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 tankönyvrendelést – a munkaközösségek
véleményének kikérésével – az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti
el. Az intézményvezető (megbízott képviselőjén keresztül) tájékoztatja a szülőket a
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői
munkaközösség véleményezze. A fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatával hagyja jóvá a
tankönyvrendelési adatokat.
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A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások szabályai
A tanulókkal a tanév első napján a szaktanárok, valamint az osztályfőnökök ismertetik
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a
megfelelő közlekedés szabályait, a balesetek megelőzése érdekében a tilos és az elvárható
magatartásformákat.
Az ismertetés tényét dokumentálni kell.
A tanuló kerékpárral csak a szülő írásos engedélyével járhat iskolába. Kerékpárokat lezárva
(lelakatolva) a kijelölt helyen lehet tárolni, az iskola felelősséget nem tud vállalni értük.
A tanulók épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások
a) Udvari veszélyforrások
 Az iskola területét óraközi szünetekben engedély nélkül senki sem hagyhatja el!
 Az udvaron és a pályán kerékpározni nem lehet!
 A tanórák előtt és a szünetekben labdázni (kézilabda, futball) csak az udvaron szabad!
 A pályákon lévő kapukra, palánkokra TILOS felkapaszkodni vagy felmászni!
b)

Tantermek, folyosók veszélyforrásai
 A folyosókon, aulában rohanni, csúszkálni, kiabálni nem szabad!
 Az ablakokba, korlátra (lépcső, galéria) felülni, kihajolni TILOS!
 A számítógépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni!
 Konnektorokhoz hozzányúlni TILOS!
 Meghibásodott elektromos készülékhez hozzányúlni TILOS! /Arról iskolánk bármely
dolgozóját értesíteni kell!/
 Kitört ablakhoz nyúlni balesetveszélyes és tilos!
 Ablaktörést azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak!
 Folyosóra vagy a tantermek padlójára kifolyt folyadékot haladéktalanul fel kell
törölni!
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c) A balesetek megelőzése érdekében tilos és elvárható magatartásformák
 Saját és tanulótársa testi épségére mindenki köteles ügyelni!
 A durvaság, a verekedés, a trágár beszéd, a káromkodás tilos és megengedhetetlen
viselkedési forma.
 Kést, egyéb szúró- és vágóeszközt, lézert, törékeny tárgyat (üveges üdítőt), petárdát
TILOS iskolába hozni!
 Körzőt, rotring ceruzát, rendeltetésszerűen (csak szakórán) szabad használni!
 Gyufát, öngyújtót, tüzet előidéző eszközöket TILOS az intézménybe behozni!
Bármely dolgozó vagy tanuló, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy
robbanás veszélyre utaló körülményről hall, arról haladéktalanul köteles értesíteni az
intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest, illetve bármely pedagógust.
-

A helyszínen tartózkodó személyeket „Tűz van!” kiáltással figyelmeztetni kell!

-

A tűzriadó jele: egy perces szaggatott csengetés.

-

A helyiségek elhagyási rendjét, a menekülési útvonalat a kiürítési terv alapján évente
egyszer /tanév elején/ ismertetni kell, illetve a tanév folyamán gyakoroltatni kell.

Ifjúságvédelmi feladatot Bereczki Gabriella tanárnő látja el. Elérhetősége tanítási napokon,
tanítási idő alatt az iskola helyiségében, vagy az iskola telefonszámán.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az egészségügyi prevenció rendje
Az intézményükbe járó gyerekek igényeiknek és problémáiknak megfelelően a háziorvos
rendelési ideje alatt egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Ezen túlmenően a védőnő is
fogadja a gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az iskolaorvosi ellátás külön
jogszabályban rögzített, megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza.
A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként, csoportonként
megszervezni, hogy az oktató-nevelő munkát a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha
mód van rá, a vizsgálatok az oktatás előtt vagy után történjenek.
Háziorvos neve: dr. Baráth Zoltán
Védőnő neve: Pócsi Noémi
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Az intézmény dolgozóinak feladata a tanulói-és gyermekbalesetek
megelőzésével kapcsolatosan
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik:
-

a gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja,

-

valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye
fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményben munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a
rendelkezéseit.
Az intézmény helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a gyermekek
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje
alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni.
Ügyeletes nevelők száma:
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a gyermekekkel az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes intézményi
foglalkozásokkal

együtt

járó

veszélyforrásokat,

valamint

a

különféle

intézményi

foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a
következő esetekben:
A tanév megkezdésekor.
Ennek során ismertetni kell:
 az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
 a házirend balesetvédelmi előírásait,
 rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét,
 a gyermekek kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
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Tájékoztatni kell a tanulókat az intézményen kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák,
táborozások stb.) előtt.
A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a gyermekek figyelmét. A
nevelőknek ki kell oktatniuk a gyermekeket minden gyakorlati, technikai jellegű feladat,
illetve tanórán vagy intézményen kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
A gyermekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az
osztálynaplóba be kell jegyezni.
A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a gyermekek elsajátították-e a
szükséges ismereteket.
A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó,
valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.
Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.
A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe
bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén
A gyermek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:


a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,



ha szükséges orvost kell hívnia,



a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,



a gyermekbalesetet, sérülést,

rosszullétet azonnal

jeleznie kell az

intézmény

vezetőjének/helyettesének a további teendők megtétele céljából


E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó
is köteles részt venni.

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
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feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. A
szülőt értesíteni kell.
Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink
Általános iskolai ellátás alaptevékenységeiben az iskolai tanórák, egyéb foglalkozások,
fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások, az iskolai létesítmények és eszközök használata,
a tanórán kívüli foglalkozások, a felügyelet biztosítása.

Szociális és normatív kedvezmények, támogatások elvei, a kérelem-elbírálás eljárási
rendje
Tankönyvtámogatás
Az iskola intézményvezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell,
vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő
tankönyv-kölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés
útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.
A felmérés során kap tájékoztatást a szülő arról, hogy kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van-e, további
kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a 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.
Az iskolába belép új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig végzi el az
iskola.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges a
szülők részéről:
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a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósításáról szóló igazolás;
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként az iskolának el kell fogadni a bérjegyzéket,
a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.
Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív
kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának
formáját és az igénylés elbírálásának elveit.
A felmérés eredményéről az intézményvezető minden év január 20-áig tájékoztatja
nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai
diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének
meghatározásához.
Étkezési támogatás
Támogatásban részesülhet az a tanulók, aki:
Jogosult

a

gyermekétkeztetés

normatív

kedvezményének

igénybevételére.

Gyermekétkeztetés esetén,


a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló
életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,



három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj
50%-át,



tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)].

Az utolsó két pontokban felsorolt gyermekek a gyermekvédelmi kedvezmény nélkül is
jogosultak a gyermekétkeztetés kedvezményére.

39

Pusztadobosi Általános Iskola – Házirend 2016.09.01.
A tankönyvek megvásárlási, kártérítési elvei
Fizetős tanulók esetében:
Értékesítés - számla ellenében, kézpénzfizetéssel. A tankönyvek átvételét az átvételi listán a
szülő vagy a tanuló aláírásával igazolja.
-

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók a könyveket minden esetben,
térítésmentesen kapják.

-

A tankönyvek átvételét a tanuló vagy szülő aláírásával igazolja.

-

A tankönyvcsomagban szereplő un. „tartós tankönyvek” átvételélt szintén
aláírással ismeri el a tanuló vagy a szülő.

-

Az iskola által biztosított un. „tartós „tankönyveket, egyéb segédletet
(atlaszok, feladatgyűjtemények) a tanuló köteles tiszta, megkímélt,
használható állapotban megőrizni!

„Tartós tankönyvek”leadási rendje:
A tanév utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napokon az ingyenes ellátásra
jogosult tanuló a tartós könyveket köteles leadni az osztályfőnöknek, szaktanárnak.
Az elveszett vagy megrongált tankönyvek kártérítése:

-

a tanuló hibájából elveszett tankönyvet, segédletet a tényleges tankönyvi áron kell
megtéríteni.

-

a tanuló hibájából használhatatlanul súlyosan megrongált (gyűrt, tépett, összefirkált)
tankönyv, segédlet értékét szintén a tényleges tankönyvi áron kell megtéríteni.

-

Rendeltetésszerű használatból (lényegkiemelő, szövegkiemelés, aláhúzás, jegyzet a
tanár utasítására) eredő értékcsökkenés esetén a tanulót nem terheli kártérítési
kötelezettség.

-

Térítési költség megállapítása esetén a meghatározott nyugta ellenében az iskola
titkárságán kell befizetni. Ennek elmulasztása esetén az iskola intézményvezetője
írásban szólítja fel a szülőt a mulasztás pótlására.
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Fakultatív hit – és vallásoktatás időpontja, rendje
Március 1. és március 14. közötti időpontban az egyházi jogi személy képviselője
tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a
szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg
vagy papíralapú dokumentumokat biztosít számukra.
A szülő az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz
kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket
és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét az iskolában megtekintheti.
Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának
arról, hogy
a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy
b) az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára.
Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez.
Ha a szülő valamelyik egyház hit- és erkölcstan oktatását választja, az erről szóló
nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az
osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.
A hit-és erkölcstan oktatásához a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell
venni, hogy a hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő tanulócsoportok összevonhatók, az
erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az
órarendben meghatározott időben kell megtartani.
Ha az egyházi jogi személy az erkölcstan órával azonos időpontban a hit- és erkölcstan órát
nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az
intézményvezető és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a
hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az
iskola épületén kívül tartja meg.
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Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan
tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden
tanév május 20-áig írásban közli az intézményvezetője és az érintett egyházi jogi személy
képviselőjével.
Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második–nyolcadik
évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott
hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan
választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.
A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában
meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hités erkölcstan” megnevezést használja.

A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és egyéb foglalkozásokra, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program
alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani
a házirend előírásait.

A házirend nyilvánossága
1.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

2.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető
o az iskola aulájában;
o az iskola irattárában;
o az iskola könyvtárában;
o az iskola nevelői szobájában;
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o az intézményvezetőnél,
o az intézményvezető-helyettesnél,
o

az osztályfőnököknél;

o a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
o az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél;
o az iskola fenntartójánál.
o az iskola honlapján.
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend
módosításakor a szülőnek át kell adni.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
•

a tanulókat osztályfőnöki órán;

•

a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév
elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
•

a tanulókkal osztályfőnöki órán;

•

a szülőkkel szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, intézményvezetőhelyettestől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a
pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
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Záró rendelkezések

A Pusztadobosi Általános Iskola Szülői Munkaközössége az intézmény Házirendjét
megismerte és elfogadásra javasolta.

Pusztadobos, 2016. augusztus 30.

Dr. Szirota Szilvia
SZMK elnöke

A Pusztadobosi Általános Iskola diákönkormányzata az intézmény Házirendjét a tanulókat
érintő kérdésekben megismerte és elfogadásra javasolta.

Pusztadobos, 2016. augusztus 31.

Katona Péter
a diákönkormányzat tanár vezetője

A Pusztadobosi Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület elfogadta.

Pusztadobos, 2016. augusztus 31.

Daniné Groholy Gabriella
intézményvezető
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1. sz. melléklet
INFORMATIKATEREM HASZNÁLATI RENDJE

1. A tanteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatsz, ha elfoglaltad a helyed, az
óra végéig már nem hagyhatod el!
2. A számítógépeket bekapcsolni kizárólag tanári engedéllyel lehet, a leállításuk
mindig szabályos módon történjen!
3. Vigyázz a tanterem és a felszerelések tisztaságára!
4. A tanterembe táskát, kabátot behozni, étkezni tilos!
A szekrényedben tárold a táskád és a kabátot!
5. A számítógép jó barátod, segít a tanulásban, szórakoztat, ezért vigyázz rá, és ne
felejtsd el, hogy anyagi felelősséggel is tartozol az általad használt gépért!
6. Ha bármiféle problémát észlelsz, ezt azonnal jelezni kell a szaktanárnak, ne magad
próbáld megoldani!
7. A számítógépekbe idegen lemezt, pendrive-ot helyezni, nyomtatni, a programok
beállításait megváltoztatni csak tanári engedéllyel lehet.
8. A teremben internetezni csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett lehet, a NETIKETT
szabályait betartva.
9. Az internetről való letöltéshez tanári engedély szükséges.
10. A projektorral, számítógéppel ellátott tantermekbe a tanulók csak jelzőcsengetés
után és tanári felügyelettel mehetnek be.
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