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1. Általános rendelkezések
A házirend célja az iskola belső életének szabályzása. Hatályos az iskola teljes területén,
illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a Pedagógiai Programban meghatározott iskolán kívüli
rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.
A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira, továbbá a
szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolával kötött szerződéses
jogviszonya miatt tartózkodik az iskolába, illetve az intézménybe belépő és bent tartózkodó egyéb
személyekre, látogatókra.
A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola
területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt.
Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai
szabályzat, ami rájuk egyébként is vonatkozik. Különösen az iskola szervezeti és működési
szabályzata, valamint pedagógiai programja.
Az iskola házirendje határozza meg a vonatkozó jogszabály alapján a 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. A jogszabályban meghatározott előírásokat a házirend csak a szükséges
mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára
vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása
az iskola területén.
Így különösen érvényes rájuk
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- A nevelési oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői szervezet egyetértési jogának
gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye,
melynek részéletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. A fegyelmi eljárás részletes
szabályozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban található.
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2. A házirend hatálya kiterjed:
a) Iskolánk valamennyi tanulójára, szüleikre, valamint
b) pedagógusokra és a közalkalmazottakra,
c) az iskola által szervezett valamennyi programra,
d) tanítási idő, valamint a nevelési év valamennyi időszakára.
3. Intézményi alapadatok
Az intézmény hivatalos neve: Tárkányi Általános Iskola
OM-azonosítója: 200854
Címe: 2945 Tárkány, Fő út 98.
Telefonszám: 06/34 368-280
E-mail cím: iskola.tarkany@gmail.com
4. A házirend célja:
Szervezeti rendbe gyűjti az iskolai életet, biztosítja az érvényes jogszabályokban
megfogalmazottak érvényesülését.
5. A tanuló jogai
1. Jogod van ahhoz, hogy emberi méltóságodat, jogaidat, magántulajdonodat tiszteletben
tartsák.
2. Magántitkaidat sem társaid, sem pedagógusaid nem hozhatják nyilvánosságra.
3. Képességeidnek, adottságaidnak, nemzeti, illetve etnikai hovatartozásodnak megfelelő
oktatásban és nevelésben részesülj.
4. Családod anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben,
tankönyvellátásban, illetve szociális segélyben részesülhetsz az aktuális jogszabályoknak
megfelelően.
5. Igénybe veheted a napközit, tanulószobát, a szakköri foglalkozásokat és a könyvtárat.
6. Részt vehetsz az iskola által szervezett programokon.
7. Használhatod rendeltetésszerűen az iskola helyiségeit, felszerelését, felnőtt felügyelete
mellett.
8. Választhatsz a választható tantárgyak közül a kijelölt időpontig, mely utána számodra
kötelező lesz. Módosításra csak a következő tanévben van lehetőséged.
9. Részt

vehetsz

a

DÖK

munkájában.

A

diákönkormányzaton

belül

vezetőidet

megválaszthatod, jogosult vagy választott vezetőként a tisztségből adódó feladatok
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végzésére. A diákönkormányzathoz fordulhatsz érdekképviseletedért illetve a törvényben
meghatározottak szerint kérheted a téged ért sérelem orvoslását.
10. Udvarias hangnemben kinyilváníthatod véleményedet a téged érintő kérdésekről, az iskola
működéséről és javaslatot tehetsz az iskola programjaira.
11. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat osztályfőnöködtől, szüleidtől és a
diákönkormányzaton keresztül kaphatsz.
12. Az iskola nagyobb közösségének: az adott osztály vagy tanulócsoport legalább 50%-át
meghaladó tanuló létszámot tekintjük.
13. Kérdést intézhetsz az iskola igazgatójához, tanáraidhoz, a DÖK segítő tanárához, és
kérdéseidre, problémáidra ésszerű határidőn belül érdemi választ kell kapnod.
14. Jogod van a szabad vallásgyakorlásra, illetve nemzeti, etnikai hovatartozásod kifejezésére
úgy, hogy ezeknek gyakorlása nem ütközik jogszabályba és nem sérti mások jogait.
15. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos
helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre
egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a
tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen
időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség
iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban
meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.
16. Gondviselőd kérheti átvételedet azonos típusú iskolába.
17. Jogod van a biztonságos és egészséges környezethez.
18. Kulturált formában tájékozódhatsz tanulmányi előmeneteledről, érdemjegyeidről.
19. Megismerheted az iskolai élet minden rád vonatkozó információját.
20. Tájékozódhatsz, véleményt mondhatsz a tanulókkal összefüggő ügyekkel kapcsolatban.
21. Megismerheted a követelményeket és az iskola pedagógiai programját.
22. Rendszeres egészségügyi orvosi ellátásban részesülhetsz
23. Állapotodnak, személyes adottságodnak megfelelő megkülönböztetett rehabilitációs
ellátásban részesülhetsz, segítségért a pedagógiai szakszolgálathoz fordulhatsz gondviselőd
kérésére.
24. Részt vehetsz tanulmányi versenyen, pályázatokon, az iskola által szervezett egyéb
programokon, rendezvényeken.
25. A nevelőtestület megállapodása szerint 6 nappal előre megismerheted az írásbeli témazáró
időpontját.
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6. A tanuló kötelességei:
1. Úgy élj jogaiddal, hogy közben ne sértsd meg társaid, illetve az iskolai közösség érdekeit!
2. Tanulj képességeidnek megfelelően!
3. Vegyél részt az iskolai, illetve osztályprogramokon, közérdekű munkákban! Felmentést a
programok alól az igazgatótól, vagy osztályfőnöködtől kérhetsz.
4. Tanórákon légy fegyelmezett és aktív! Magatartásoddal ne zavard társaid és tanáraid
munkáját!
5. Az iskolában és iskolán kívül tanúsíts kulturált magatartást, ne használj durva szavakat!
Felnőttekkel mindig tisztelettel beszélj, légy udvarias!
6. Őrizd meg társaid rád bízott magántitkait!
7. Öltözködésed legyen mindig az alkalomhoz illő! Ünnepi alkalmakkor lányoknak fehér
blúz, sötét alj, fiúknak fehér ing, sötét nadrág.
8. Mellőzd az arc, köröm, és a haj színezését!
9. Ne használj testékszereket! (Lányoknak a fülbevaló viselése engedélyezett.)
10. Rágógumit, tökmagot és napraforgó magot ne hozz az iskolába!
11. Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. Az iskolai munkához nem tartozó (de a
Házirend által nem tiltott) tárgyakat saját felelősségedre hozhatod csak be. A Házirend
tiltja, hogy egészségre, vagy testi épségre ártalmas, illetve tüzet okozó tárgyakat hozz be
(fegyver, vagy fegyvernek látszó tárgy, kés, gázspray, stb)! Megszegése fegyelmi eljárást
von maga után.
12. Vigyázz saját és társaid testi épségére! Haladéktalanul jelentsd pedagógusaidnak, ha
veszélyhelyzetet észlelsz!
13. Tartsd be az általános emberi együttélési szabályokat! Nem önbíráskodhatsz, tiszteld
tanáraid és társaid emberi méltóságát!
14. Vegyél részt a kötelező és választható foglalkozásokon! Működj közre pedagógus
felügyelete mellett környezeted és a tantárgyi eszközök rendben tartásában, foglalkozások,
iskolai rendezvények előkészítésében!
15. Társaiddal és a felnőttekkel szemben ne tanúsíts hátrányosan megkülönböztető magatartást!
16. Tartsd be a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskolaterületének használati rendjét,
az iskola szabályzatainak rendjét!
17. Az iskolában és az épületen kívül tartott rendezvényeken tilos dohányoznod, szeszes italt,
kábító hatású szereket, drogokat fogyasztanod, szerencsejátékot játszanod, illetve üzleti
tevékenységet folytatnod!
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18. Ismerd meg és tartsd be a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat, bombariadó esetén
alkalmazandó előírásokat!
19. Tartsd be a Házirendben foglaltakat!
20. Az iskola tanulói házirendje vonatkozik valamennyi tanórai és tanórán kívüli
tevékenységre, az intézmény programjaira, valamint az iskolába és az iskolából hazafelé
menet is, autóbuszos közlekedés esetén is.
7. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, az eljárás rendje.
A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje.
Iskolánk a beiskolázási körzetéből – Tárkány község közigazgatási területe – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
Nem körzetes tanuló szüleinek szándéknyilatkozattal kell jelezni az intézményvezetőnél –
személyesen vagy e-mailben (iskola.tarkany@gmail.com)- a gyermek felvételi kérelmét.
A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a tanuló körzetes iskolájának nevét és címét is.

1.

Első osztályba történő beiratkozás feltétele:

Az iskolába történő felvételre, átvételre vonatkozó szabályokat a 20/2012.(VIII.31) EMMI
rendelet 22.§ - 23.§ - 24.§ tartalmazza.
Az iskolába felvett tanulók jogviszonyát az óvodák megszünteteik, az intézmény pedig a
kötelezően bemutatandó dokumentumok ellenőrzése után a tanulót felveszi az intézménybe.
Az elsős tanuló jogviszonya az intézményben a beíratás napján jön létre.
Az első évfolyamra jelentkezett tanulók szüleinek az intézmény vezetője minden év
májusában szülői értekezletet tart a leendő első osztályos tanítóval közösen. A szülőknek ekkor
kerül ismertetésre az iskola pedagógiai programja és házirendje.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek lakcímkártyáját
 a gyermek TAJ kártyáját
 a gyermek személyi igazolványát
 NEK adatlapot
 a szülő személyi igazolványát
 a szülő lakcímkártyáját
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 óvodai szakvéleményt
 a gyermekorvos felvételi javaslatát
 a

nevelési

tanácsadó

illetve

szakértői

bizottság

felvételét

javasló

szakvéleményét vagy meglévő szakértői véleményt (gyógypedagógusi,
pszichológusi, logopédusi, orvosi, gyógytestnevelési szakvélemények)
 online beiratkozás esetén (http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) az eredeti
iratok bemutatásának legkésőbb a tanév első napjáig meg kell történnie
A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

2.

 a tanuló anyakönyvi kivonatát
 a tanuló lakcímkártyáját
 a tanuló személyi igazolványát
 a tanuló TAJ kártyáját
 a szülő személyi igazolványát
 a szülő lakcímkártyáját
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás- szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt.
Az iskolába való beiratkozást a szülő írásban, illetve személyesen kezdeményezi az iskola
igazgatójánál.
8. Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai
Iskolánkban az osztályba, a csoportba sorolás véletlenszerű illetve kivételes esetben szakmai
indokok alapján, az integrációs elvek megtartásával történik.
A tanulói jogviszony megszűnik:


tankötelezettség megszűnésével,



másik iskolába való átiratkozással,



másik iskolába való áthelyezéssel.

A tanulói jogviszony megszüntetését a szülő, illetve az intézmény vezetője kezdeményezheti,
melyről igazgatói határozat készül.
A tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos további eljárásokat a köznevelési törvény
tartalmazza.
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9. A munkarenddel kapcsolatos szabályok
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig tartanak
nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes engedélyeztetés alapján az épületek ettől eltérő
időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.
2. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 8 óra és délután 15.30
óra között az iskola igazgatója, helyettese vagy az SZMSZ alapján kijelölt megbízott az
iskolában tartózkodik.
3. 7 óra 30 perctől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az
esetlegesen foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő
jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy
helyettese nem tud az iskolában tartózkodni, a szükséges intézkedések megtételére a
nevelőtestület egyik tagját kell megbízni.
4. A megbízás az SZMSZ–ben rögzítettek szerint történik.
5. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 17 óra között kell megszervezni.
6. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, kivéve a második szünet,
amely 20 perces. a főétkezésre 1 óra hosszát biztosítunk.
Csengetési rend:
1. óra 8:00 – 8:45
2. óra 8:55 – 9:40
3. óra 10:00 – 10:45
4. óra 10: 55 – 11:40
5. óra 11:50 – 12:35
6. óra 12:45 – 13:30
7. óra 13:40 – 14:25
7. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.
8. Az iskolában reggel 7 óra 30 perctől és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az
ügyeletes nevelő felügyeli a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását. A tanuló köteles a szünetekben az udvaron
tartózkodni, kivéve, ha az időjárási viszonyok miatt az ügyeletes nevelők másként határoznak.
9. Az iskolában egyidejűleg 2 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra.
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10. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke
(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgató- helyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár
engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.
11. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes adhat engedélyt illetve intézkedhet.
12. A tanórán kívüli foglakozásokat 14 órától 17 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell
megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.
13. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói és helyettesi
irodában történik 8 óra és 13 óra között.
14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva, ennek rendjét az iskola igazgatója határozza meg, melyet szünet megkezdése előtt a
szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hoz.
15. Iskolánkban a tanulókon és itt dolgozókon kívül idegenek csak hivatalos ügyintézés céljából a
fent jelölt hivatali időben tartózkodhatnak. a szülők a gyermekeket az iskola kezdéskor a
kapuig kísérhetik, és a tanítás befejeztével itt várhatják.
Az iskolában a következő kapunyitási rend működik:
Reggel: a kapu nyitva 7.15 óra – 7.55 óra között
Napközben: a belépő idegenek csengetéssel juthatnak be az épületbe
Tanítás végén: az utolsó órát tanító pedagógus engedi ki az osztályt.
16. A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai:
A tanítás nélküli munkanapok nevelési értekezletek, tanári továbbképzések, tanulmányi
kirándulások, diáknap, pedagógiai műhelymunka, hagyományápolás vagy rendkívüli
események megtartására használható fel.
17. Az intézményi rendezvények, ünnepek:
a. Iskolai ünnepélyek, rendezvények


tanévnyitó ünnepély



Magyar népmese napja



október 6. Aradi vértanúk napja



Október 23. 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja



Márton nap



Mikulás ünnepség



Karácsony



Magyar kultúra napja
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Farsang



Az 1848-as szabadságharc évfordulója



Anyák napja



Iskolai Gála



Gyermeknap



Nemzeti összetartozás napja



Tanévzáró ünnepély

A programok időpontjait és felelőseit az éves munkaterv határozza meg.
b. Tanulmányi kirándulások szervezése
A szervezés elvei:
Ismerjék meg tanulóink hazánk nevezetességeit, természeti szépségeit, történelmi emlékeit.
Az alsó tagozatos diákok egynapos, a felső tagozatos osztályok akár több napos kirándulást
is tehetnek. A kirándulás helyét a tanulók és szülők véleménye kikérése mellett az osztályfőnök
határozza meg. Harmadik osztálytól az igények alapján tanulmányi kirándulások helyett erdei
iskola is szervezhető.
10. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik legfontosabb feladatának tekinti a tanulók
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények
teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli
felelte, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.
Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A tanulók írásbeli beszámolásának formái:
Forma

Tananyag

Előzetes jelzés

írásbeli felelet

előző óra/órák anyaga

nem szükséges előzetes jelzés

témazáró dolgozat

tanmenetben

egy

tartalmi egy héttel előtte

egység
év eleji és év végi felmérés

kijelölt anyag (egész évi)

gyűjtőmunka, házi dolgozat, megbeszélés, kijelölés szerint

két héttel előtte
legalább egy héttel előtte

projekt
Magyar irodalom és matematika tantárgyakból az ötödik évfolyamon, a év elején a tanulók
bemeneti dolgozatot írnak.
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A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 48.évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia,
biológia, földrajz ellenőrzésénél:
– a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik,
– az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik
a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén
ellenőrizzük.
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését,
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola
helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a
tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:
– Az első évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk.
– A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben
minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
– A második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges
minősítéssel értékeljük.
A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
– kiválóan teljesített
– jól teljesített
– megfelelően teljesített
–felzárkóztatásra szorul
A második évfolyamon, év végén, a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén
a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
A harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során
szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
A második évfolyamon az év végi osztályzatot a megszerzett érdemjegyek és a tanuló év
közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
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Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden
tantárgyból legalább három érdemjegyet kell szereznie.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az
e-naplón keresztül. A tanuló szülei külön értesítést kapnak félévzárás és évzárás előtt egy
hónappal, ha a tanuló valamely tantárgyból, tantárgyakból érdemjegyei, teljesítménye alapján a
tantervi követelményeknek előreláthatólag nem tesz eleget, ennek felelőse az osztályfőnök.
11. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok
A tanítás helye az iskola épülete, udvara, sportpályája, valamint az iskola rendelkezésére
bocsátott egyéb terület.
Az iskola tanulóinak kötelessége:
– az iskola épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak,
mások tulajdonának megóvása és védelme,
– az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése,
– a tűz- és balesetvédelmi előírások betartása.
Az épület folyosóinak, osztálytermeinek, aulájának, előterének, azok dekorációjának megóvása
minden tanuló feladata.
Az iskola épületét, helyiségeit, eszközeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus vagy a
nevelő oktató munkát segítő alkalmazott felügyeletével használhatják.
A felső tagozaton váltócipő használata kötelező.
Az intézmény épületének, területének, berendezéseinek használata:
-

Az iskola létesítményeit diák csak pedagógus felügyeletével használhatja. Az egyes
különtermek (informatika terem, tornaterem) használatát az SZMSZ tartalmazza.

-

A tanév első tanítási napján az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat a baleset és
tűzvédelmi szabályokról, melyet mindenki köteles betartani
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Legfontosabb szabályok:
- az épületben történő közlekedés, viselkedés nem veszélyeztetheti sem saját, sem a társak
testi épségét.
- tűzveszélyes, tüzet okozó anyag iskolába, iskolai rendezvényre történő behozatala tilos
- az udvaron kavicsot, köveket, fadarabokat dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat
kidobni tilos
- az udvari játékokat csak nevelői felügyelet mellett és rendeltetésszerűen használhatják a
tanulók
- sajátos balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, testnevelés, kémia
és számítástechnika órákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első órán
Tornaterem használata: A tornateremben csak tanári felügyelettel tornacipőben, sportcipőben lehet
tartózkodni. A testnevelés órai öltözékről tanév elején a testnevelő ad tájékoztatást.
Ebédlő használata: Csak étkezésekre tanári felügyelettel használható.
A létesítmény – használattal összefüggő esetleges bevételekről való rendelkezés
Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben
külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni a fenntartó jóváhagyásával, ha ez
az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja.
Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők csak a megállapodás szerinti időben és
helyiségekben tartózkodhatnak az épületben. A megállapodás az iskola igazgatójának előzetes
írásbeli engedélyével jöhet létre.
Az ebből származó bevétel a fenntartó döntésének értelmében kerül befizetésre.
12. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái
A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások a köznevelési törvény szerint a diákok igényeinek
az iskola lehetőségeinek összehangolásával szerveződnek.
A foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár a megfelelő naplóban rögzíti.
Az intézményben a következő tanórán kívüli foglalkozások tarthatók:
– Habilitációs, rehabilitációs óra, logopédiai foglalkozás, gyógytestnevelés.
– Differenciált képességfejlesztés (felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő
szakkör, korrepetálás).
– Az iskola pedagógiai programjában szereplő, tanítási órák keretében meg nem valósítható
foglalkozás (zene iskolai foglalkozások, témahét, környezeti nevelés, egészségnevelési kulturális
és sportrendezvény)
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Napközi otthon:
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - a szülői igényeket is figyelembe véve-, 14. évfolyamon napközi otthonos, 5-8.évf. tanulószobai ellátást biztosítunk.
Jelentkezés: írásban, a megelőző tanévben május hónapban (előzetes igény) történik. 2013.
09.01-től az egyéb foglalkozások kötelezően 16. 00 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő írásbeli
kérésére intézményvezetői engedéllyel lehet.
Napközis foglalkozás
A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok:


A napközi otthonba történő felvétel a szülők kérésére történik.



A felvételről az iskola igazgatója a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt.



A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:
 akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre
szorulnak,
 akinek mindkét szülője dolgozik,
 akik állami gondozottak,
 akik hátrányos helyzetűek,
 akik rosszabb szociális körülmények között élnek



Egy tanévre szól, csak különösen indokolt esetben vonható vissza



A napközi otthon működésének rendje az SZMSZ



A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli

előírásai alapján történik.

kérelme alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben –
szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató, vagy igazgatóhelyettes
engedélyt adhat.


A napközis foglalkozások a tanórai rend végétől 16.00 (16:15)-ig tartanak.



A napközis foglalkozás ideje alatt elkövetett súlyos fegyelmi vétség esetén a
nevelőtestület határozata alapján a tanuló áthelyezhető másik tanulócsoportba, vagy
eltanácsolható a napköziből.

Tanulószoba:
A tanulószoba minden nap 14:00 órától 16.00 (16:15) óráig tart. Ez idő alatt az egy óra
kötelező tanulási időt be kell tartani. A tanulószoba kezdete és a tanítási óra befejezése közötti
időszakban a tanulószobás tanulók meghatározott nevelőnél jelentkeznek. A folyosókon és az
épületen kívül engedély és felügyelet nélkül nem tölthetik az időt. A tanulószobai és napközi
otthoni idő alatt minden, az iskola általános rendjére vonatkozó szabály érvényes.
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Szakkörök:
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények
és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével ˇ- az iskola inétményvezetője dönt. Szakkör
vezetését - az intézményvezető beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.
A képességek differenciált fejlesztésére a szükségletek alapján a következő foglalkozásokat
szervezi az iskola:
– korrepetálás,
– felzárkóztatás (például hosszabb idejű mulasztás esetén),
– kompetencia fejlesztő órák
– tehetséggondozás keretében a kivételes képességű gyerekek felkészítése pályázatokra,
középiskolai felvételire, vetélkedőkre.
A tanév elején a szaktanárok által meghirdetett szakkörökre jelentkezni kell. Ettől kezdve a
szakköri foglalkozáson való részvétel kötelező.
Alkalmanként szervezett foglalkozások:
Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek
feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint pedagógus felügyelete szükséges.
Legkésőbb a rendezvényt megelőző 5 munkanappal előtte egyeztetni kell az intézményvezetőjével.
Az intézményvezető engedélyével tovább is tarthat a program. Az iskola által egy-egy alkalomra
szervezett tanórán kívüli foglalkozások lehetnek többek közt, az osztálykirándulások, a tanulmányi
kirándulások, a táborok, a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai, valamint kulturális intézmények
látogatásai. Ezek a programok iskolai keretek között csak tanári felügyelettel szervezhetők. A
tanulóknak ezeken a programokon is az iskola szabályzatainak megfelelően kell viselkedni. A
szabályok be nem tartása ugyanolyan szankciót von maga után, mint az iskolában tartott
foglalkozásokon.
A kirándulások, a táborozások és az utazások esetén tíz tanulónként egy tanár kíséri a
csoportot. A tanulók bármilyen, az iskola által alkalmanként szervezett több napos programon
(osztálykiránduláson) csak előzetes írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. Az engedélyt a
szervező tanárnak a program szervezésének megkezdésekor kell beszereznie a szülőktől és az
osztályfőnöktől.
A tanulók távollétéről, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát képviselik
az intézményvezető dönt.
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A tanítási időn kívüli iskolai szervezésű programokat a szervező tanár bejelenti az
intézményvezetőnek az alábbi adatok pontos megadásával:
– program megnevezése,
– a csoportvezető tanár neve,
– az indulás helye, időpontja,
– a visszaérkezés helye, időpontja,
– a résztvevők névsora (név, osztály),
– a kísérő tanár(ok) neve,
– telefonszám, ahol a csoportvezetőt el lehet érni a program ideje alatt.
13. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
Diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattétellel élhet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik.
Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
A feltételeket a működéshez az intézmény vezetője biztosítja.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati-vezető illetve diákbizottság
áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze.
A diákönkormányzat minden tanévben diákparlamentet tart, amelynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
Osztályközösség
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
– tagok delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
– döntés az osztály belügyeibe.
14. Az elektronikus napló használata, a szülői hozzáférés módja
Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő/gondviselő az online felületen az
iskola által számára – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet. Az iskola
elektronikus naplója az iskola honlapján keresztül, hozzáférhető.
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Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy az elektronikus naplót
nem tudja elérni, akkor nyomtatott formában, havi rendszerességgel, az osztályfőnök kiküldi az
elektronikus naplóból kinyomtatott ellenőrzőt a tanuló törvényes képviselője számára.
Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek. A
hozzáférést az osztályfőnököktől személyesen lehet kérni.
Az elektronikus naplót a pedagógusok és a szülők egymás közötti értesítések, üzenetek
küldésére is használhatják.
A szülő az E-kréta felületen E-ügyintézés keretében igazolhatja a tanuló hiányzását,
felmentési, mentességi kérelmet nyújthat be.
15. A tanulók jutalmazásának formái, rendje

1.

A tanulók jutalmazása

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít, vagy
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy
 iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb, versenyeken, vetélkedőkön
vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az
iskola jutalomban részesíti.
2.

A jutalmazás formái:

a.) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret
- napközis nevelői dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret.
b.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményéért,
- példamutató magatartásáért,
- kiemelkedő szorgalomért,
- példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért
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dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.
c.) Az egyes tanévek végén:
legalább 4,5-es átlag eredményt elért tanulók oklevelet, a
4,8 –es átlagot elért tanulók könyvjutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró
ünnepélyen vehetnek át.
d.) Az iskolai színtű versenyek első három helyezettje oklevelet vagy könyvjutalmat kap,
melyet az iskola közössége előtt vehetnek át.
e.) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
f.) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást tanúsító
tanulói munkaközösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógus javaslatot tehet. A
jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató)
dönt. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az e-naplóba be
kell jegyezni.
16. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy
- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy
- bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben kell részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:
- Szóbeli figyelmeztetés:
Adhatja: bármely pedagógus,
- Írásbeli figyelmeztetés
Adhatja: bármely pedagógus
Az alábbi fegyelmező intézkedések mindegyike csak egyszer adható, ismételt fegyelmezési
intézkedéskor a következő fokozat jár.
- Intő
Adhatja: bármely pedagógus
Következménye: az adott félévben 3-as, változó magatartás osztályzat, és 1 hónap eltiltás
az iskola szabadidős tevékenységeitől.
- Osztályfőnöki intő
Adhatja: osztályfőnök,
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Következménye:az adott félévben 3-as, változó magatartás osztályzat, és 3 hónap eltiltás
az iskola szabadidős tevékenységeitől
- Igazgatói intő
Következménye az adott félévben 2-es, rossz magatartás osztályzat, és eltiltás az iskola
szabadidős tevékenységeitől, az elkövetett vétség súlyától függően visszavonásig.
- Tantestületi intő.
Következménye: fegyelmi tárgyalás lefolytatása, melynek áttelepítés is lehet az eredménye.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
a vétség súlyától függően el lehet térni.
A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés
adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület, igazgató dönt.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az e-naplóba be
kell jegyezni.
Ha a tanuló mások, és önmaga egészségét vagy a személyi tulajdont veszélyeztető jogellenes
magatartást tanúsít (másik tanuló bántalmazása, megalázása, zsarolása, droggal, méreggel,
fegyverrel való visszaélés, lopás) az veszélyesnek minősül és elítélendő. Súlyosságához megfelelő
fegyelmi, fegyelmezési intézkedéssel szankcionálandó. Ez érvényes már a legelső vétség esetén is.
A köznevelési törvény és egyéb rendeletek ide vonatkozó szabályait a tanuló köteles betartani.
17. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályai.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható.
A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója, vagy a nevelőtestület dönt. Ez
érvényes már a legelső vétség esetén is.
A tanuló - ha az iskolának anyagi kárt okoz, - köteles az okozott kárt megtéríteni.
18. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési
intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban
álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények
megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes
cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival
alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási
folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.
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- Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés
büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést
haladéktalanul be kell nyújtani.
- Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
- Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül
szabálysértésnek
cselekményről

vagy
szóló

bűncselekménynek,
tudomásszerzéstől

akkor

az

intézmény

számított

öt

napon

igazgatója

belül

a

vizsgálatot

kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően
magvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit is.
- A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős 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 történő fenyegetést.
 az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e,
vagy sem.
 az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben
veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelőoktató munka nyugodt folytatásának feltételeit,
 milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen
mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal,
valamint a helyi szokásrenddel.
- A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek
megelőzését kell szolgálniuk.
19. Vizsgaszabályzat
A szabályzat célja: a tanulók a tanulmányaik alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlat), és az
értékelés rendjét a nevelőtestület határozza meg és nyilvánosságra hozza.
A tanulmányok alatti vizsgák célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek
félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok
szerint nem lehetett meghatározni.
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Vizsgák fajtái:
– osztályozó,
– különbözeti vizsga,
– javító vizsga.
Hatálya kiterjed az intézmény minden tanulójára:
– aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
– akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
– akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Osztályozó vizsga: a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell
megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási
év során a jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást összegyűjtötte.
Felmentést kapott a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól.
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák teljesítéséhez rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45
perc.
Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból
szervezhető. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a
szabályosan megtartott osztályozóvizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételni kell.
Különbözeti vizsga: Az időpontját az intézményvezető határozza meg. Iskolaváltoztatás vagy
külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény. Abból a
tárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tenni a tanulónak, amelyet a megkezdeni
tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanult, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele
a sikeres tovább haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell
az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Javítóvizsga: Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.
Javítóvizsga augusztus 20. és 31. közötti időpontban kell megszervezni. A tanuló törvényes
képviselőjét írásban kell tájékoztatni a javítóvizsga követelményeiről, és időpontjairól. A tanulót a
vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
A vizsgák szervezésének legfontosabb szabályai:
A vizsgabizottság minimum 3 főből áll:
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Elnök
– felel a szabályok betartásáért,
– ellenőrzi a vizsgázók adatait,
– vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell szavazást rendel el.
Kérdező tanár
– lehetőség szerint a tantárgyat tanító pedagógus
Ellenőrző tanár – lehetőség szerint szakos tanár.
Írásbeli vizsgák általános szabályai:
– a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet,
– a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a
tanuló nevét és a dátumot, – a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, – a vizsgán használható
segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával – egy vizsganapon két
írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani,
– ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az intézményvezetőnek.
Az írásbeli vizsga javítása: a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli
dolgozatot. Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapra és értesíti az intézményvezetőt.
A szóbeli vizsga általános szabályai:
– egy napon három szóbeli vizsga tehető le,
– a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie,
– két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.
Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet
készít, és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanságok estében a
vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt, aki a törvények alapján dönt.
A vizsgatárgyak követelményei: Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott
évfolyam adott tantárgyának követelményrendszerével.
20. A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai
A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentésekre Nemzeti Köznevelési Törvényben
meghatározottak szerint kerülhet sor.
A felmentést a szülő írásban kérheti az iskola igazgatójától, az okot igazoló dokumentumok
csatolásával.
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21. A tankönyvtámogatás rendje
A

tankönyvellátás

az

általános

iskolában

alanyi

jogon

biztosított.

Az

iskolai

tankönyvrendelésben az iskola biztosítja, hogy - az iskolától történő tankönyvkölcsönzést, és
használt tankönyvek igénybevételét. A tanulók számára átadott tankönyvek használati jogát a
tanulói jogviszony fennállásáig, addig az időpontig biztosítja az iskola, ameddig az adott
tantárgyból a felkészítés folyik. A tanuló, illetve a kiskorú szülője köteles a tankönyv
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni, a tankönyvet beszerezni.
A tartós tankönyvek használatának szabályait az iskolai könyvtár SZMSZ-e tartalmazza.
22. Szociális juttatások megállapításának és felosztásának elvei
A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola
jogosult, előnyt élvez az a tanuló
- akinek egyik vagy másik szülője munkanélküli
- akit az egyik szülő egyedül nevel
- aki hátrányos helyzetű
- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 75 %
- akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő
23. A gyermekre, tanulóra vonatkozó védő – óvó előírások, szabályok.
1. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása.
E feladatokat az iskola igazgatója látja el. Elérhetősége megegyezik az intézmény hivatali
idejével.
2. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje
A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn a helyi iskolaorvosi szolgálattal (Tárkány, Fő u. 150.) és ennek segítségével megszervezi
a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartás részletes módja az
egészségnevelési programban rögzített.
3. A baleset-megelőzési előírásokat a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.
24. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok
A térítési díj, tandíj, hozzájárulás, stb. megállapítása a fenntartói szabályok alapján történik.
25. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok
A tanulók mulasztásának igazolása
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a mulasztását igazolnia kell.

24

Tárkányi Általános Iskola Házirendje 2021.

Egy tanévben a szülő három napot igazolhat.
– Három napnál hosszabb betegség esetén orvosi igazolással igazolható a betegség.
– Három napnál hosszabb hiányzás esetén előzetesen kérelmet nyújthat be a szülő az
igazoláshoz.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül igazolhatja
mulasztását.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt értesíteni kell az igazolatlan
mulasztásról és annak következményeiről.
Ha egy tanéven belül a tanuló tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul az iskola az aktuális
jogszabályoknak megfelelően jár el.
Ha a szülő előzetesen (indokolt esetben) elkéri a gyermeket, a hiányzást igazoltnak kell
tekinteni.
A három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola intézményvezetője
adhat engedélyt, az osztályfőnök véleményének meghallgatása után. Az intézményvezető számára
a kérvényt írásban kell benyújtani, az engedélyt vagy az elutasítást a szülő írásban kapja meg.
Ha egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja a mulasztás, tanítási év végén a
tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsga letételét.
Ha az összes mulasztás a 250 tanítási órát meghaladja, az évet a tanulónak meg kell
ismételnie, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen.
A késésről:
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik. A késést igazolnia kell.
A késések ideje összeadódik. Amennyiben eléri a 45 percet, igazolt vagy igazolatlan órának
minősül.
A tanórákon kívüli elfoglaltságok közül a következő esetekben is hasonlóképpen kell eljárni,
mint a tanórai hiányzásoknál:
– fejlesztő órák,
– rehabilitációs és habilitációs órák,
– a szakköri órák (ebben az estben lehet egyéni elbírálás a szakkört vezető részéről)
A testnevelési órák alól hosszabb időre felmentést csak szakorvosi vagy sportegyesületi
igazolás alapján lehet kérni.
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26. Az étkezés rendje
Az intézmény a dolgozói, és a diákok részére étkezési lehetőséget biztosít. Az igénylés
elbírálása, az igazgató hatáskörébe tartozik.
Az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat az óvoda élelmezésvezetője
szedi be. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése, vagy szüneteltetése esetén a
többletfizetés visszatérítéséről egy hónapon belül is ő intézkedik.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat
rendelete állapítja meg.
27. Könyvtárhasználat rendje
Az iskolai könyvtár nyitva tartása alatt bármely tanulónk rendelkezésére áll. A kölcsönzés
rendjét a használati szabályzat rögzíti.
Nyitva tartása a Köznevelési Törvénynek megfelelően az éves munkatervben kerül
meghatározásra. Mindezekről az osztályfőnököktől és a könyvtárvezetőjétől is informálódhatsz.
28. Mobiltelefon

és

egyéb

digitális,

infokommunikációs

eszköz

tanórai

és

egyéb

foglalkozásokon való használatának szabályai
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát
akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.
A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás
időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos.
Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál,
kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják.
A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet,
laptop, audioeszközök, okosórák stb.) tanítási órán és tanórán kívüli foglalkozásokon csak a
pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják.
Az iskola tulajdonát képző infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus
jelenlétében és irányításával használhatják.
29. A hetesek feladatai
A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
A hetes tanuló kötelességei:
- ügyel az osztály rendjére
- külön feladattal nem rendelkező tanulókat az udvarra küldi
- jelenti a hiányzókat az órára érkező pedagógusoknak
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- rendben tartja a táblát, gondoskodik krétáról, szellőzteti a termet
- ügyel a felszerelésekre
- a tanítás befejezésével ügyel arra, hogy társai rendben hagyják el a tantermet, - kiüríti a
szemetest.
30. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy példánya megtekinthető:
- az iskola honlapján;
- a nevelőtestületi irodában;
- az iskola titkárságán,
- és az iskolai könyvtárban.
A házirend egy példányát – a köznevelésről szóló törvény előírásainak megfelelően az
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek tanulmányozásra át kell adni.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatni kell:
- a tanulókat osztályfőnöki órán;
- a szülőket szülői értekezleten;
- az intézmény dolgozóit az intézményvezető tájékoztatja.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév
elején az osztályfőnöknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal osztályfőnöki órán;
- a szülőkkel szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől,
intézményvezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a pedagógusok fogadóóráján vagy –
ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
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31. A hatályba lépése:
Jelen házirend a fenntartó jóváhagyását követő február 1-én válik hatályossá, ezzel egy
időben a korábbi 2017-ben elfogadott házirend hatályát veszti.
A házirend módosítására:
- az iskola igazgatója,
- a nevelőtestület
- a nevelők szakmai munkaközösségei,
- a Szülői Munkaközösség vagy
- a Diákönkormányzat tehet javaslatot az intézményvezetőnél.
Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat
vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, az
utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, illetve a diákönkormányzat vagy
az iskola javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben.
A módosított házirendet a jóváhagyást követő tanév szeptember l. napjától kell bevezetni.
32. A házirend kiegészítése a kialakult járványügyi készenléti helyzet tekintetében
Szülőkre vonatkozó eljárásrend
-

Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket (láz, száraz köhögés, légszomj) nem mutató
tanuló látogathatja.

-

Ha a szülő a gyermekénél tünetet észlel, kötelessége orvosi vizsgálatról gondoskodni.

-

Szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.

-

Az előírás szerint, amennyiben valakinél betegség tüneteit tapasztaljuk, értesítjük a szülőt
és hazaküldjük a gyermeket.

-

A szülők gyermeküket az iskola kapujáig kísérhetik, ezt követően kérjük Önöket az
intézményi csoportosulás elkerülése miatt, ne várakozzanak az iskola előtt a csengetésig.

-

A gyerekeknél legyen szájmaszk és lehetőség szerint kézfertőtlenítő, amit bármikor
használhat.

-

A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyezünk ki, melynek használata az intézményben való
belépéskor kötelező. Az iskola minden tanóra előtt kézfertőtlenítést biztosít.

-

Nap folyamán is többször fertőtlenítjük az intézményt
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-

Fontos feladat a gyermekeknek megtanítani a köhögési etikettet, a helyes kézmosás,
kézfertőtlenítés szabályait.

-

Az iskola épületében szülő nem tartózkodhat, kérem Önöket, hogy probléma esetén a
telefonos illetve e-mailes kommunikációt válasszák.

Eljárásrend tanulók számára:
-

Ha beteg vagy, vagy betegnek érzed magad maradj otthon!

-

Ha az iskolában kezded magad rosszul érezni azonnal szólj osztályfőnöködnek!

-

Napi többször is moss kezet a kihelyezett kézfertőtlenítőkkel.

-

Tarts be a kézmosás szabályait!

-

Tartsd be a köhögési etikettet!

-

Használj kézfertőtlenítőt!

-

Legyen nálad szájmaszk!

-

Lehetőség szerint legyen nálad kézfertőtlenítő!

-

Csak a saját osztályodban tartózkodj!

-

Szünetekben lehetőleg mindig csak az osztálytársaiddal töltsd az időt!

-

Ne hagyd a felszerelésedet szanaszét, hogy ne akadályozd a fertőtlenítést!

-

Szellőztessétek az osztályt!

-

A közösségi terekben, szociális helyiségekben a maszk használata kötelező!

Beléptetés az intézménybe:
-

Kötelező testhőmérséklet-mérés

-

Maszk viselése

-

Az iskola területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve
javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából
érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú
személyen kívül más személy nem léphet be.

33. Adatvédelmi előírások
Az iskola területén, tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon hang, képmás és videófelvétel
csak intézményvezetői engedéllyel készülhet.
Kivételt képeznek ez alól az alábbi rendezvények: évnyitó, évzáró, ballagás, ünnepségek,
farsang.
A hang, képmás és videófelvételeket az érintett személyek hozzájárulása nélkül tilos internetes
vagy közösségi oldalakon megosztani, harmadik személy számára átadni.
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34. Záró rendelkezések
A házirendet a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Az iskola
intézményvezetője a házirend elfogadása előtt kikéri a szülői közösség és a diákönkormányzat
véleményét. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A házirendet nyilvánosságra kell
hozni. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli (pl. tanulmányi kirándulás stb.)
rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél.
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Legitimációs záradék
A Házirendet a Tárkányi Általános Iskola nevelőtestülete a 2021. január 06. tartott ülésén
megismerte, elfogadásra javasolta.

____________________________
nevelőtestületi tag
Tárkány, 2021.január 06.
A Házirendet a Tárkányi Általános Iskola Diákönkormányzata a 2021. január 07. tartott
ülésén véleményezte, elfogadásra javasolta.

___________________________
Diákönkormányzat elnöke
Tárkány, 2021. január 07.
A Házirendet a Tárkányi Általános Iskola Szülői Szervezete a 2021. január 05. tartott ülésén
véleményezte, elfogadásra javasolta.

__________________________
Szülői Szervezet elnöke
Tárkány, 2021. január 05.
A Házirendet a Tárkányi Általános Iskola Intézményi Tanácsa a 2021. január 06. tartott
ülésén véleményezte, elfogadásra javasolta.

_________________________
Intézményi Tanács képviselője
Tárkány, 2021. január 06.
Az intézményben iskolaszék nem működik, így véleményezésüket a legitimációs záradék
nem tartalmazza.

________________________
mb. intézményvezető
Tárkány, 2021. január 08.

31

