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í. BEvEzETÉs

1.1. A Házirend cé!ja, feladata

A házirend az iskola önálló belső |ogforrása' A pedagógiai programmal és a szervezeti és míĺködésĺ

szabályzattal, valamint a íenntartó döntéseivel egyÜtt meghalározza azinlézmény belső miiködéset.

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározotl tanulói jogok gyakorlásának és - a

tanulmányi kötelezettségek teljesĺtésén kívĺil - a ktitelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola

által elvárt viselkedés szabályait.

1.2. A Házirend időbeli és térbeli hatálya

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és

alkalmazottra. Előírásai éńelemszerÚen alkalmazandók a szÜl<íkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes

képviselöiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával
jogviszonyban nem állókra is

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívÜli, tanítási időben, illetve tanÍtási időn kívülszervezett programokra

is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola sze^lez, és amelyeken az iskola ellátja a

tanulók felü9yeletét.

2. A mÚxooÉs RENDJE

2.1. Az intézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: munkanapokon 7:30 - 16:00

Az iskolában Ügyeleti rendszer működik' amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák elötti és utáni

felÜgyeletét. Ez idő alatt a tanulók az eÍÍe kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben

tartózkodhatnak az ügyeletet vezelő nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá laĺíoző terÜleteken

felÜgyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idô alatt az iskola épÜletét nem hagyhatja el, rendkívÜli esetben az iskola elhagyása csak a

szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osńályfőnök írásos engedélyével lehetséges' A kilépöt a

tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak.

2.2. Tanítási rend

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.

A tanítás előtti gyĹilekező helye: 7:45-kor az udvaron, rossz idö esetén az iskola földszinti folyosóján. Az
osŻálytermekbe 7:50 órától lehet bemenni.

Az iskolában a tanításiórák és azóraközi sztinetek rendje a következő:

1. óra: 08:00 _ 8:45 sztinet: 08:45 - 09:00

2. óĺa:.09:00 - 9:45 szünet: 09:45 - 10:00
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3. óra: 'ĺ0:00 - 10:45

4. óra: 11:00 - 1 'ĺ:45

5. óra: 12:oo _ 12:45

6. óra: 13:00 - í3:45

7. őra:13:50 - 14:35

A szÜlők és az iskolával tanulóijogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje:

7:15-16 óra között a sztl'lő az iskola épületében nem tartózkodhat az alábbi kivételektől eltekintve:

" Ügyintézés a titkárságon az ugyinlézési időpontokban
. pďagógushetifogadóórĄáĺaérkezik
. előre megbeszelt időpontja van a pedagógussal
. egyéb rendkívüli esetben (gyermeke rosszul lett, behívatták stb.)

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra vége elótt 5 percceljelzöcsengetés hangzik el.

A tanulók kötelesek a tanóra elĺíttijelzőcsengetés elhangzásakor az udvaron kell gyülekezni osztályonként
egy sorban.

A főétkezésre biáosított a 4. és az5. őrát követő óraközi szünet (ebédszünet).

A tanítás reggel 8 órától 14:35 óráig tart. Az egyéb Íoglalkozások legkésőbb 16:00-kor befejeződnek.

A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek
meg.

Balesetveszély miatt a iskola udvarára gépjárművel csak a dolgozók és a szolgáltatók hajthatnak be!

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel - a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői
véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az
adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások kôzött

minimum 5 perc szünetet kell tańani.

Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértói véleményében foglaltak szerint
fejlesäő foglalkozáson való résanételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell.

A mulasŻás a kötelező tanóraifoglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A konyĺtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás

minden tanév elején egyénileg töńénik' és egy tanévre szól. A ktinyvtár használati rendjét a szervezetĺ és
m ű ködési szabályzat tarlalm azza'

Az iskolában tanítási idő után _ azintézményvezetővel való egyeztetést követően' beleegyezésével _ iskolai

rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 17 óráig befejeződjön,

valamint hogy a tanulókra legalább 10 tanulónként 1 felnőtt pedagógus felÜgyeljen.

pr' egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában' lezárásában a rendezvény

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell mÜködniÜk. Az osztálytermekben tartott

osŹályrendezvények után a tanterem takarítását - a pedagógus felügyeletével - a rendezvéný szervezó

osŹály végzi.

szÜnet: 10:45-11:00

szÜnet: 11:45 - 12:00

szÜnet: 12:45 _ 13:oo

szÜnet: 13:45 - 13:50
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Az egyéb foglalkozások - napközi, tanulószoba, tehetséggondozó és telzárkózLató stb. foglalkozások _

rendjét a 2. sz. melléklet tarlalmazza.

?.4. Tantermek használatának szabályai

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvizzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire,

használati tárgyaira vigyázni' azok épségének megőzésére társait is figyelmeáetni.

Az iskola épÜletében, a tornaterem oltözőiben, valamint az udvaron tilos balesetveszélyesen közlekedni,

labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osŻálýermekben, illetve az udvaron. A
szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.

Kicsengetés után az őrakozi szünetekben a tantermek Ątď1ál záĺva kell tartani. A tanteremben csak a

hetesek maradhatnak.

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után - a pedagógus feliigyeletével - a tanulók a székeket a padokra

felteszik, a szemetet a padokból kiszedik' A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanuIók
rendben hagýák el.

Az iskola oktatásihelyiségeit azőrák közottiszÜnetekben és a tanítás befejezését követő időszakban zárva

kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról.

Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szÜnet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon

tartózkodhatnak az iskola épiiletében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével
lehet.

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők' de csak az igazgalő
írásos engedélyével, amelynek egy példánya - szállító jegyként - a kölcsönvevőnél marad, egy példányát

pedig az intézményvezetőnél kell leadni.

Az iskola terÜletén idegen - személy- és vagyonvédelmi okok miatt - csak engedéllyel tartózkodhat.

Az iskolához' kapcsolódó terÜletek használatának rendjét a 3. számú melléklet taĺtalmazza'

2.5. Az elektronikus naplóhoz való sziilői hozzäÍérés módja

Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felĹileten az iskola által- sztilői jogon -
biáosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló szervezeti és miiködési szabályzatban

meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is megtekintheti az iskola tanári helyiségében az
osztályfónökkel megbeszélt idöpontba n, illetve a fogadóórán.

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül teljesíti. Az
osŹályfônok a digitális napló útján tájékoáatja a szülőket a fogadóórák, a szülöi értekezletek időpontjárólés

más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.
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3. A TANuLoKKAL osszerÜcoó szłgÁLvox

3.1. Az iskola biztonságos műkiidése érdekében meghatározott szabályok

Az iskola nem vállal káńérÍtesi felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek

teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szÜkséges vagyontárgyaiban bekovetkezett

értékvesáeségekéń, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztálýőnökének vagy az

intézményĺeze|ő által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy

feliigyeletét és megőzését vállalja (ingyenes letét).

Az iskolába tĺlos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős

megzavarására, személyhez Íűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi tanulót

tankötelmének leljesítéseben akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre. Amennyiben

ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett

dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arről a tanuló szülőjét annak közlésével,

hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes italt

fogyasäani tilos.

Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon (smartphone), tablet'

i-pod, walkmen, MP3-' MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás
jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos.

Tilos az iskolába a kĺivetkező tárgyak bevitele: bármilyen fegyłernek min<ísülő tárgy, szúró- és

vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony Vegyszer, robbanószerek,

mobiltelefon (kivéve a bejáró tanulók, akik viszont reggel kötelesek kikapcsolt állapotban leadni a készÜléket,

melyet a tanítási Órák után kapnak csak vissza).

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek
jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

A kártérÍtes méńéke nem haladhatja meg

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján érvényes

rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének tjtven százalékát,

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott

kár, legfeljebb azonban a kötelezcĺ legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések

szerint megállapított - öthavi összegét.

3.2. védő, óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tĺiz_ és balesetvédelmioktatásban részesülnek, amelyľlek során fel kell hívni

a figyetmüket a veszélýorrások elkerÜlésére. Ennek megtörténtét az osilályÍőnökök a naplóban rögzítik'

Ezenkívül kémia, számítástechnĺka, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban

részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívtili események esetén sziikséges

teendőket a szervezeti és múködési szabálpat laĺIalmazza.

A pedagógusok a védő' óvó előírások Íigyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk

készített, használt pedagógiai eszközoket.
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A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra,

hogy az iskola létesítményeit' illetve eszközeit (peldául sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók - tanári

felügyelet mellett - egyénileg vagy csopońosan használják. Tanításon kívril az iskola létesítményeit a

szervezeti és miiködési szabályzalban leíńaknak megfelelöen használhatják a tanulók, amelynek betartása

minden diák számára kötelező.

Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket - a szervezeti müködési szabályzal elöírásainak megfelelően,

összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel - a tanulóknak az

iskolában való tartózkodás során meg kell tańaniuk, a házirend 1. sz. melléklete tańalmazza.

Az ővő, védő elöírásokal az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körÜ egeszségfejlesztési

programban szereplő tańalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívĹili rendezvények

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában elóírtak alapján sze^tez, az

iskota minden tanulójának részt kell vennie. lndokolt esetben a szĹilők kérésére (pl. egészségügyi ok) az

osztályfónök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról a szÜlőt éńesíteni

kell.

osztálykiĺándulások az iskola éves munkatervében rögzített idöpontokban lehetnek, ha az osztály tanulóinak

sztilei írásban vállalják a kirándulás költségeit' A kirándulásl azigazgatő engedélyezi.

A kirándulócsopoń a gyülekezési helýől a visszaérkezés helyéig a kísércí tanár felügyelete alatt áll. A

csoport tagjai egyiitt utaznak, lÚĺáznak, megnézik a nevezetességeket' A csoportból eltávozni csak akkor

lehet, ha a kísérő tanár megengedi'

Minden rendkívÜli eseményt (baleset, tŰz,hiánlvás) azonnaljelenteni kell a kirándulást vezető tanárnak.

A tanulónak csak rendkívül indokolt - orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható szĹilői

kérésen alapuló - esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai

foglalkoásán vegyen résá'

3.4. Térítési dí|akka! kapcsolatos szabályozás

Nem releváns

3.5. A szociátis öszttindíj, a szocaá!is támogatás megá!tapításának és felosztásának etvei

Nem releváns
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3.6. A tanktinyvellátás iskolán belíi!i szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feĺadatai: a tankönył beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzĺ, hogy a Konyvtárellátó Kiemetkedöen Közhasznú

NonproÍit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozőan szerződést köt' és

az intézmény a ta nko n ;rueket a ta n könyvfoga lm azótól átveszi.

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az inlézményvezető a felelős. Az

intézményłezető elkészíti a következő łanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankonyv-

értékesítésben közreműkcidő tankönyvfelelőst, aki résá vesz a tankönyruterjesŻéssel kapcsolatos feladatok

ellátásában. A feladatellátásban való kłxremĺiködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a

Könyvtárellátóval kötött szerződésbôl következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi

területekre tér ki:

. Atanktinyłellátással osszefüggőfeladatok, határidők.

r A tankönyvellátásban közremüködők feladatai: igazgató, tankönyvÍelelős, könyłtáros,

m unkakozösség-vezetők, osŻályfőnökök, szaktanárok.

A tankonplrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankonyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyĺhözvalő hozzĄutás lehetőségét.

A tankönynrrende]és végleges elkészítése elött az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a sziilök
megismerjék. A tájékoztatás egyben adategyeŹetés célját is szolgálja.

Az iskola igazgatója a tankönwrende]és lezárásál követően tájékoáatja a fenntartót, aki az ellenőrzés után

aA jőváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtáń állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola ĺgazgatója

gondoskodik.

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulok kölcsönzés útján jutnak.

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biŹosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók

egyenlő eséllyeljussanak hozzá a tankönyvekhez'Ha a tanktlnyv kölcsönzése során a könyv a szokásos

használatot meghaladó méńéken túl sérül, a tankonyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló,

illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott káréń kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a

rendeltetésszeríj használatból származó éńékcsökkenést (amońizáció). A tankönyv elvesztése esetén a

tanuló, illetve szülője köteles a tankönył beszerzési árát megtéríteni' A tanulónak felróható ok miatt

megrongálódott tankönyvet a tanuló/szÜlő koteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a

tankönyv értékét megfizetni.

3.7 " Tantárgyválasztás

Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közremiiködésével szülői értekezleteken,

illetve osŹályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben válasŻható

tantárgyakról, az azt tanító nevelőkröl.
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A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén sztilője, a tizennegyedik életévét betĺjltött tanuló

esetén a szÜlő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgynrálaszłással

kapcsolatos döntését az oszlályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi' hogy a kovetkező

tanévtől az egyházijogi személy által megszervezett hit_ és erkölcstan Vagy a kötelező erkolcstan órán kíván

részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a sziJli5 az adott tanév kezdetéig azigazgató
engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasäással kapcsolatos döntését.

A vonatkozó jogszabályok szerint a ttirténelmi egyházakkal egyeáetve _ heti 1 alkalommal - biztosított

tanulóink számára a hitoktatás.

3.8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
előírások

A tanuló hiányzását, illetve késéset a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolnikell.

A szülő egy tanév,folyamán gyermekének tíz (órákra nem bontható) nap hiányzását igazolhatja. Ennél

hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt - indokolt esetben _ az iskola igazgatója adhat, melyet legalább

2 héttel előtte kellkérvényezni.

A mulasŹó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb _ az előbb megjelölt időponttól számított -
első osztályÍőnöki órán igazolhatja mulasztását' Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell

bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírl határid<ĺ alatt nem

igazolia távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.

A tanuló mulasáása igazolt' ha

. távolmaradását naplÓszámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárojelentéssel igazolja;

. hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és eztlgazolja;

r előzetesen engedélý kapott a távolmaradásra az osztálýőnöktől vagy azintézményvezetőtól.

. 7-8. évfolyamon évente két alkalommal pályaválasztási témájú programon való részvétel esetén, a

szeĺy ező középiskola l intézmény igazol ása a lapj á n.

Távolmaradásra 10 napig az osŹálýőnök, 10 napnál hosszabb idóre az igazgató adhat engedélý. Ha a

tanóráról való távolmaradás az iskola vagy azoszlálykozösség érdekeit szolgálja, akkor a mulasŹást az

osztályfőnök igazoltnak tekinti' Szaktanár csak saját órĄáről, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal

vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasŹást az osŻályÍőnöknél.

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesÜlet, külföldi utazás stb) fÜggetlenúl az utazás

időtartamától azoszlályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal.

Ha a tanuló az őra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló

elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, akkor az órát, foglalkozást tańó nevelő a késés tényét' idejét'

valamint aŹ' hogy az igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba vagy az egyéb foglalkozási

naplóba bejegyzi. Ttlbb igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a

tanóra, egyéb foglalkozás teljes idötańamának megfelelö számú percet, egy tanítási őráről, egyéb

foglalkozásról történő igazolatlan hiányzásnak m inősÜ l.

A mulasŻásokra vonatkoző szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak,

amelyeken a tanulók részvétele kötelező.

Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott'

Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiánpás ktivetkezményeire.
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Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot' ha a tanuló igazolatlan hiánpása atízőrát eléri, valamint a

gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.

Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános

szabálysértési hatóságot és a gyermeĘóléti szolgálatot' A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési

eljárás indul. Amennyiben a tankoteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az
illetékes gyámhatóságot éńesíti'

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített oraszámára vonatkozóan a kovetkező szabályok

érvényesek:
. ha egy tanévben meghaladják a 25o őrál,

. egY adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osáályozható, akkor a tanítási év végén a tanuló nem

minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osäályozóvizsgára vagy

évismétlésre való utasításáról.

3.9. A diákkörök működésének szabályai

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákköriik mÜködnek. A diákkor lehet:

szakkör, érdeklődési kör, énekkar, miivészetĺ csoport.

Az iskolai sportkör lagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör foglalkozásai a tanórai testnevelési

órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését az iskolai és

iskolán kívÜli sportversenyekre'

A különféle szakkörök műkĺidése a tanulók egyéni képességeinek fejlesŻését szolgálja. A szakkorök
jellegÜket tekintve ]ehetnek művésziek, szaktárgýak, technikaiak. A szakkörtik indításáról - a felmerÜló

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestÜlete

dont' Szakkör vezetését - a tagiskola vezetőjének megbízása alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az
iskola dolgozója.

A tehetséges tanulók továbbfejlesáését segítik a különféle (szaktárgyi, spoń, művészeti) versenyek,

vetélkedők. Tehetséges tanulóinkat az iskolán kívÜli versenyekre is felkészítjÜk.

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a kovetelmények teljesítesét segítik a kĹilönféle

közmúvelődési intézményekben, illetve müvészeti előadásokon tett csoportos látogatások' A tanulók

részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha tanítási időn kívÜl esik, és költségekkeljár - önkéntes. A felmerÜlő

költségeket a szülőknek kell fedezniÜk.

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a neveltítestiilet a tanulókat felkészíteni, hogy a

felmertilő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez.

(Pl.: trlrák, kirándulások' színház- és múzeumlátogatások) A tanulók részvétele a szabadidős

rendezvényeken önkéntes, a felmertilő költségeket a szĹ]lőknek kellfedezniük.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig

bármelytanuló, szÜló, nevelő, illetve a diákiinkormányzat, a szÜlöi szervezet iskolai vezetösége. A javasolt

diákkör létrehoźsáról minden tanév elején - az adott lehetőségek Íigyelembevételével - az éves munkaterv

elfogadása és a tantárgyfelosáás jóváhagyása alapján a nevelőtestÜlet dönt.
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Az egyes diákköri foglalkozások idejéröl, helyéről és a foglalkozást tartó pedagógus nevéről az iskola

honlapján, hirdetőtabláján és a tanáriban kell az érdeklődőket tájékoztatni. A honlapon a foglalkozást tańó

pedagógus nevét csak annak kifejezeÍl hozzájárulása esetén lehet közölni. Emellett a tanári szobában a

pedagógusok számára mindig rendelkezére kell, hogy álljon - elektronikus formában _ az egyéb

foglalkozásokon résä vevö tanulók névsora is.

3.í0. Az osztályoző vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ldeje, az osáályozóvizsgárajelentkezés módja és határideje

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi

programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladásifeltételek alkotják.

A tanulmányok alatti vizsgák (avítóvizsga, osztályozó vizsga, kÜlönbözeti vizsga, pótló vizsga) teruezett

időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatő1a határozza meg a

jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján - összhangban a többi

iskolai szabályozó norma előírásaival _, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoáatás

fórumain és az osŻályfőnökök útján a tanulók és szÜleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását

megelőzően negWen nappal.

osŹályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztálpatainak megállapításához a

házirend 2.7. alÍejezetében felsorolt esetekben, Vagy ha a tanórai foglalkozások alól felmentették

(magántanulÓ).

3.11. p,z iskola felvéte!i ktitelezettségéve! kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás)

Ha az iskola a felvételi kiitelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesĺteni tud,

először a halmozottan hátrányos helyzetÜ tanulók kérelmét kell teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok

figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoáatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek

benyújtására rendelkezésre álló idöszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közÜl előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye,

ennek hiányában tańózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. A halmozottan hátrányos

helyzetÜ tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a

jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén

található.

Amennyiben az iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja

teljesíteni, az érintett csopońba tartozók közłjtt sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi' átvételi kérelmet

benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást azigazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson

résztvevők jelenlétében. A sorsolásról' annak eredményérőljegyzőkönyvet kell vezetni.
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4. ATANULoK JUTALMAZÁsÁNAK ELvEt És roRľlÁl, ł reoYewrzó
lľľÉzxtoÉsex roRľtÁl És nlxłLlĺlłzÁsÁľnx ELvEl

4.1. A tanu!ók jutalmazásának elvel és formái

AŻ a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi

eredményt ér el, az oszłály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát vĘez, az iskola., illetve az iskolán
kívÜli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt' vagy bármely más módon

hozzĄárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és noveléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskolában - a tanév közben _ elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, napközis
nevelői, osŹálýőnöki, igazgatóĺ, nevelőtestÜleti d icséret.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén szaktárgý teljesítményÜkéń, példamutató magatartásukéń, kiemelkedő szorgalmukéń

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kelljegyezni'

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitÍinő tanulmányĺ eredméný éń el, oklevelet és
könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró tinnepélyen vehet át.

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve elöadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő
tanulók igazgatÓi dicséretben részesÜlnek'

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 szülö
tudomására kell hozni.

Az igazgatói és a nevelőtestÜleti dbséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai hirdetőtáblán,

az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanéyzáró ünnepélyen, illetve nevelőtestületi értekezleten. A
dicséretről és a kihirdetés módjárÓl a szĹilőt értesíteni kell'

4.2" A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

AŻ a tanulót, aki tanulóijogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit - a tanulmányok teljesítését ide

nem értve - folyamatosan nem teljesíti vagy a házirend elöírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben

lehet részesíteni.

A fegyelmező intézkedések formái:

o nevelői (osztálytanítói) figyelmeztetés' intés, megrovás;

. ügyeletes nevelői figyelmeŻetés, intés, megrovás;

. szaktanárifigyelmeztetés, intés, megrovás;

. osáályfônökifigyelmeáetés, intés, megrovás;

. igazgatói figyelmeŹetés, intés, megrovás;

o nevelőtestületi figyelmeáetés, intés, megrovás'

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a nevelö
célzat érvényesül.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót

legalább az osÄályÍőnöki megrovás bÜ ntetésben kell részesíteni.
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Súlyos kötelességszegésnek m inĺĺsülnek kĹilonösen az alábbi esetek:

" durva verbális agresszió;

. az iskola terÜletésenk engedély nélktili elhagyása;

. a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazÁsai

. azegészségre áńalmas szerek (dohány, szeszes ĺtal) iskolába hozatala, fogyasztása;

. a szándékos és stilyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

. aziskola nevelői és alkalmazottaĺ emberi méltóságának megsértése'

A tanuló többszöri súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestÜlet dönt.

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el

vagy azzal fenyegetódzik,ha az iskolai, közosségi ąyÜttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást

tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevcí tanulók és
pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett kiizösségellenes magatartás vagy az azzal

töńénő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést

haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatańás fegyelmi eljárás hatálya alá tańozik, a

fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal ti>rlénő fenyegetés nem minósÜl szabályséńésnek vagy

bÚncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményröl szóló tudomásszerzéstől számított öt

napon belÜl vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatańást vagy az azzal történő fenyegetést

vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szÜleit. A vizsgálat lefolytatására az
intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a

bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást

vagy az azzal töĺlénő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett

cselekmény btintetöjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tańozik_e Vagy sem. Az elbíráláskor Íigyelembe kell

venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osáályközösség
mĺiködését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi,

munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen méńékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai

kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó

intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást

megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.

5. A TANuLoK JoGAl És xÖreLEssÉGEl

5.1. A tanulók jogai

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen taĺ7almazzák a

tanulók jogait és kötelességeit.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális

támogatáshoz való, a ktjlönbözô részvételi és válasáási jogok' továbbá az iskolai munkamegosztásban

intézményesített ąyÜttmĹiködési jogosultságok a tanuló által megkezdett elsö tanév kezdetétől, a

létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően

megilletik a tanulót.
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Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek

használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt.

MunkaszÜnetĺ napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathozazintézményvezető előzetes írásbelĺ

engedélye szükséges' A helyiségeket és létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett

vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben be kell tartani a munka- és tíizvédelmi,

energiatakarékossági és vagyonvédelmi előÍrásokat.

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot

az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát - írásos megállapodás alapján -
átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai

anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője _ a 14. életévét betöltott

tanuló esetén a tanulóval egyetéńésben -megállapodhat azintézményvezetővel abban, hogy a tanuló az
általa készĺtett dolog tulajdonjogát az inlézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az
anyagkiiltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha tanuló által elóállított intézményi

tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja vagy - az adásvétel kivételével - gyÜmölcsoztetĺ

(hasznait szedi) a bevétel So%-a illeti meg a tanulót. Ha a dolgot az intézmény értékesíti' a tanulót a

bevételből származó nyereség tekintetében a szervezeti és műkodési szabályzatban meghatározoll díjazás
illetimeg.

5.ĺ.í. A tanulók észrevételezési' javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az

érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviseĺőik' tisztségviselök

útján - az iskola igazgatójához, az osztályÍőnöktikhöz, az iskola nevelőihez, a diákonkormányzalhoz Vagy a

szÜlői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítö fórumok és eljárások az iskolában kÜlönösképpen

a következők:

. szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás,

. véleményező gyŰjlőláda,

r rendszeres diákönkormányzati értékelés'

. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni'

. A diákközgyÚlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola vezetóje a felelös.

. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

o A diákközgyÚlésen a diákonkormányzatot segítő nevelő, valamint a diáktinkormányzat

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyĹilés óta eltelt idószak munkájáról' valamint az iskola

vezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéríĺl, az iskolai munkatervról, a tanulói jogok

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának

tapasáalatairól.

A tanulók kérdéseĺket, véleményÜket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott

képviselóik, tisŻségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői

munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belÜl érdemi választ kell kapniuk.
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5.1.2. Atanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai

A tanu]ókat az iskola igazgalőja az iskola egészének életeről, az iskolai munkatervről, az aktuális

tudnivalókról az iskolai diákönkormányzalvezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, az a folyosón

elheĺyezett hirdetőtáblán keresáül folyarnatosan tájékoáatja. Fe. osilálýőnökok az oszlályfőnöki órákon

folyamatosan tájékoŻatják a tanulókat.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlödéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató

füzeten (ellenőrző könyvön) keresztÜl írásban tájékoŻatják. Amennyiben a tanuló tájékoáató fÜzete

(ellenőrző konyrue) a pedagógus számára rendszeresen nem eléńetó, a szÜlő irányába ktltelező

tájékoŻatás tértivevényes ł<Üldeményben vagy más az igazgató által elrendelt formában történik.

A szÜlőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója

a szülöi szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a bejárat mellett elhelyezett

hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoŻatja. A.z. osŹálýőnökök az osztályok szÜlői

értekezletein a szü lőket szóban tájékoáatják.

A szülök és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlentil vagy

válasáott képviselőik, tisŻségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzalhozvagy a szÜlői szervezelhez fordulhatnak.

5.2. A tanulók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felÜgyelete mellett részt vegyen az iskolai ktizösségi élet

szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. llyen feladatnak minösÜl a saját környezetének és a
foglalkozási helyeknek a rendben tańása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése'

A tanuló kötelessége, hogy az iskolai Ĺinnepélyeken, rendezvényeken - az előre megbeszéltek szerinti -
Ünnepélyes ruhában jelenjen meg.

Az iskola által szervezett, kotelező és szabadon válasäható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a

tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell résŻ venniük. A nevelőkkel megbeszélt

szabályokat arészl vevő diákoknak kötelező betańaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a

kötelességszegtĺ tanuló fegyelmező intézkedésben Vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a

programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívÜli rendezvényeken fogadjon

szőt az őt kísérő felnőtteknek, tańsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és

felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben'

Ha a tanulóknak háromszor nincs kész a házi feladata, illetve ha a felszerelését háromszor nem hozza el,

akkor elégtelen érdemjegyet kap.

5.3. Tanulói fele!ősökkel kapcsolatos szabályok

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök m űködnek:

o osztályonként egy hetes heti váltásban,

A heteseket azosztálýőnökök jelölik ki'

A hetesek feladata:
. minden tanítási óra elött számba veszik a hiánpó tanulókat, és a hiánpásróljelentést tesznek az

órát tartó pedagógusnak;
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o ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, jelentik a tanári

szobában;

. gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséröl és
tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek,
jelentik az őrál tartó pedagógusnak, a folyósói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az
iskolavezetésnek.

A hetesek munkáját azosztálýőnökök értékelik' a jó munkát|utalmazzák, a hanyag ellátást bÜntetik.

6. Az ecÉszsÉGEs ÉLETMóDRA NEvELÉsT szol.cÁlo lNTÉzMÉNYl
szABÁLYoK

E fejezetet a házirend í. sz. mellékletében foglalt iskolai védó, óvó előírásokkal összhangban kell
éńelmezni és alkalmazni.

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód - életkori sajtosságoknak
megfelelő népszerĺisítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a

diákönkormányzattal egyĹittműködik az ehhez szÜkséges tárgyi és személyifeltételek biztosításában.

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kellíektetni az egészséges táplálkozás, a
m egfelelő testmozgás, a m inőség i életvitel gyakorlati megvalósítására.

Az osáálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az
egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy fog la lkozzanak.

A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelnĺ kell arra, hogy az étkezések és a tanulói
munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutánĺ sportfoglalkozásokat a főétkezést követcíen legalább 30
perc után szabad csak elkezdeni.

A napos, száÍaz, meleg és enyhe idő esetén a 09:45 és 13:00 óra közötti szünetet (udvari szünet) a tanulók

a pedagógusok felÜgyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében toltik el.

A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a
sportlétesítm ények használatát.

Az iskolában' valamint az iskola épÜletén kívÍ.ili, tanulók számára rendezett programokon tilos a

népegészségÜgý termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, gyÜmtilcsízek,

energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fogyasäásra ajánlása,

amelyben ételízesÍtő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos frissĺtö italvan'

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként megalkotott

egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.

Az iskola házirendjének betartása azintézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az
iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége.
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1. sz. melléklet

í. lsKoLAl vÉDó, óvo ELóíRÁsoK

[Házirend 3.2 pontjához]

1.1. Védő, óvó etőírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az

iskolában való tańózkodás során meg kelltartani

n A legfontosabb rendszabályok e körben a kovetkezők:

. A tanulókkal az egészségÜk és testi épségiik védelmére vonatkozó előírásokat' aÍoglalkozásokkal

esyutt járó veszélýorrásokat, az elváń és tilos magatartásformákat a szorgalmi idő megkezdésekor,

valamint szükség esetén (pl. osáálykirándulás) életkoruknak és fejlettsegi szintjüknek megfelelően

ismeńetni kell. Az ismeńetes tényét a haladási naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként piros

színű tollal kell dokumentálni.

. Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyíorrások fokozottabban fennállnak (technika'

testnevelés, fizika, kémia, számítástechnĺka), a pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat

tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekról és azok megelőzési módjáról.

. A menekÜlési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a veszélyhelyzeti

cselekvési terv / tÜzriadó terv tartalmazza.

. AZ iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon

tudatmódosító szereket fogyasáani, valamint dohányozni szigorúan tilos.

A tanulókat érintö rendszeres egészségiigyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel kapcsolatos

eljárás:
. AZ iskolaorvossal és az iskolai védĺínövel a rendszeres kapcsolattartás - az SZMSZ-ben foglaltak

alapján - az osäálytanítók, az osáálýőnökök és az iskolavezetés feladata.

. Az iskolában a rendszeres egészségÜgyi feltigyeletet az iskolaorvos és a védőnő biŻosítja'

Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-,

hallás_ és ońopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások

megszervezése különböző korcsopońok számára.

. A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.

. A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerĹilő problémákról a szülők éńesítést kapnak.

. A tanulók csoportos fogászati szrirővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati

rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) idöben történik. A szűrövizsgálaton való résanételt, valamint

annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biáosÍtja.

o A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.
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1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot eltátó személy és elérhetőségének

m e g h atá ro zása, kozzététe le

A gyermek- és ifjúságvedelmi feladatokat az iskolában az igazgató által e feladatokkal megbízott

pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a tanulók rendelkezésére

áll.

A gyermek_ és iluságvedelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, fogadőórĄál az

iskola információs csatomáin (tanáń hirdetőfal, faliújság, honlap) megfelelő módon nyilvánosságra

kellhozni.

Szükség esetén, hatás_ és feladatkörébe tańozó esetekben az iskolai pszichológus, a

fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a problémák

megoldásába.

í.3. Baleset-megelózési előírások, baleset esďén teendő intézkedések

Évente szervezett munka- és tűzvédelmi oktatás keretében a pedagógusokkal, első tanítási nap

osztálýónöki foglalkozásain a tanulókkal ismeńetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem

legfontosabb szabályait'

Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani' hogy senkit

ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.

Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget'

Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osŹály lávozása után mehetnek. A balesetek elkeriilése

érdekében az épiiletben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás' ugrókötelezés,

gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a sporteszközökre mászni tilos.

Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsöházban bármit kidobni tilos.

Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus Vagy más iskolai alkalmazott engedélyével és

felügyeletével használhatnak.

A balesetet azonnaljelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, sÚlyosabb esetben a szakorvosi rendelöbe kell

kísérni vagy mentőt hívni.

A sérülés körĹilményeĺről, a sérĺilt ellátásáról az oszlályíőnoknek vagy akadályoztatása esetén más

érintett pedagógusnak a szÜlőt tájékoztatni kell'

A tanulóbaleset tényét, kiirülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben kell

rögzíteni.
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2. sz. melléklet

2. Az lsKolÁHoz TARTozo lÉľesĺrMÉNYEK' HELYlsÉoex És
E.sztKa)zöx ľlłszNÁLATl REN DJE

2.1. A napkłizi és a tanulószobaifoglalkozások rendje

A napkozis és tanulószobai foglalkozások a tanóraifoglakozásokat követik.

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobaifoglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményruezető hagy

jóvá.

A tanítási idő végeäével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeáetésben részesülő tanulókat a

feltigyelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek fogadják, s felÜgyelik a rendet az ebédlőben és az

előterekben. Utolsótanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a pedagógiai asszisŹensek segítségével

a további foglalkozásokon résŹ nem vevő tanulókat a pońához való lekísérésüket követően hazaengedik.

Az egyéb foglalkozásokra é/xező tanulók a földszinti előtérben várják meg a foglalkozást tańó nevelőt' Az
egész napos iskolai rendben tanulók, valamint a napkozis és tanulószobás tanulók 16:00 órakor (kivételes

esetben sziilői kérésre ettől az időponttól eltérő időben, legkésőbb 16:30 órakor) hagýák el az iskola

épületét. A tanulók számára - legalább 10 szülő írásos kérése esetén - 16:00 órától 17:00 óráig felügyelet

biŻosított. Egyéb más esetben tanuló csak írásos igazgatói engedéllyeltávozhat a foglalkozási idő alatt az

iskolából'

Nevelői vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkÜl az iskola épÜletében - sem a folyosókon, sem

egyéb más helyiségekben - vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat'

2.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató fogIalkozások rendje

A tehetséggondozásra, illetve a Íelzárkózlalásra szervezett foglalkozásokat a tanulók kfizĹil bárki igénybe

veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanáľok nevét az iskola hirdetötábláján és

hon l a pjá n m i nd en ta név szepte m berében az inlézményvezető teszi kozzé.

2.3. A számítógéptermek használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Pe.6ra

elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolnia gépeket, és azonnaljelentenikellaz esetlegesen észlelt

hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetök. Játékok telepítése

és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos. Az óra
végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konÍigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti

állapotába. 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 tisáaságát.

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki koteles betartani.
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2.4. A tornaterem használati rendje

A tornatermek tanítási időn kívÜl csak a testnevelő tanárok engedélyével és felÜgyeletével használhatók,
kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérltĺk.

E fe1ezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tańó osŻálýanító, a testnevelés
szaktárgyi órát tańó helyettesító pedagógus, továbbá a sport szakoktató is éńendtí.

A tanu!ók ktjtelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal hozni. A
felmentett tanuló a testneveló tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óĺa teljes idótartama alatt, amennyiben
eŻ nem tartja be' igazolatlan órát kap. Az állandó fe|mentett, a részlegesen felmentett, a gyógýornára utalt

tanulók szeptember végéig felmentésÜkről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanámak.

Esetenkéntĺ felmentést a testnevelő tanár adhat szÜlói írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata alapján.
Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniÜk az őrákon, ha az az első vagy az
utolsó' A testnevelési órára é*ezi5 tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak
ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt. Az öltözőt
elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltözők ajtaját.

Sportfoglalkozásokon a tanulóknak _ azutcai (iskolai) ĺuházat helyett - spońfelszerelést (pl. tornacipő, póló,

trikó, tornanadrág, rövidnadrág, meleg ítő) kell visel niÜk.

A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fÜlbevalót'

Péná és értéktargyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti szünetben a
testnevelö tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók rendjéért és tisáaságáért a tanulók felelósek.

A tanulóknak ĺsmerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi elöírásokat. Baleset esetén, a
ta n u ló azonn al je|e;ze sérü lését testneve lőjéne k.

2.5. Az ebédlő használatának rendje

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt, az ebédidő kivételévelzárva kelltartani. Az
ebédlőt a tanulók nyĺtva tańás alatt vehetik igénybe.

Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás. Az étkezési jegyet át kell adni a
konyha dolgozójának. Az ebédlőben tinkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek
udvariasak. Az étkezés befejezése után a tálcát' tányérokat' evőeszktizöket a kijelölt helyen kell beadni.
Mindenkinek be kelltartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asŻal és azétkező tisztaságára,
rendjére'

2.6. A rendszeres egészségügyifelĺigyelet és el!átás rendje

Az telepÜlésen heti két alkalommal orvos, a hét minden napján pedig védőnő rendel. A rendelések az orvosi
rendelö ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanulók évenként egy alkalommal külön
beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szÚrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontiárÓl a
tanulókat és a szÜlőket az osztályfőnök éńesíti. A vizsgálatokon való részvétel kotelező. A hiányzók
egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni'
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3. sz. melléklet

3. Az INTÉZMÉNYBEN nĺÚxöoó E'GYEZTEĺó rónuMoK
NYILATKOZATAI

3.1. A diáktinkoľmányzat nyilatkozata

A házirende l az intézmény diákonk or^any="r"J'ł/ď u, '.((,r........ hďM. napján tartott ülésén

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsĺtom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend

felÜlvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott Ügyekben gyakorolta.

Kelt: Annavö lgr/-ď0. é,

Papp Kristóf

diákönkorm ányzat vezetóje

(Mellékelve a véleményezésről készÜlt jegyzőkönyvĺ kivonat.)

3.2. Az iskoIaszék nyilatkozata

A házirendet az iskolaszék ......... év '................. hó ....'..' napján tartott Ülésén megtárgyalta. Aláĺrásommal

tanúsĺtom' hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során' a jogszabályban

megh atározott Ü gyekben gyakorolta.

/p, ntr"płQ n"p

Kelt.

iskolaszék képvĺselője

(Mellékelve a véleményezésről készÜlt jegyzőkönyvĺ kivonat.)

A Sárisáp és Környéke KÖrzeti Általános lskola Cser Simon Tagiskolájában nem mtlkĺjdik iskolaszék.

EV hónap ..'..' nap
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3.3. Az intézményi tanács nyilatkozata

A házirendet az intézményi tanács.'.'..... év hó.'.....'. napján tartott Ülésén megtárgyalta.

Aláĺräsommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata

során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta'

Kelt:

az intézményi tanács elnöke

(Mellékelve a véleményezésról készÜlt jegyzőkönyvi kivonat.)

A Sárisáp és KÖrnyéke Körzeti Általános lskola Cser Simon Tagiskolájában nem működik intézményi tanács.

3.4. A nevelőtest[ilet nyilatkozata

ev

A házirendet az intézmény nevelőtestÜlete 1-M.(u, ''.(z....''. hő ,ű npján tartott értekezletén

elfogadta.

hónap ...... nap

hitelesítő nevelőtestÜleti tag

(Mellékelve az elfogadásról késziilt jegyzókönyvi kivonat: jelenléti iv', a határozatképesség megállapĺtása; az

elfogadás mellett. az elÍogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazok száma és aránya; keltezés; a
jegyzókönyv-vezető és a hitelesítők aĺáÍrása')

3.5. Fenntartói nyilatkozat

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 201'l. évi CXC. törvény 25's (4) bekezdése

értel m ében az alábbi, a fennta rtóra többletkötel ezettsé g et tele pĺtó rend elkezések

f.ffi

(fejezet és cĺmmegjelolések)
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vonatkozásában az i ntézm ény fen nta rtój a egyetértési jog kört g yakorolt.

fenntartó képviselóje

(A fenntartói éńesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról')

3.6. Műkiidtetői nyilatkozat

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésrőlszóló 2011. évi CXC. ttlrvény 25.s (4) bekezdése

éńelmében az alábbi, a működetőre többletkötelezettséget telepítő rendelkezések

hónap ....'. nap

(fejezet és cÍmm egjelĺĺlések)

vonatkozásában az intézmény mÜködtetője egyetéńési jogkört gyakorolt.

fenntańó képviselője

(A fenntartói értesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról.)

hónap ....,'nap
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Fĺiggelék

JoGszABÁLYl ľlÁľrÉn
2011. évi CXC. törvény a nemzeti kÖznevelésről

2013. ccXXXll. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi V. törvény a Polgári TtirvénykÖnyvrĆĺl

22912012' (Vlll. 28.) Korm' rendeĺet a nemzetiköznevelésitorvény végrehajtásáról

2012012. (Vlll. 31.) EMMl rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a kÖznevelési

intézmények névhasználatárol

1712014. (lll. 12.) EMMl rendelet a tankÖnyvvé, a pedagógus kézikÖnyvvé nyilvánítás, a

tankÖnyvtámogatás, valamint az ĺskolai tankÖnyvellátás rendjéről

26ĺ2017. (Vl. 9.) EMMl utasítás a tankerÜleti központok által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási

feladatot ellátó iskolákban a nemzetĺségi tankÖnyvek beszerzésének szabályairól
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