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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELK EZÉSEK
Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola
vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség egyetértésével, a tantestület elfogadó
határozatával született meg 2018. év augusztus hó 31 napján, Forráskúton. A házirend 2018. szeptember 1‐tól visszavonásig
érvényes.
Házirendünk jogszabályi háttere a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről.
A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel, ennek ellenére az iskola
valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrend valamennyi szabálya, és kötelességük
ezek megtartása és megtarttatása.
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.
Házirendünk területi hatálya kiterjed az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(6793. Forráskút, Jókai u. 32.) mint nevelési – oktatási intézményben folyó iskolai életre‐, az intézménybe érkezéstől, az onnan
való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által szervezett – rendezvényekre. (például osztálykirán‐
dulás, tábor, stb.)
Házirendünk személyi hatálya kiterjed tanulóinkra és az iskola valamennyi dolgozójára.
A házirend célja: biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok meg‐
valósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását. A házirend ‐‐ az
intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – az alábbiakban szabályozza az iskola belső rendjét.
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1.

A TANULÓK JOGAI

MINDEN TANULÓ JOGA, HOGY:





























Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi
fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak
ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, a fentiek szerint megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez,
a diákönkormányzathoz, az iskola intézményvezetőjéhez, illetve írásbeli panaszt tehet az iskola intézmény‐
vezetőjénél és kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
választható‐, és választó legyen a diákönkormányzati tisztségekre, melynek részletes szabályait az iskolai
Diákönkormányzat határozza meg.
Hitoktatásban részt vegyen, vallási, világnézeti, vagy más meggyőződését, nemzeti‐, etnikai önazonosságát
kifejezés‐ re juttathatja, emiatt hátrány nem érheti, elvárhatja annak tiszteletben tartását, feltéve, hogy e
joga gyakorlása nem ütközik jogszabályba, s nem korlátozza társai hasonló jogait, tanuláshoz való viszonyát.
Ha a tanulót iskolai tanulmányaival összefüggésben kár éri, az iskolától kérheti a kár megtérítését, kivéve,
ha a kárt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha az iskola működési körén kívüli ok miatt
keletkezett a kár.
Ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak.
Képességeinek megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön, érdeklődésének megfelelő szakkörre, mű‐
vészeti oktatásra, sportfoglalkozásra járjon
Tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakkör)
Kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azt törvénysértő módon állapították meg, vagy nem az iskola pe‐
dagógiai programjában lévő törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg.
Egészséges környezetben tanuljon, sportoljon, töltse el szabadidejét
Az iskolai könyvtárat, sportlétesítményeket, számítástechnikai eszközöket használja
Szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön.(PP,
SZMSZ)
tájékoztatást kérjen a tanulmányait érintő kérdésekről, jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról
a pályaválasztáshoz segítséget kérjen a nevelőktől, az osztályfőnökétől, középfokú intézmények „nyílt nap”
rendezvényein részt vegyen
Indokolt esetben felmentést kérjen iskolai feladatvégzés alól szülői, orvosi igazolással
Az iskola‐egészségügyi ellátást igénybe vegye, az éves egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezéséről az
iskola gondoskodik.
az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az osztály, illetve iskolai közösség munká‐
járól illetve az őt tanító pedagógusokról. E joga érvényesülése érdekében Diákönkormányzat működik. A
tanuló, a szülő egyéni problémájával előre megbeszélt időpontban felkeresse a szaktanárt, az osztályfőnö‐
köt, az intézmény vezetőjét.
képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, személyét ért sérelem esetén kér‐
heti a segítségét. A panasz benyújtása történhet az osztályfőnökön, a diákönkormányzatot segítő pedagó‐
guson keresztül. A diákönkormányzatnak véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét érintő kér‐
désekben.
szabadidős programokon‐, pályázatokon‐, sport‐ és tanulmányi versenyeken részt vegyen, ott képviselje az
iskolát
a témazáró dolgozat idejét megismerje, egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozatot írjon, dol‐
gozatait meg‐ nézhesse, érdemjegyeit 10 napon belül megtudja.
Független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
Adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje.
Szülői igazolással egy tanévben 3 napot hiányozzon

2.

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6793 Forráskút Jókai u.32.
Házirend
2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI
A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön‐külön érvényesek.
MINDEN TANULÓ KÖTELESSÉGE, HOGY




















A pedagógiai programban foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen, a kötelező‐ és a választott (a választás legalább
egy tanévre szól) foglalkozásokon aktívan részt vegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse
A tanórákon, az írásbeli számonkéréseken jelen, legyen, a dolgozatokat megírja.
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezett‐
ségeinek,
tartsa tiszteletben az intézmény pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat
ne sértse, tisztelettudóan szólítsa meg nevelőit, a felnőtteket
tartsa be a házirendet, a tanórai‐ és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az intézmény helyiségeinek és berendezé‐
seinek használatára vonatkozó szabályokat. (tisztaság, rend, székeket feltenni) Fűtőtestet, elektromos csatlakozót,
kapcsolót nem kezelhetnek a tanulók!
Védje a személyi és közösségi tulajdont, Lopás vagy rongálás esetén e tényt jelenti az iskola dolgozóinak. Az iskola
termeiben, berendezéseiben általa szándékosan okozott kárt megtérítse.
ismerje és tartsa be az egészségvédelmi, baleset‐, tűz‐ és munkavédelmi szabályokat, óvja saját és társai testi épségét,
egészségét és biztonságát. Saját és társai testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eseményeket köteles bejelenteni az
ügyeletes pedagógusnak, osztályfőnökének, az iskola vezetésének. (pl. alkohol, cigaretta, drog, petárda, verekedés,
stb.)
hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el
a talált tárgyakat az iskolatitkárnál adja le
osztálykiránduláson, üdüléskor viselkedjen körültekintően, példamutatóan
Az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye és/vagy szociális környezete indokolttá teszi, napközis illetve tanulószobai
foglalkozásra, korrepetálásra kötelezhető az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős és a szaktanár javaslata alapján.
3. A SZÜLŐ(K), NEVELŐ(K) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési‐oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon
az abban foglaltakról.
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és ér‐
demi tájékoz‐ tatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában,
mint választó, és mint megválasztható személy.
A szülő joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett nyílt tanítási napo(ko)n, illetve az iskola rendezvényein, ün‐
nepségein.
A szülő joga, hogy tanévenként összesen 3 tanítási nap hiányzást előzetesen, írásban az ellenőrző útján igazoljon.

4. A TANTÁRGYI, TANÉVI, RÉSZLEGES VAGY TELJES FELMENTÉSEK RENDJE, A MAGÁNTANULÓ ÉS VENDÉGTANULÓ
HELYZETE
A szülő az iskola intézményvezetőjéhez szeptember 30‐ig benyújtott írásbeli kérelmével kezdeményezheti gyermeke számára
a magántanulói jogviszony létesítését, valamint, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos hely‐
zete ezt indokolttá teszi –a jogszabályban meghatározottak szerint‐ kérheti gyermeke felmentését az iskolai kötelező tanórai
foglalkozásokon való részvétel alól. A szülő az írásbeli kérelemhez mellékelje az orvosi, illetve szakértői szakvélemény másolatát
is.
A magántanuló valamint az iskola kötelező tanórai foglakozások alól felmentett tanuló a tanév végén osztályozó vizsgán ad
számot tudásáról.
A testnevelés tantárgy alól való felmentést csak szakorvosi igazolással lehet kérni. Eseti felmentést csak orvosi igazolással vagy
ellenőrzőbe írt szülői kéréssel kaphat a tanuló. A szülői kérés jogosságát a testnevelő tanár felülbírálhatja.
A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
Magántanuló:
A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését; A
tankötelezettség ‐ a szülő választása alapján ‐ iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.
Ha az iskola intézményvezetője vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos,
hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számí‐
tani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét.
A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola
intézményvezetőjének a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjó‐ léti szolgálat véleményét.
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Az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába lépő tanulót nem kell beíratni.
A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondos‐
kodik, illető‐ leg a tanuló egyénileg készül fel. Az az iskola pedig, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll ‐ kivéve, ha a tanuló
független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról ‐ állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt ‐ minden
esetben ‐ a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. Az iskola intézményvezetője köteles tájékoztatni a
tanulót, illetve a szülőt a magántanulói jogairól és kötelességeiről. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanuló‐
szobai foglalkozásra.
5.

A FELVÉTEL , ÁTVÉTEL , ELUTASÍTÁS SZABÁLYAI

Az általános iskola ‐ beleértve a kijelölt iskolát is ‐ köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola).
A tanuló átvételére ‐ meghatározott kivétellel ‐ a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a rendelet‐
ben felsorolt iratokat kell bemutatni.
Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre, a felvételre meg‐
állapított eljárás szerint kerülhet sor.
Az alapfokú művészetoktatásra jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amelyik javaslatot készít az intézményvezetőnek a kérelem
elbírálásához, továbbá arra, hogy melyik évfolyamra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészetoktatás maga‐
sabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján
dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései
alapján.
6.















ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Diákjaink a tanítási órákon‐ és egyéb foglalkozásokon az időjárásnak megfelelően, szolid öltözetben, tisztán jelenjenek
meg. Iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken ideértve a ballagást is a tanuló öltözete legyen méltó az ünnephez.
(fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág.)
Fiúknak a fülbevaló viselése, hajfestés, lányok részére az arc‐, szem‐, a haj‐ és a köröm festése nem javasolt, viselésük‐
höz a szülők írásbeli nyilatkozata szükséges. Testnevelés órákon, sportfoglalkozáson mindennemű ékszer viselése tilos!
Az iskolai oktató‐, nevelőmunkához nem szükséges a tanulók mobiltelefon használata ezért iskolába hozásuk és hasz‐
nálatuk nem indokolt. A készüléket reggel a portán kikapcsolt állapotban le kell adni, majd az iskolából történő
otthonra távozáskor lehet visszakérni. Amennyiben a tanuló az iskolába mobiltelefont hoz, és azt foglalkozások
alatt használja, úgy azt az intézményvezető elveszi, és csak a szülőnek adja vissza a szokásos hivatalos időben
A termekben lévő tv‐ és video készülékek, digitális táblák, PC‐k, oktatástechnikai eszközök csak tanári engedéllyel mű‐
ködtethetők.
Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos.
A számítógépterem, könyvtár használati szabályait az ott foglalkozást vezető határozza meg.
Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos az iskola épületében rágógumizni, napraforgó‐, és tökma‐
got fogyasztani.
Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy az iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen
vezetni. Az ellenőrző könyvet a szülőkkel rendszeresen alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök
végzi.
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulmányokkal összefüggésbe nem hozható értéktárgyakért, a tanuló
iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre az iskola titkárságán leadja‐e megőrzésre.
Az iskola területét a tanuló a tanítási órák, egyéb foglalkozások vége előtt csak osztályfőnöke vagy a foglalkozást tartó
nevelő engedélyével hagyhatja el.
A tanulóknak és dolgozóknak lehetősége van, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat reggel és a
délutáni foglalkozások alkalmával is a kerékpártárolóba kell elhelyezni. A tanulók kerékpáros közlekedését írásbeli
szülői engedély és a KRESZ által előírt felszereltségű kerékpár megléte esetén engedélyezzük.
Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, energiaitalt fogyasztani tilos.
A tanulók jutalmazásának és büntetésének elveit és megállapításának szabályait az SZMSZ tartalmazza.
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A HETESEK KÖTELESSÉGEI:
A hetesek megbízását az osztályfőnök adja, melyet a naplóban is rögzít.






Felügyelnek a házirend osztályteremben való betartására
Gondoskodnak a tábla, a szivacs tisztántartásáról, az osztály szellőztetéséről (szúnyoghálós ablakokon), tisztaságának
megőrzéséről. A hetesek figyelmeztetik osztálytársaikat ‐ ha szükséges – a következő órára való előkészületre.
A tanítási órák befejezésekor gondoskodnak – az utolsó órát tartó pedagógussal együtt ‐ az ablakok bezárásáról, a szé‐
kek felrakásáról az asztalokra, a szemét összeszedéséről, a tábla letörléséről, a világítás lekapcsolásáról és a tanterem
bezárásáról.
A hetes értesíti az iskola ügyeletes vezetőjét, ha az órát tartó pedagógus 5 perccel becsengetés után nem érkezik be az
osztályba.
A hetes jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást.

AZ ÜGYELETES TANULÓK KÖTE LESSÉGEI:
Az ügyeletesek megbízását az osztályfőnök adja, melyet a kifüggesztett ügyeleti rend is rögzít
 Az ügyelet megkezdése előtt jelentkeznek az ügyeletes pedagógusnál és végrehajtják annak utasításait
 Felügyelnek a házirend betartására az ügyeleti területen, (kijelölt folyosószakasz, kapcsolódó tantermek és mellékhelyi‐
ségek) onnan a tanulókat kiküldik az udvarra!
 Figyelmeztetik és – ismétlődés esetén – jelentik az ügyeletes nevelőnek a rendbontó, rongáló tanulókat.
 Az ügyeletesek tevékenységének értékelése a magatartás és szorgalom jegyek részét képezi
AZ ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI, EZEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK)
Az iskola helyi tanterve szerint
AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA:
7. ISKOLÁNK MUNKARENDJE
Tanítási napokon az intézmény 7.30 órától 18,00‐ig tart nyitva. A tanítás előtti gyülekezés helye jó idő esetén az udvar, rossz
időben az aula és a folyosók. A tanulóknak az első tanítási óra kezdete előtt 10 perccel az iskolában kell lenniük. Busszal bejáró
tanulók korábbi érkezésük esetén az aulában tartózkodhatnak. (7.30 óra előtt nem biztosítunk ügyeletet!)
ÜGYELET
Reggel 7.30‐tól nevelői és tanulói ügyelet van. Az ügyletes pedagógusok munkáját ügyeletes tanulók segítik. Az ügyletes tanulók
megbízására jogosultak az adott osztály osztályfőnöke‐, valamint az ügyeletes pedagógusok. A tanulói ügyelet beosztását a 7‐
8. osztály osztályfőnöke készíti el.
Az első jelző csengőkor az ügyeletes nevelő engedi be a tanulókat. Az osztálytermekbe reggel tanár kíséretében lehet bemenni.
A szülők gyermekeiket csak az iskola előcsarnokáig (folyosójáig) kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják Őket! Az iskola
területén kerékpározni tilos! Ennek megszegői figyelmeztetésben részesülnek az ügyeletes tanártól. Kerékpárral csak szülői
engedéllyel lehet az iskolába járni, a kerékpárokat a tárolóban kell elhelyezni, azokért felelősséget nem vállal az iskola.
Tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézményben. Az iskola udvarán tanítási időn
túl csak saját felelősségre, szülői engedéllyel tartózkodhatnak tanulók. (pl. udvari játék, pingpongozás) Felügyelet nélküli hasz‐
nálatra sporteszközt nem adunk ki.
CSENGETÉSI REND:
A csengetés a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A tanítási
órák időtartama 45 perc, a szünetek általában 10 percesek, a második szünet 15 perces. A nagyszünet kivételével (9,40 – 9,55)
a tanulók az udvaron vagy a folyosókon tartózkodhatnak, erről az időjárástól függően az ügyeletes pedagógusok döntenek. (A
hetesek is csak tanári engedéllyel maradhatnak a tanteremben) A második szünetben legalább 5 percig tízórait fogyaszthatnak
el tanulóink a tantermükben, pedagógus felügyelete mellett.
1. óra: 8.00 ‐ 8.45
2. óra: 8.55 ‐ 9.40
3. óra: 9.55 ‐ 10.40
4. óra: 10.50 ‐ 11.35
5. óra: 11.45 ‐ 12.30
6. óra: 12.40 ‐ 13.25
7. óra: 13.30 ‐ 14.15

10 perces szünet
15 perces szünet
10 perces szünet
10 perces szünet
10 perces szünet
5 perces szünet

(7.50 órakor, valamint a tanítási óra 40. percében figyelmeztető csengetés hallható.)
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Becsengetéskor a tanulók fegyelmezetten sorakoznak, az udvarról a bevonulás csendben történik. Becsengetés után a folyosó‐
kon zaj nem lehet, a tanulók a pedagógust az osztálytermek illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt csendben
várják. A szaktan‐ termekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktárgyi felszereléssel lehet belépni. Kicsengetés után
az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani.
A tanulóknak lehetőségük van, hogy a Borostyán étteremben ebédeljenek. Az ebédet 11,30‐tól 14.30‐ig lehet igénybe venni. Az
iskola könyvtára tanítási napokon az előre meghirdetett időpontokban tart nyitva.

HELYISÉGHASZNÁLAT
Az iskola helyiségei a tanítási órákon kívül is a tanulók rendelkezésére állnak a házirend szabályainak betartási kötele‐
zettségével.
Az iskola helyiségeit bármely napszakban csak pedagógus (felnőtt) vezetésével lehet használni.
A helyiségek alkalomszerű használatára (pl. rendezvények, klubdélután, stb.) az iskola intézményvezetője adhat enge‐
délyt.
A tanulók a tantermekben, foglalkozásokon az osztályfőnök, szaktanár által kialakított ülésrendben foglalnak helyet,
az ülésrend a naplókban is rögzítve van.
8. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet – az iskola pedagógiai programja alapján – tan‐
évenként az iskolai munkatervben kell meghatározni.
A köznevelési törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok, Térítési díj rendelet szerint az
oktatással össze‐ függő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intéz‐
ményvezetője dönt. A döntés előtt ki kell kérni:
·
a nevelőtestület,
·
a szülői munkaközösség véleményét.
A térítési és tandíjakat félévente vagy minden hó 15. napjáig előre kell személyesen az iskolatitkárnál befizetni. Indokolt eset‐
ben a befizetési határidőtől az intézményvezető engedélye alapján el lehet térni.

Alapfokú művészeti oktatási intézményben:
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
• Heti 4 tanórai foglalkozás a főtárgy és elméletének elsajátításához, valamint tanévenként egy meghallgatás / vizsga, művészeti
alapvizsga, művészeti záró vizsga) és egy művészi előadás, további egy alkalommal‐ tanulmányi eredmények nem teljesítése
miatt‐az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén
• Továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybe vétele, használata.

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások
• Az alapfokú művészetoktatásban a heti 4‐6 tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás
annak, aki nem tanköteles, továbbá annak, aki betöltötte 22. életévét.

A térítési díj és tandíj mértéke
• Tanévenként –a fenntartó által meghatározott.
• Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó utolsó hetében személyesen az iskolai étkeztetést biztosító szervezet‐
nél: Borostyán étterem, kell befizetni. Az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díj a későbbiekben beszámításra ke‐
rül, ha időben bejelentették.
9.

AZ ISKOLAI OKTATÁS, NEVELÉS SORÁN A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TÁRGYAK, TERMÉKEK, SZELLEMI PRODUKTUMOK ÉS AZ ELNYERT DÍJAK
KÉRDÉSKÖRÉNEK SZABÁLYAI

A szervezett oktatás, nevelés során keletkezett tárgyak és termékek (amennyiben ehhez az iskola biztosította az alapanyagot,
stb.) elkészültük után az iskola tulajdonát képezik, ám ezt a tanuló önköltségi áron megválthatja. Amennyiben a szükséges
alapanyagot, stb. a tanuló biztosította, úgy ezt az iskola pénzben megválthatja.
Amennyiben a szervezett iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, stb. elnyert díjak, jutalmak feloszthatók az azo‐
kat megszerző tanulók között, úgy ezeket a díjakat, jutalmakat fel kell osztani.
A fel nem osztható díjak, jutalmak (pl. kupák, oklevelek, stb.) az iskola tulajdonát képezik.
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10. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ILLETVE A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍT ÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ
TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, ÉS AZ ELOSZTÁS RENDJE
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, a
gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után az iskola intézményvezetője dönt.
A szociális ösztöndíjak illetve támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló:
·
akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
·
akit az egyik szülő egyedül nevel,
·
akinél a család egy tagjára jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 75 % ‐át,
·
akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő,
·
aki állami gondozott.
A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a tantestület dönt.
Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevétel kerül odaítélésére, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott
elveket kell figyelembe venni.
11. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
Tűz‐ vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni.
Kérjük tanulóinkat, hogy az iskolai foglalkozásokhoz nem tartozó tárgyakat, (pl. ékszer, óra, magnó, rádiótelefon,
stb.), valamint nagyobb összegű készpénzt ne hozzanak az iskolába.
 A folyosókon, a lépcsőn a balesetek elkerülése érdekében tilos a futás.
EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESET‐MEGELŐZÉSI, MUNKAVÉDELMI, VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK



Az osztályfőnök minden tanév kezdetekor ismerteti az osztályába járó tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére
vonatkozó előírásokat, felhívja figyelmüket az iskola épületeinek és tárgyainak használata során felmerülő veszélyforrásokra,
valamint a saját és a társaik egészségét, testi épségét veszélyeztető, és ezért tiltott magatartásformákra. Az osztályfőnök az
ismertetés tartalmát dokumentálja.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.
A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken látják el:
 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
 fogászat: évente egy alkalommal,
 szemészet: évente egy alkalommal,

belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági, egészségügyi szűrővizsgálatát évente két alkalommal, az egészség
megőrzését szolgáló felvilágosító előadásokat tart, orvosi vizsgálatokat megelőző vizsgálatokat végez.
12. TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE






A tanítási órák‐ és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend (és a foglalkozási naplók) határozzák meg, ettől
eltérni csak az ügyeletes vezető előzetes engedélyével lehet.
A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra után órarend szerint kezdődik, s 16 óráig tart. (A szülő előzetes írásbeli
kérelmére a napközi vezető pedagógus esetenként vagy rendszeresen engedélyezheti a korábbi hazamenetelt.)
Bármely iskolai foglalkozásról ‐ annak befejezése előtt ‐ csak előzetes szülői írásbeli kérelemre lehet elhagyni az
iskola, a foglalkozás helyszínét. Egyéb indokolt esetben csak az ügyeletes vezető adhat engedélyt az iskola, a fog‐
lalkozás idő előtti elhagyására a tanuló számára.
Az ebédeltetés az órarendek alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik pedagógus felügyelettel.
A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:
o
o
o
o
o
o

Előkészítse a szükséges tanfelszerelést és az ellenőrzőt (tájékoztató füzetet)
Figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse feladatait
Kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván és az órát tartó pedagógus által elvárt módon feleljen
Tanterembe belépő és távozó felnőttnek köszönjön
Az ülésrendet betartsa
A tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után
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13. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA
A tanuló köteles részt venni a kötelező‐ és választott foglalkozásokon /tanítási órák, művészeti órák, szakkörök, napközi,
valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanuló (a szülő) köteles hiányzását igazolni a hi‐
ányzását követő 3 napon belül. Igazolás hiányában, az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén, vagy ha a hiányzás,
indoklását az osztályfőnök nem fogadja el a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. Az első igazolatlan óra után a szülő‐
ket, 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, 30 óra után a szabálysértési hatóságot, 50 óra után a
kormányhivatalt és a jegyzőt az iskola vezetője levélben értesíti. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell az
osztályfőnök illetve a szaktanár által megszabott határidőig. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük betegsége vagy bármely
okból történő hiányzása esetén lehetőleg előre értesítsék az osztályfőnököt, az iskolát. (telefon, e‐mail, személyes beje‐
lentés, telefon, stb.)
A szülő egy tanévben 3 tanítási napot igazolhat írásban. A 3 tanítási napot meghaladó hiányzást (előzetesen) írásban kell
kérni, az engedély megadásáról 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető dönt a tanuló előmenetele, maga‐
tartása, eddigi mulasztásai alapján.
A tanuló tanítási óráról való 5 percet meghaladó késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A késések
időtartama összeadódik, ha eléri a 45 percet, akkor azt igazolatlan órának számít. A mulasztásokat igazoltnak kell tekin‐
teni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra.
Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével foly‐
tathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehessen. Ha a diák a 250 órán belül 20
igazolatlan órával bír, a tantestület évismétlésre kötelezheti a tanulót. Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan hiányzása
egy adott tárgyból eléri éves szinten a tantárgy óraszámának 30 %‐át, tanév végén tanulmányait csak az adott tárgyból
osztályozó vizsgát téve folytathatja magasabb évfolyamon.
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az iskola hatályos házirendjéről a tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők pedig az első szülői értekezleten
kapnak tájékoztatást.
A házirend elhelyezésre kerül az osztálytermekben, a könyvtárban, a nevelőtestületi‐ iskolatitkári szobákban. A házirend
az iskola nyitvatartási ideje alatt bárki számára rendelkezésre áll.
A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által képviselt közösség tagjainak
legalább fele ezt írásban kéri. A házirend módosítására bármely tanuló vagy pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot.
A beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 30 napon belül dönt.
Minden tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a
házi‐ rendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges‐e módosítani.
Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény intézményvezetőjé‐
hez, helyetteséhez, a DIÁKÖNKORMÁNYZAT vezető tanárához. Az illetékes személyeket a titkárságon kell keresni.

15. A Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
A Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat
2018.08. 31. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.
Kelt: Forráskút, 2018. 08. 31.
……………………………………
iskolai diákönkormányzat elnöke
A Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét az SZMK 2018. 08. 31. napján
tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.
Kelt: Forráskút, 2018. 08. 31.
……………………………..
SZMK elnöke
A Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét az iskola nevelőtestülete 2018.
08. 31. napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: Forráskút, 2018. 08. 31.
………………….…………
Szádeczky Katinka
jegyzőkönyv‐vezető

…………………………….
Sápi Zoltán
intézményvezető
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HÁZIREND
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fontos Sándor Tagintézménye
6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
OM : 201209/002
Telephelye: Radnai 2. sz.
Bevezető
A házirend a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény más alkalmazottjaira, a szülőkre és
törvényes képviselőkre vonatkozik.
A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is
rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését is szolgálják, és ezáltal a tanuló szellemi és
lelki gyarapodását is segítik.
A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Szervezet, véleményét, észrevételeit figyelembe véve.
A házirend tartalma:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

A házirend hatálya
A házirend nyilvánossága
A tanulók jogai
A tanulók jutalmazása
A tanulók kötelességei
Az iskolai munkarend
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
A tanítási órák közötti szünetek rendje
A létesítmények és helyiségek használati rendje
A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések
Óvó rendszabályok
A tanulók legnagyobb közösségének meghatározása
A házirend módosításának szabályai
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I.

A házirend hatálya:
-

II.

A házirend nyilvánossága
-

III.

A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
Jelen házirend előírásait, a nevelőtestületi elfogadást, valamint a fenntartói jóváhagyást követő hónap első napjától kezdődően kell alkalmazni.
A házirend módosítását az Iskolaszék, a Szülői Közösség, a Diáktanács jogosult
kezdeményezni, a módosításáról a nevelőtestület a kezdeményezéstől számított
30 napon belül dönt, a módosítást a fenntartó hagyja jóvá.

A házirend megtekinthető az iskola honlapján, az osztályfőnök pedagógusoknál, az iskola irattárában.
Az elfogadott és jóváhagyott házirendet az osztályfőnökök ismertetik
- a tanulók körében a hatályba lépést megelőző héten, az osztályfőnökök által
meghatározott időben,
- a szülők körében a jóváhagyást követő első szülői értekezleten.

A tanulók jogai
A.
Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért:
1. jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja,
2. az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
3. személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,
4. védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, tilos
a testi fenyítés,
5. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését a tanórai foglalkozások alól.
- a kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás (időpontja(i), módja:
írásban; kérelem indokai, stb.), Szülő írásban.
- a nem magántanulói jogviszonyban lévő tanulók kötelező tanórai foglalkozások alóli felmentésének, illetve mentesítésének szabályozása (időpontja(i).
módja: írásban: a kérelem indokai, stb.). Augusztus 31-ig kell a kérelmet benyújtani az iskolaigazgatónak, a kérelmet indokolni kell.
- a magántanuló, a tanórai foglalkozás alól felmentett tanuló jogosítványai
,hogy tanulószoba, könyvtár, iskolai étkezés, stb. igénybevétele),
- az osztályozóvizsga, javítóvizsga időrendje, ezekre jelentkezés módja, a tanuló értesítése a vizsga időpontjáról és rendjéről, a tájékozódás lehetősége
az iskola elvárásairól (szóbeli vagy írásbeli vizsga, minimumkövetelmények,
stb., az egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozáson résztvevő tanulók
osztályozóvizsgáján a szóbeli vagy írásbeli beszámoló választásának lehetősége).
6. A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független
vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról
- az igény bejelentésének módja – írásban, az igazgatónak címezve május 30ig.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési- oktatási intézménybe.
a kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás (időpontja(i), módja: írásban: a
kérelem átvételének helyi szabályozása, stb.).
8. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe, részt
vegyen a diákkörök munkájában, tagja legyen az iskolán kívüli társadalmi szervezetnek.
A tanuló jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, reszt
venni az iskolagyűléseken, a Diáktanács ülésein, valamint a szülők képviseletével a
fogadóórákon és a szülői értekezleteken, s így megismerni, milyen kérdésekben
tartanak igényt véleményére és javaslatára; az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi méltóság tiszteletben
tartásával szabadon véleményt nyilváníthat.
A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnökök tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért; a tanuló ügyében az érdekképviseleti jog igazolása a diákönkormányzat feladata. Az iskola működése során felmerült egyéni sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a Diáktanács, a tanuló és pedagógus között a Diáktanács és a Nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) intézik az igazgató részvételével.
A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés,
évente egy alkalommal megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb esetben rendkívüli iskolagyűlést hívhat össze a Diáktanács (ha az osztályok kétharmada
javasolja) vagy az igazgató (a tantestület javaslatára).
A Diáktanács dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és
programjáról.
A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat valamennyi tisztségére, - tanulmányi eredménytől függetlenül; a választás rendjét a
diákönkormányzat működési szabályzata határozza meg.
Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése
nem lehet ellentétes a Házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi
iskolai ügyben javaslattal élni, véleményüket kifejezni.
A tanulók jogosultak szeptember folyamán megtudni a tantárgyi minimumkövetelményeket; javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom osztályzatokra, s azt
az osztályfőnök képviseli az osztályozó értekezleten.
A Diáktanács a tanévet megelőző május 15-ig az iskola igazgatójánál kezdeményezheti diákkör (ök) létrehozását; a diákkör (ök) létrehozásáról és működéséről a nevelőtestület dönt, a diákkörök az iskola tanulói számára nyitottak, a diákkör (ök)be
június első hetében jelentkezhetnek, ha a diákköri tevékenységhez kapcsolódó
tantárgy(ak)ból legalább közepes osztályzatuk van, a tanuló a programból csak a
Diáktanács egyetértésével zárható ki.
A tanuló rendszeres iskolán kívüli tevékenységet engedély nélkül, az osztályfőnök
tudtával végezhetnek, ha a tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az
osztályfőnök a szülők egyetértésével azt szüneteltetheti.
A tanuló joga, hogy társai kötelezően tiszteletben tartsák világnézeti, vallási nézetét, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, az azt jelképező ékszerek vagy ruhadarabok viselését.
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B.
A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán
kívül is minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek:
1.
napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon,
2.
korrepetálásokon, tehetséggondozó foglalkozásokon, egyéni fejlesztéseken,
3.
sportkörök foglalkozásain,
4.
szakkörök foglalkozásain,
5.
különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon,
6.
a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken.
C.
A tanuló joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásában részesüljön
- kérelem benyújtásának időpontja minden év május vége, az iskola által biztosított
űrlapon, jelölve az étkezések és a felügyelet időtartamát,
- a felvétellel kapcsolatos döntés szempontjai, ha az igények meghaladják a lehetőségeket (Kt.66.par) egyedül nevelő szülők gyermekei, mindkét szülő dolgozik, tanyán
élő szülők gyermekei, gyermekvédelmi támogatásban részesülők, tanulásban nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók, ha a továbbhaladásuk bizonytalan
- napközis foglalkozások, tanulószobai foglalkozások időtartalma: a tanítás befejezésétől 16 óráig, napközis felügyelet 17 óráig a Radnai 2. épületben van,
- A napközis foglalkozásról való távolmaradást is igazolni kell.
Tanórán kívüli foglalkozások
- tanulók (szülők) minden év május hónapban írásban kapnak tájékoztatást,
- az igények felmérése év végén az iskola által biztosított űrlapon történik,
- a szabadon választható foglalkozáson a részvétel lemondása írásban történik félév
váltáskor. A szülői kérelem benyújtása az iskola igazgatóhoz történik.
D.
Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye, és az óvó rendszabályok (baleset- és tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit. (A tornaterem és
a számítástechnikai terem rendjét külön házirend szabályozza).
E.
A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális
rendezvényeken, és ott szerepelni tanítási idő alatt, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt
kapott.
F.
Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl.:
erdei iskola, nyári tábor, stb.) a házirend változatlanul érvényes.
G.
Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, a diákönkormányzatot, az iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon.
H.
Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amelyet évente legalább egy alkalommal a diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen beszámolót hallgathat meg
a tanulói jogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról, egyéb
tanulókat érintő kérdésekről.
I.
A tanulók szervezetten használhatják az iskola-sportudvarát, ha az itt folyó szakmai munkát, a napközis délutáni foglalkozásokat nem zavarják. Minden más egyéni és
csoportos kezdeményezéshez, a sportudvaron való tartózkodáshoz igazgatói engedély
szükséges.
J.
Minden tanuló joga, hogy képességeihez mérten vegyen részt az iskolai nevelésben és oktatásban, az alapfokú művészeti oktatásban.
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IV.
A.

A tanulók jutalmazása
A tanulók egyéni jutalmazása
1.

A dicséret elvei, formái
(a) Valamennyi szaktanár, osztályfőnök, napközis csoportvezető a tanuló átlagostól eltérő eredményét, magatartását szóbeli dicsérettel jutalmazhatja.
(b) Írásbeli szaktanári, osztályfőnöki, napközis csoportvezetői, tanítói/tanári dicséretet az a tanuló kaphat, aki huzamosan jó tanulmányi
eredményt ér el, ill. átlagon felüli magatartásával és szorgalmával, vagy
a közösség érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedik.(A huzamos időtartam – évfolyamtól, osztálytól, gyermekcsoporttól függően –
egy hónaptól negyedévig terjedő időszak.) A dicséret minden esetben a
szaktanár ill. az osztályfőnök, napközis csoportvezető mérlegelésének
függvénye.

Pozitív közösségi magatartásért, tevékenységért, kiemelkedő szorgalomért az osztályfőnök adhat dicséretet.
Kiemelkedő tanulmányi, sport- vagy művészeti teljesítményért
(pl. megyei versenyen elért helyezés alapján) a szaktanártól jár dicséret a tanulónak.
(c) Igazgatói dicséretet az a tanuló kaphat, aki az iskola egész közösségének érdekében tett, az iskola jó hírét öregbítette, ill. az iskola közösségének dicsőséget szerzett. (Pl.: tanulmányi, művészeti, sportversenyen elért megyei kiemelkedő, vagy országos helyezés)
(d) Nevelőtestületi dicséretet az a tanuló kaphat, akinek teljesítménye, tevékenysége tartósan kiemelkedő az iskoláért, a településért.
Az írásbeli dicséretet a szaktanár, az osztályfőnök, a napközis csoportvezető illetve az igazgató
a tanuló üzenő füzetébe (ellenőrzőjébe) a naplóba; a nevelőtestületi dicséreteket minden esetben a bizonyítványba kell jegyezni, záradékolni.
Szaktanári dicséretet abban az esetben kell a bizonyítványban rögzíteni, ha azzal az illetékes
szakmai munkaközösség egyetért, illetve az osztályozó értekezleten a jelenlévő kollégák több
mint kétharmada támogatja.
Hatályos fegyelmi büntetéssel rendelkező tanuló írásbeli dicséretben nem részesülhet.
2.
A jutalmazás elvei, formái:
(a) A ballagáson:
a nevelőtestület döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhetnek azok a végzős tanulók, akik az iskolai éveik alatt
mindvégig kiváló tanulmányi eredményt értek el.
az iskolaközösségért végzett többévi kiemelkedő munkájáért a nevelőtestület és a diákvezetőség együttes döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a végzős tanuló
Fontos-díj, melyről az „Üllési Suli Alapítvány” kuratóriuma dönt.
(b) A tanévzáró ünnepélyen:
elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a tanév végén
kitűnő tanulmányi eredményt elért, nem végzős tanuló
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3.

elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a kimagasló
országos eredményt elért, nem végzős tanuló
a nevelőtestület és a diákvezetőség együttes döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet az a tanuló, aki abban az évben az iskolaközösségért kiemelkedő munkát végzett.
Fontos-díj, melyről az „Suli Alapítvány kuratóriuma dönt.
A kitüntetések elvei, formái:
A ballagáson a nevelőtestület döntése alapján elsősorban végzős diákmint „Az iskola kitüntetett tanulója”- a következő címeken elismerő
emléklapban, emlékplakettben részesülhet (a nem végzős tanulók a tanévzáró ünnepélyen)
(a) „Az iskola ifjú természettudósa”

„Ifjú biológus”

„Ifjú geológus”

„Ifjú kémikus”

„Ifjú fizikus”

„Ifjú matematikus”

„Ifjú informatikus”
(b)



„Az iskola ifjú társadalomtudósa”
„Ifjú irodalmár”
„Ifjú történész”

(c)






„Az iskola ifjú művésze”
„Ifjú énekes”
„Ifjú táncos”
„Ifjú zenész”
„Ifjú művészettörténész”
„Ifjú grafikus”

(d)

„Az iskola ifjú nyelvésze"

(e)

„Az iskola ifjú sportolója”

(f)

„Az iskola ifjú polihisztora”

(g) „Az iskolai közösségért”

„Ifjú polgármester”

„Ifjú képviselő”
(h) Dicsőségtabló: „Akikre büszkék vagyunk”
B. A tanulók csoportos jutalmazása:
Az osztályközösségek tevékenységének értékelési területei:
1.
Ügyeleti rend betartása, ügyeleti tevékenység ellátása
2.
Tanórai magatartás
3.
Tanulmányi tevékenység, versenyeken való részvétel
4.
Közösségi vállalások, és azok teljesítése
5.
Hetesi teendők ellátása
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Az osztályközösségek közötti verseny helyzetéről havi értékelések keretében tájékoztatjuk az osztály képviselőit a DÖK megbeszélésein. A verseny a tanév végén fejeződik be.
A Jutalmat mindig az adott év lehetőségei döntik el, oklevél mindig jár.

V.

A tanulók kötelességei
A.

Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei:

1.
azonosuljon az iskola, az osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását,
2.
választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse,
3.
egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola
környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért,
4.
a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni, és azok szerint
cselekedni,
5.
az iskola tanárainak, dolgozóinak és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait
tiszteletbe tartsa. Jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, ezért e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással
büntethető.
B.

A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik:

1. minden tanítási órára felkészülten kell megjelenniük
2. minden tanítási órára kötelesek elhozni tájékoztató füzetüket, a tanuláshoz szükséges eszközöket,
3. mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által
megadott időpontig,
4. kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni,
5. nincs joguk a tanárt és társaikat zavarni az órán,
6. gyakori házi feladat vagy felszerelés hiánya esetén az osztályfőnök magához kéri a
szülőket, hogy megtudakolja a mulasztás okát, mert ez az oktatás egységének megtöréséhez, a nevelés eredményének tönkretételéhez vezet. Ha mindez eredménytelen, az
igazgató intézkedik.
C.
A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása, díszítése tilos, az ide
történő bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori, illetve huzamosabb hiánya
esetén az osztályfőnök magához kéri a szülőket, és felhívja a figyelmüket mulasztásukra.
A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az első
elvesztése osztályfőnöki, a következő igazgatói felelősségre vonást von maga után. A szülő
írásbeli kérelmére adható ki újabb tájékoztató füzet.
D.
Minden iskolán kívüli sporttagsághoz, szakkörök látogatásához, külső szervezésű
tanfolyamokon való részvételhez az osztályfőnök tájékoztatása szükséges
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E.
A tanuló életkorának és fejlettségének megfelelően közreműködjön saját környezetének, és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, a
délutáni foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Ezek a feladatok csak
nevelői felügyelet és irányítás mellett végezhetők.
F.
Az iskolai és a községi ünnepélyek méltó megünneplése érdekében alkalomhoz
illő ruházatban – fehér felső, sötét alj - kell megjelenni.
G.
Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszereléseket lehet behozni. Az iskola
más felszerelésért nem vállal felelősséget.
Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, az iskolai házirendnek nem tesz eleget, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni.
H.

A tanulóval szemben hozható fegyelmező intézkedések:
1.
2.
3.
4.
5.

Szaktanári figyelmeztetés
Osztályfőnöki figyelmeztetés
Szaktanári figyelmeztetés
Osztályfőnöki figyelmeztetés
Osztályfőnöki intés

szóbeli
szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

Az osztályfőnöki megrovás esetén az osztályfőnök által szervezett kirándulásokon a tanuló nem
vehet részt.
Három írásbeli szaktanári figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés jár.
A harmadik írásbeli szaktanári figyelmeztetés után a szülőt az iskolában személyesen kell tájékoztatni.
I. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei,
a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
-

-

A szociális támogatás megállapításának elvei: (az iskolafenntartó és az önkormányzat előírása szerint)
A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg legalább 25 %-át a könyvtárból kölcsönözhető tartós tankönyvet vásárlására kell fordítani, a fennmaradó összeget
az ingyenesen biztosított tankönyvekkel ellátott tanulók kivételével a tanulók között egyenlően elosztva tankönyvtámogatásként kell biztosítani.
A tanulói tankönyvtámogatás megállapításának, elkészítésének helyi rendje kérdésében az
szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.

J. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
-

Az étkezési térítési díjakat az Önkormányzati konyha jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be, a befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatni kell.
A tanuló betegsége vagy hosszabb távolléte miatt lemondta az étkezést, akkor ezt túlfize8
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tésként kell kezelni és a következő havi étkezési térítési díjaknál, kell beszámítani. A lemondás személyesen vagy írásban (telefonon) az önkormányzati konyha vezetőjénél lehetséges, ami a bejelentés napjától érvényes. Szülői kötelesség a bejelentés
- Visszafizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a tanuló iskolát változtatott a tanévben nem
kíván tovább étkezni. Visszafizetés illeti meg a szülőt, abban az esetben is, ha az általa
befizetett étkezési térítési díjat más (önkormányzati támogatás) a konyha számlájára
utalta.

VI.

Iskolai munkarend
A.
A tanév rendjét az éves EMMI rendelet határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
B.
Az iskola munkanapokon 7 órától 18 óráig tart nyitva. Az esti és rendkívüli hétvégi
foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt
legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni a vezetőségtől. A tornaterem nyitva tartása
a helyi szükségletekhez igazodik, amely minden évben módosulhat.
C.
Az iskolában a tanítás reggel 7:55 órakor kezdődik, az utolsó óráról 13.25-kor
csengetnek ki. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. A délutáni foglalkozások és az órák beosztása minden évben szeptember 15-éig készül el. A napközis foglalkozás 16 óráig tart, 16-tól 17 óráig ügyelet van.
D.
Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási
órák előtti és utáni felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. A Dorozsmai u.53. sz. épületben a becsengetés
után a kijelölt terem előtt állnak a tanulók, csak a szaktanárral együtt mehetnek be a tanterembe. Minden óra más teremben folyik a tantárgyaknak megfelel. A tantermeket a
nevelő nyitja és zárja. A Radnai 2., épületekben is a tanulók a tanterembe csak tanítói
kísérettel mehetnek be. Tanítási szünetekben a tanulók a tantermekben nem tartózkodhatnak, kivétel a tízórai szünet.
E.
A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni. Orvoshoz a tanulók csak felnőtt kísérettel mehetnek. A
napközbeni távozáshoz a szülőnek írásbeli kérelmet kell írni, ekkor a távozás igazolt
F.
A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozhatják magukkal. Az órákon nem használhatják az oktatást zavaró tárgyakat (pl. mobiltelefon, walkman
stb.). Nem hozhatnak be a diákok az iskolába az oktatáshoz nem szükséges eszközöket; a
behozott tárgyakért a tanuló és szülő a felelős. Tanítási idő alatt az érkezéstől a hazamenésig a mobiltelefon használata tilos.
G.
A kirándulásokon és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken a nevelővel megbeszéltek szerint kell megjelenni. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben, blúzban, illetve sötét
nadrágban, szoknyában. A kabátokat a kijelölt fogasrészbe kell akasztani, a tanterembe
nem vihetők
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H.
Az iskola területén tanítási időben és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása. Aki megszegi
fegyelmező intézkedésben részesül és a szülőt értesíteni kell.
I.
A tanítási órákat a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.
J.
Az iskolában a munkahelynek megfelelő öltözékben kell megjelenni ( kempingnadrág, nagyon rövidnadrág, haspóló, szakadt nadrág nem ajánlott) A hajfestés, a körömfestés, egyéb nem kívánatos ékszerek használata sem ajánlott, mivel káros a fejlődő szervezetre. Általános iskolában a teljes személyiség kibontakoztatásához nem szükséges,
személyiség jogokat nem sért az iskola kérése.
VII.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
A.
Az első tanítási óra 7:55 órakor kezdődik a Dorozsmai u. 53. sz. és a Radnai u. 2
sz.alatti épületben. 7.45-ig kell megérkezni az iskolába. A 7.55 utáni érkezés késésnek minősül. A késések összeadandók, mely vagy igazolt vagy igazolatlan órává válik. Rendkívüli
esetben az osztályfőnökök mérlegelik a késés okát.
B.
A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a
szükséges eszközökkel érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése,
óra végén a tábla letörlése, az ablakok bezárása. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a
becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni a tanáriban vagy az
igazgatóhelyettesnek. A felelősök feladata a tanár irányítása vagy felügyelete mellett az
oktatáshoz szükséges eszközök előkészítése, óra végén azok elrakása.
C.
A tanulóknak minden órára el kell vinniük a tájékoztató füzetüket, (ellenőrzőjüket), s a kapott osztályzatokat másnapra alá kell íratniuk a gondviselőjükkel.
D.
Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját a pedagógus köteles a naplóba előre jelezni.
Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. A tanárnak a témazáró dolgozatok időpontját a dolgozat megírása előtt legalább egy héttel be kell jelenteni.
Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három, vagy annál több
óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni. A szülő a témazáró dolgozatokat fogadóórákon megtekintheti.
E.
Minden óra végén a padokból a szemetet ki kell szedni, végrehajtását a hetes
ellenőrzi. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany.
F.
Ebédelés előtt a táskákat a napközis tanulók az erre kijelölt teremben hagyhatják.
Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében nem lehet
hagyni, a táskák helye a kabátok alatt van, illetve a megőrző szekrényekbe. A hazajárós
tanulók a táskákat az ebédlőbe magukkal viszik, és ott a kijelölt helyre rakják.
G.
Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra az oktatási törvény
végrehajtási rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, eseti, hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek, és a felelős tanároknak a névsorát előzetes terem- és időpont-egyeztetés után az igazgatónak kell leadni. A rendezvényeken részt vevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni.
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Az iskolai Internet használatának rendje tanítási időn kívül:
1.
a gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni,
2.
tanítási napokon 14.00 és 16.00 óra között. áll a tanulók rendelkezésére,
3.
a géphasználati szándékot, a számítástechnikát tanító tanárnál kell jelezni, legfeljebb 60 percre foglalhatók le a gépek,
4.
ha minden gép foglalt, a sorrendben az élvez elsőbbséget, aki: tanulmányi
célra veszi igénybe a gépet, jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, előbb
adta le az igényét
I.
A hetesek feladatai
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól.
• a tanóra kezdetén – vagy a szünetben – az órát tartó nevelő utasításai szerint gondoskodnak a terem megfelelő előkészítéséről, tízórai szünetben kiszellőztetéséről;
• az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot,
• az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát annak érdekében, hogy az osztály mindenképpen rendezett állapotot hagyjon hátra távozáskor.
• tízórai szünetben a tízórait a két hetes viszi be az osztályterembe, gondoskodik a megfelelő kiosztásról. Majd a szünet végén a tálcát, poharakat vissza viszik a kijelölt helyre.
Ellenőrzik az osztályterem tisztaságát.
• sorakozónál, bevonulásnál segítik az ügyeletes nevelők és diákok munkáját.
• tízórai szünetben a tantermi laptopok épségére ügyelnek.
• kiemelkedő munkájukért osztályfőnöki dicséret adható
H.

A tanulói ügyeletet ellátó diákok feladatai
Az ügyeletes csoport tagjai (6 fő) 7.30 és 12.50 között látják el az ügyeleti teendőket.
A tanulói ügyeletet a mindenkori 8.osztályosok első félévben, a 7. osztályosok pedig a második
félévben adják kötelezően.
Az ügyeletes tanárok és az ügyeletes csoport vezetőjének eligazítása alapján végzik munkájukat.
Ügyeletes kártyájukat ruhájukon jól látható helyen helyezik el. A szünetekben segítségére vannak az ügyeletes pedagógusoknak.
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi az udvaron tartózkodást, úgy a következőképpen kell az
ügyeleteseket beosztani:
1 tanuló az emeleten ellenőrzi a diákok le és bevonulását
1 tanuló a földszinten ellenőrzi a diákok ki és bevonulását
1 tanuló a főbejárat felőli ajtónál fogadja az iskolába belépő idegeneket, feljegyzi a kilépő diákokat.
2 diák az udvaron ügyel az ügyeletes tanárokkal.
Ha az ügyeletes tanárok úgy ítélik meg, hogy a szünetet az iskola folyosóin töltik a tanulók (esik
az eső, télen hóban) akkor az ügyeletesi csoport tagjainak a fele az emeleten, a fele pedig a földszinten látja el feladatát.
A szünet végén gondoskodni kell a mosdók ajtajának becsukásáról, és a világítás lekapcsolásáról
a folyosók és a mellékhelyiségek területén.
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Viselkedési kódex
Az iskolába 7.30 és 7.45 között érkezünk, szüleinktől a bejáratnál búcsút veszünk.
Becsöngetéskor a tanterem előtt tartózkodunk.
2.
A tanteremben csak pedagógussal mehetünk be. Csendben, megállunk a helyünk mellett,
majd a hetes jelentését követően, taneszközeinket, ellenőrző könyvünket kikészítjük a padra. A
diákok, jelentik óra elején, ha eszközeik hiányosak. Az ellenőrző hiánya-beírás a kisfüzetbe. 5 beírás esetén osztályfőnöki figyelmeztetés jár.
3.
Az iskola épületének folyosóin, az udvaron, a felnőtteknek a napszaknak megfelelően köszönünk, az ajtóban udvariasan előre engedjük őket.
4.
Az óra befejezése után ellenőrizzük környezetünk tisztaságát, majd sorakozunk. A tantermet csak a nevelő engedélyével hagyhatjuk el.
5.
A balesetek elkerülése érdekében az iskola épületében nem játszunk olyan játékot, amely
futással, kergetőzéssel vagy lökdösődéssel jár. Ha az óraközi szünetet az épületben töltjük, a folyosón vagy a tanteremben sétálgatva csendben beszélgetve pihenünk.
6.
Külsőnk legyen mindig tiszta és ápolt, öltözködésünk, hajviseletünk célszerű, szélsőségektől mentes. Ékszereink kiválasztásánál kerüljük a nagyon értékes vagy nagyon feltűnő, ékszerek
használatát. Ünnepségeinken ünnepi ruhában, jelenünk meg. (a lányoknak sötét szoknya vagy
nadrág, fehér blúz, fiúknak sötét nadrág és fehér ing)
7.
Az iskolába nem hozunk balesetet okozó tárgyakat, olyan eszközöket, játékokat, melyek,
a tanórai munkához nem szükségesek .
8.
A tantermekben csak óra és szervezett foglalkozás céljából tartózkodhatunk.
9.
Tízórai szünetben az otthonról hozott élelmet, vagy a napközis tízórait, az osztályteremben, a padon megterítve, fogyasztjuk el.
10.
Az iskola területén nem ülünk fel a kerékpárra, a kerékpárt a délelőtti és a délutáni foglalkozások alatt egyaránt az arra a célra létesített tárolóban tartjuk.
11.
Tanítási időn kívül az iskola területén csak szervezetten, felügyelettel tartózkodhatunk. A
délutáni foglalkozások előtt maximum 15 perccel érkezünk. A foglalkozás után az iskola területét
elhagyjuk.
13.
Kulturált magatartás: Arra törekszünk, hogy mindenkor és mindenhol úgy viselkedünk,
hogy iskolánk jó hírnevét megőrizzük. Vigyázunk magunk és mások testi épségére, nem verekszünk, a kisebbeket megvédjük.
Nem beszélünk csúnyán, nem használunk trágár kifejezéseket.
Magatartásunk az iskola területén és azon kívül is mindig példamutató kell hogy legyen. Kulturáltan, a szabályokat betartva közlekedünk.
Mobiltelefon és egyéb technikai eszközök használata nem zavarhatja a tanítási órákat, ezért kikapcsolt állapotban a táskában kell tartanunk.
14.
Kulturált szórakozás:
Az iskolai és más rendezvényeken egyaránt fontos a kulturált szórakozás, ezért nyilvános szórakozóhelyet csak szülői felügyelettel látogathatunk. Tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, mert káros az egészségre és korunknál fogva törvénybe ütköző. Késő este nem tartózkodunk
az utcán felnőtt kísérete nélkül.
1.
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VIII. Tanítási órák közötti szünetek rendje
A.
Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.
Csengetési rend:
Radnai 2,

B.

Dorozsmai út 53.
1.
óra
7:55
8:40
2.
óra
8:50
9:35
3.
óra
9:55
10:40
4.
óra
10:50
11:35
5.
óra
11:45
12:30
6.
óra
12:40
13:25
C.
A tanulók a szüneteket a folyosón vagy az udvaron tölthetik az időt, az ügyeletes
tanár felügyeletével. A nagyszünetben saját tanteremben ülve, szalvétáról fogyasztják el
a tízórait.

IX.

Az iskola és a területéhez tartozó helyiségek használatának rendje
A tornaterem használata:

A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
B.

A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét
védő szabályokat és tanári utasításokat betartani.
A testnevelés órákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelő tanárok ellenőrzik és bírálják el.
Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket az óra
megkezdése előtt a testnevelő zárható helyre teszi el.
A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.
A testnevelés órákról elkésni nem lehet, hiszen a bemelegítés az óra első 5-10
percében történik, amely a sportsérülések elkerülése érdekében fontos. Amenynyiben baleset történt, a testnevelőnek vagy a foglalkozást vezető felnőttnek baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, és az igazgatói irodában azonnal jelentenie kell
az esetet.
Az órára mindenkinek át kell öltözni, a felszereléshiány büntetést von maga után.
A tornatermet a foglalkozást vezető nyitja és zárja.
Az öltözők, szertárak és a konditerem használata:

1. A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik el a szereket. Óra végén az ő feladatuk
helyre tenni azokat. A kémia- és a fizikaszertárban csak nevelői felügyelettel lehet tartózkodni. Zárásukról a felnőttek gondoskodnak.
2. Testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán,
rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár, szervező szakember felelőssége.
3. Az öltözőket minden esetben zárni kell, melyért a foglalkozást vezetők a felelősek.
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Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata:

C.

1. Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat csak a külön erre a célra
épített kerékpártárolóban tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem
vállal.
2.

A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.

3. Az iskolához tartozó udvaron és sportpályákon csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.
4. Az ebédlőben a tanulók kötelesek betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében. Sorozatos szabálytalanságért a szülőt értesíteni kell, a fegyelmező intézkedéseket itt is alkalmazni lehet.
5. Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási
időben. A kikölcsönzött könyveket a tanév befejezése előtt legkésőbb l0 nappal
köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak.

D.
A számítástechnika szaktanterem használatára vonatkozó szabályokat minden
tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik. A szaktantermek használatának rendje a termekben kifüggesztve is megtalálható.

X.

A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések
-

-

A tanuló tanítási óráról (tanórán kívüli foglalkozásról) való késését és hiányzását a
naplóba a foglalkozást tartó pedagógus jegyzi be, az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelőssel közösen jár el, indokolt esetben kezdeményezik a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat felvételét,
valamint a tankötelezettség megszegése miatt a szabálysértési eljárást.
A tanuló mulasztása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha
a szülő írásbeli kérelmére a tanuló mulasztása megkezdése előtt engedélyt kapott (3 napig az osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó esetben az igazgatótól),
a tanuló beteg volt, hatósági vagy egyéb alapos ok miatt igazoltan nem
tudott eleget tenni kötelezettségének, - a tanuló szülője ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, lehetőleg még hiányzás első napján (
a bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnöknek intézkedni kell a mulasztás okának felderítésére).
Ha a tanuló nem kapott előzetes engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolnia
kell, azt követően mulasztását igazolatlannak kell minősíteni.
A későn érkező tanulók szüleit az osztályfőnök a harmadik késést követően az ellenőrző könyvi bejegyzéssel értesíti a szülőt.
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Hiányzások:
1.
Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján,
de legkésőbb a hiányzást követő osztályfőnöki órán bemutatni .
2.
Három tanítási napot a szülő is igazolhat.
3.
Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetes engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az osztályfőnök és az igazgatóság hatásköre.
4.
Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy
más módon értesíti az iskolát.
5.
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
(a) -Az első igazolatlan nap alkalmával az iskola értesíti a kiskorú tanuló szülőjét.
(b) -Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését kéri.
(c) Ha a tanuló 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az igazgató
értesíti a jegyzőt.
6.
A tanuló eseti felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amelyet a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés csak
szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni
az osztálya testnevelési óráján, és bemutatni minden alkalommal a felmentés
okát.

XI.

Óvórendszabályok
A.
Az intézmény alkalmazottjainak feladatai: A pedagógus feladatai a tanulói
balesetek-megelőzésében:
1.
A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnök, illetve a napközis nevelők munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik, felkészítik őket egy lehetséges bombariadóra, melynek rögzítése a naplókban történik.
2.
Munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt:
(a) A technikatanár
(b) testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő
(c) fizika- és kémiai kísérleteket végző tanár
(d) társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy
(e) kirándulások előtt a kirándulást szervező személy
(f) táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy
3.
Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel
meg kell győződni Az ismeretek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja. A hiányzó tanulók balesetvédelmi oktatásáról a felnőtt vezető gondoskodik.
B.

A tanulói balesetbiztosítás megkötése ajánlott.

C.

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során:
1.
A munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása.
2.
A munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt
jelentő rendellenesség megszüntetése, a felelős vezető tájékoztatása.
3.
Baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség.
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D.

XII.

Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége:
A tanulói balesetek jelentési kötelezettségét az intézmény munka-és balesetvédelmi szabályzata tartalmazza, ill. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja elő.

A tanulók nagyobb közösségének meghatározása
A.
A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai érdekképviselet ellátására diákönkormányzatot hoznak létre, melynek megválasztása és működési
szabályzata a diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzatában található.
B.
A diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogait gyakorolhatja,
amennyiben tagjainak száma a tanulói létszám 50 %.
C.
A tanulók a diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában.
D.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

XIII. A házirend nyilvánossága
A.
A házirend nyilvános dokumentum, ezért az iskolaépületek hirdetőfalán megtekinthető.
B.
Egy példány a könyvtárban található.
C.
A pedagógusok tájékoztatják a szülőket és tanulókat az érvényben lévő házirendről.
D.
A 2004/2005 tanévtől minden beiratkozó első osztályos tanulónak házirendet
kell adni.

XIV. A házirend módosításának szabályai
A.
A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus vagy bármelyik iskolai szervezet.
B.
Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértését.
C.
A törvény szerint a diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni.
D.
A felülvizsgálati eljárás pontos rendje az iskolai Szervezeti és működési szabályzatban található.
Üllés, 2018.augusztus 30.

Sárközi Emília
tagintézmény-vezető
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1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (9) - A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
I. Felvétel





A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt (Nkt 50§; 20/2012. EMMI rendelet 24§
(6) Felvételi vizsgát nem szervezünk.
Kötelesek vagyunk felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye a körzetünkben található.
Beiskolázási körzeten kívüli tanuló fel- vagy átvétele előzetes egyeztetés és mérlegelés után lehetséges.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait
az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év megkezdésétől.

II. Általános elvárások:
Dolgozók:
 az iskola minden egyes dolgozója felelősséget érez a gyerekek iskolában töltött minden percéért,
biztonságáért, a házirend írott szabályainak és a nem szabályozott, de elvárható magatartásért.
 Az iskola bármely dolgozójának jogában áll a környezetében előforduló fegyelemsértések, a jó
modornak ellentmondó megnyilvánulások esetén hatékonyan fellépni.
Tanulók:
 A tanulók munkája a tanulás. Érezzék kötelességüknek, hogy az iskolai és az otthoni, szóbeli és
írásbeli feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el.
 Közösségi életükben tartsák be a kulturált viselkedés szabályait.
 Vigyázzanak maguk és társaik testi épségére és tulajdonára.
 Tanáraikkal együtt dolgozzanak iskolánk hírnevének öregbítésén.
 Igyekezzenek megismerni iskolánk múltját, dokumentumait (SZMSZ, pedagógiai program),
ápolják hagyományait.
 Tartsák be a házirendben foglaltakat, vendégek fogadása esetén különösen figyeljenek a viselkedési és illemszabályokra.
III. A tanulók kötelességei és jogai
1. A tanulók kötelességei
 15 perccel az órarendben előírt első foglalkozás előtt kell az iskolába megérkezni. Becsöngetéskor a tanterem vagy a szaktanterem előtt kell tartózkodni (angolóra előtt jó idő esetén a sorakozónál, rossz idő esetén az iskola folyosóján).
 Az óra megkezdése után érkező tanulók késésének időtartamát a tanárok az osztálynaplóba bejegyzik. A késések időtartamát az osztályfőnök összesíti; ha az az egy tanítási órát eléri, akkor
egy igazolt/ igazolatlan órának számít.
 A tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni, amely alól a
szülő kérésére a tagintézmény-vezető adhat felmentést. A felmentés csak a nem kötelező, egyéb
foglalkozásokon való részvételre vonatkozik. A kötelező tanítási órák, a szakértői bizottság által
előírt fejlesztő órák, a tanév elején választott szakkörök, alapfokú művészeti
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oktatási órák, valamint a tanuló érdekében az iskola által kötelezően előírt korrepetálások alól
felmentés nem adható.
A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor értesítjük a szülőt (törvényes képviselőt), és felhívjuk a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve az iskola megkeresi a tanuló szülőjét (törvényes képviselőjét).
10 igazolatlan óra után értesítjük, a járási gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és az általános szabálysértési hatóságot a mulasztásról, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola
igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A gyermek hiányzásának első napján a szülő telefonon vagy egyéb módon értesítse az iskolát.
Mulasztásukat a tanulók az iskolába érkezésük után három napon belül igazolják (orvosi igazolás).
(Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja
alapfokú nevelés-oktatás szakaszban
a
kettőszázötven
tanítási
órát,
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, a tanítási év végén nem osztályozható,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási év
végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.)
A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat gyermekének írásban az ellenőrzőben. Ezen felül rendkívüli esetben évente három napot az osztályfőnöktől, ezen túl a tagintézmény-vezetőtől kérhet. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Ha hiányzás vagy egyéb ok miatt nem tudott készülni a tanuló, akkor tantárgyanként (félévente
1 alkalommal) az óra megkezdésekor felmentést kérhet. Kivétel az előre bejelentett felelés, dolgozat. A felmentés az órai munkára, felszerelésre nem vonatkozik. A felmentés csak akkor fogadható el, ha azt a szülő írásban a tanuló ellenőrző könyvében jelzi.
A tanórákon, és a tanulók által választott foglalkozáson rendszeres munkával és fegyelmezett
magatartással vegyenek részt, hiányzásaikat igazolják. Felszerelésüket a tanórákra, foglalkozásokra rendszeresen hozzák el.
A tanulók ügyeljenek arra, hogy tantermük, területük tiszta maradjon. Az iskola helyiségeinek
használati rendjét tartsák be, figyeljenek az öltözők és mosdók tisztaságára, épségére; az általuk
használt eszközöket tartsák rendben.
Az általuk szándékosan okozott kárt kötelességük megtéríteni a mindenkori minimálbér 50 %áig.
A balesetvédelmi előírásokat az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken (kirándulásokon, akadályversenyen...) tartsák be, a balesetet azonnal jelentsék a szaktanárnak, illetve
az osztályfőnöküknek.
Ellenőrző könyvüket mindig tartsák maguknál, folyamatosan vezessék, a bejegyzéseket szüleikkel írassák alá.
Tartós tankönyveikre vigyázzanak, azt a tanév végén megkímélt állapotban adják le.
Az iskolában, illetve az iskola által szervezett rendezvényeinken (kirándulás, ebédelés, fogászati
szűrés, sportversenyek, táborok) az iskola elvárásainak megfelelően viselkedjenek.
Rendezvények lebonyolítását munkájával segítheti a tanuló. Erre osztályfőnöke jogosult kérni.
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Az iskola területén és környékén tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása. Ha kábítószer vagy egyéb gyanús anyag használatát, árusítását vagy kínálását tapasztalják, azonnal jelezzék az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának.
A pedagógus személyiségi jogait tartsák tiszteletben, nevelési és oktatási tevékenységét ne akadályozzák.
Az iskolán kívül is az általános magatartási normák szerint viselkedjenek.
Személyiségi jogaik gyakorlása közben nem korlátozhatnak másokat, nem veszélyeztethetik saját és társaik testi és lelki egészségét, testi épségét (tilos a fizikai bántalmazás, verekedés, csúnya
beszéd).
Az iskolába nagyértékű tárgyakat (ékszert, diskmant, MP3 lejátszót, bármely zenehallgatásra
alkalmas eszközt, és az iskolai munkához nem szükséges egyéb értékeket) nem hozhatnak a tanulók. Adathordozó eszközt - a pedagógussal egyeztetve - az órai munkához kapcsolódóan lehet
hozni. Mobiltelefont –indokolt esetben- a szülő kérelmére és csak saját felelősségükre, a tagintézmény-vezető engedélyével hozhatnak, ezekért az iskola felelősséget nem vállal. A telefonokat
az iskola területén belül nem szabad bekapcsolt állapotban tartani. Mindezek megsértése esetén
a technikai eszközöket elvehetjük, csak a szülők kezébe adjuk vissza.
Az iskolában hang és képfelvétel készítése valamint ezek közzététele - az adatvédelmi törvényt
figyelembe véve – tagintézmény-vezetői engedélyhez kötött.
Olyan eszközöket, tárgyakat, melyekkel saját vagy társuk testi, mentális egészségét veszélyeztethetik, nem hozhatnak az iskolába.
A tanulók táskáikat (a tantermek zárva tartása miatt) szünetekben a következő óra tanterme előtti
folyosórészen rendezetten helyezzék el.
Testük, hajuk legyen ápolt, az életkorukhoz igazodjon. Ruházatuk legyen tiszta, rendes, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő.
Iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, márc. 15-i ünnepség) és tanulmányi versenyeken való
megjelenés ünnepi öltözetben történik (sötét alj, fehér felsőruházat, egyennyakkendő, kitűző).

2. A tanulók jogai
 Joguk van az egészséges és tiszta környezethez.
 Joguk van a tanuláshoz. Ezen joguk gyakorlását nem sértheti egyik osztálytársuk sem.
 Joguk van problémás ügyeikkel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, a tagintézmény-vezetőt, az
iskolaszéket vagy a diákönkormányzatot felkeresni. A diákok problémakezelését, az esetleges
jogorvoslati eljárásokat elsősorban az intézményen belül kell megoldani, végrehajtani. Jogorvoslati kérelem beadása a törvényi szabályozás szerint.
 Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tantárgyakon kívül szakkörre, sportkörre, tanulószobára és napközis foglalkozásra, hit- és vallásoktatásra járhatnak, ilyenek szervezését kezdeményezhetik.
 Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el, amelyet a diákok kölcsönzés és helyben olvasás céljára igénybe vehetik.
 Az iskolai sportpályát és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével
használhatják.
 Tanórán kívüli foglalkozásokra, rendezvényekre - előzetes megbeszélés szerint – igénybe vehetik iskolánk termeit.
 Szükség esetén korrepetálást kérhetnek tanáraiktól.
 Vallási, világnézeti vagy más meggyőződésüket kifejezésre juttathatják, ha ezzel másokat nem
sértenek.
 Levelezésüket illetéktelen személy nem nézheti meg.

5

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Csólyospálosi Tagintézménye
6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58.













Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről folyamatosan értesüljenek.
Joguk, hogy dolgozataikat 5 munkanap elteltével értékelve megtekinthessék.
Joguk van kérni, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak velük tanáraik,
és a témazáró időpontjáról előre tájékoztassák őket. Jogorvoslatért az iskolavezetéshez fordulhatnak.
Joguk van ahhoz, hogy döntsenek az iskolarádió, iskolaújság működtetéséről.
A technika, rajz vagy napközis foglalkozáson létrehozott tanulói alkotások az iskola tulajdonát
képezik. Az érintett nevelő döntésén múlik, hogy a tanuló hazaviheti-e a munkáját.
Az iskolaorvos rendszeres egészségügyi felügyeletben részesíti a tanulókat, figyelemmel kísérve
a szükséges védőoltások beadását. Ha a szülő nem jelzi, hogy nem járul hozzá, akkor mi szűrésre
kísérjük a gyerekeket. A szűrés időpontjáról legkésőbb az azt megelőző napon szóbeli tájékoztatást adunk.
Iskolafogászaton ellenőrzik fogaik egészségét. Ha van saját orvosuk, s ezt a szülő igazolja, akkor
nem kötelezhetjük őket arra, hogy iskolafogászatra menjenek.
Akit az orvos gyógytestnevelés foglalkozásra javasol, azoknak szakszerű foglalkozásokat szervezünk, azon az érintettek részvételét szorgalmazzuk, erre a szülőket is kérjük.
Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátásra való jogosultságukról (önkormányzat helyi rendelete/tankönyvellátás helyi rendje szabályozza) tájékoztatást kapjanak (szülők értesítése
iskolaújságban vagy levélben, vagy a szülői értekezleten)
A tanulók csoportba sorolása az iskola kompetenciája.
Diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek minden tanuló tagja lehet, mint választó és választható.
A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érdekeit az osztálytitkár, ill. a helyettese képviseli
(3-8. o.). 1-2. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesznek részt a
munkában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel.
A diákönkormányzat az osztályok képviselői közül választja meg vezetőségi tagjait. A
DÖK havonta ülésezik, júniusban tartja éves küldöttközgyűlését (időpontja az iskola munkatervében is szerepel), amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként 3 fő) véleményt
mondhatnak az iskola és az őket tanító nevelők munkájáról, javaslatokat tehetnek az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az érintettektől. Ott tekintik át
a diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő hívja össze. Kérdéseikre legkésőbb
30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak. Véleményezési joguk gyakorlása szempontjából a tanuló létszám legalább 25%-a az iskola nagyobb közösségének számít.
Oktatási jogok biztosának elérhetőségei:
Levélben: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Szalay u. 10-14 Budapest 1055 Telefonon: (061) 795-4097 Telefaxon: (06-1) 795-0274 E-mailen: panasz@oktbiztos.hu
Véleménynyilvánítás:
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónapban összeül. Ott
megfogalmazhatják véleményüket, s kérhetik gondjaik orvoslását.
Évente egyszer küldöttgyűlést tartanak (időpontja az iskola munkatervében is szerepel).
Emellett az iskolavezetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást.
A diákönkormányzat dönthet:
- saját közösségi életének tervezésében, szervezésében,
- a vezetőinek megválasztásában,
- egy tanításnélküli munkanap programjáról,
- iskolaújság, iskolarádió tanulói vezetőinek megválasztásában. (Gyermekvezetők
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megválasztása az önként jelentkezők köréből történik rátermettség alapján.)
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
d) a házirend elfogadása előtt.
A diákönkormányzat véleményét még ki kell kérni bármilyen, a tanulók közösségét érintő kérdések
meghozatalánál.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára a tagintézmény-vezető bíz meg.
A tagintézmény-vezetővel a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt tartja a kapcsolatot.
A tanuló személyes adatait az iskola a rendeletben leírtak szerint tárolja. A tanuló osztályfőnökének
jelzi, ha meg kíván győződni arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak. Személyes adatainak törlését,
helyesbítését is osztályfőnökénél kérheti.
IV. Tájékoztatási rendszer, kérelmek benyújtása
1. Tájékoztatási rendszer
A házirend elérhetőségéről a beiratkozáskor tájékoztatjuk a szülőket. A házirend, a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a nevelői szobában elérhető, az
iskola honlapján megtalálható, egy-egy példány az osztálytermekben kerül kihelyezésre. Az iskolarádiót a DÖK-nek jogában áll működtetni. A faliújságot havonta más-más osztály aktualizálja a
diákönkormányzat munkaterve szerint.
Szóbeli tájékoztatás fórumai: osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, SZMK ülések, fogadóórák (munkaterv szerint). Az önkormányzati és egyéb támogatási lehetőségekről szülői értekezleteken az osztályfőnökök tájékoztatnak.
2. Tankönyvellátás rendje
Az 1- 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.
Március 15.: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu)
Március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelés elektronikus formában a szülő/gondviselő által jóváhagyható, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület
lehetőségeit.
Április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
Április 1-27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
Május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket,
Augusztus 1-24.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
Augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek
kiszállítása).
Augusztus utolsó hete: Tankönyvosztás
Augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen
Szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
November 1.: évközi rendelések kiszállításának kezdete.
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Kártérítési felelősség
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.,
továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható
tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os
 a második év végére legfeljebb 50 %-os
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve
a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának
megtéríteni. Ha a tanuló egy tanévnél rövidebb ideig használta a könyvet a kártérítés mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az elveszett, megrongálódott tankönyv pótlását biztosítsa. Ha a tanuló legalább
egy tanévig használta a könyvet, a kártérítés mértéke a beszerzési ár 50%-a. Nem kell kártérítést fizetni
három tanévnél régebbi tankönyv elvesztése esetén. A rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést nem kell megtéríteni.
A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
Amennyiben a fenntartó tankönyvtámogatást nyújt az intézménynek, azt egyenlő arányban osztjuk
szét azon gyerekek között, akiknek nem jár alanyi jogon ingyenesen a tankönyv.
3. Kérelmek benyújtása
Tanulmányokkal összefüggő mentesítési kérelmek, magántanulói státusz: tagintézmény-vezetőhöz,
írásban a megfelelő indoklással a szülő nyújtja be.
Kedvezményes étkezéshez: osztályfőnöknek a szülő jelez.
Tankönyvtámogatás: A mindenkori jogi szabályozás szerint. Eljárásunkról a szülőket írásban tájékoztatjuk a rendeletben megadott határidőig.
Napközi, tanulószoba: osztályfőnöknek írásban jelzi az igényt a tanuló ill. a szülő.( Minden igényt
kielégítünk; ha ez mégsem lenne lehetséges, akkor előnyt élvez a hátrányos helyzetű tanuló, ill. akinek
mindkét szülője dolgozik.)
Tantárgyválasz tással összefüggő eljárás: A tájékoztatót a leendő 1. osztályos tanulók beiratkozásához
igazított időpontban írásban megkapja - a gyermeken keresztül - a szülő. A tanuló választását osztályfőnökének adja le, aki a szaktanárokkal együtt dönt a felvételekről – a lehetőségek, a létszámok és a
képességek alapján.
Tantárgymódosítás esetén az eljárás: A mindenkori jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint.
Szakértői vizsgálat: a szülő december 15-ig kérheti írásban a tagintézmény-vezetőnél, hogy gyermekével megjelenhessen a szakértői vizsgálaton. Ha később válik indokolttá a vizsgálat, az időponttól el
lehet térni.
A tanulók osztályba, csoportba sorolása a tagintézmény-vezető döntési hatásköre. A nevelő megválasztásával kapcsolatos kérését a szülő beiratkozáskor jelezheti, döntést a tagintézmény-vezető hoz.
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Független vizsgabizottság előtti vizsga igénye: a félév, ill. a tanév utolsó napját megelőző 30. napig a
tagintézmény-vezetőhöz nyújtja be a kérelmet a tanuló írásban, szülője aláírásával.
Iskolaváltás: a szülő szóban jelzi az igazgatónak.
Továbbtanulás: az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatást adnak az osztályfőnöki órákon és azokon
kívül is. 7. és 8. évfolyamon évente egyszer szaktanácsadói segítséget igényelünk. Évente egyszer
(november) pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
Osztályozó vizsgára történő jelentkezés:
A vizsga időpontjáról a tantestület dönt, arról az érintett tanulót és szülőjét az osztályfőnök írásban
tájékoztatja. A vizsgára jelentkezni az osztályfőnöknél lehet szintén írásban. Az osztályozó vizsga
tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program, a tanulmányok alatti vizsgák
tervezett idejét a munkaterv tartalmazza. Az osztályozóvizsga időpontját úgy kell meghatározni, hogy
pótvizsgára is lehetősége legyen a tanulónak.
Diákigazolvány igénylése, kiadása:
1. Az okmányirodában készítik el a diákigazolványhoz szükséges fényképet. (Vinni kell – születési anyakönyvi kivonat vagy arcképes igazolvány, lakcímkártya – 14 év alatti tanulót a szülőnek el kell kísérni.)
2. Az okmányirodában kapott nemzeti egységes kártyarendszer adatlapot be kell hozni az ügyintézőhöz. A szülő személyesen intézze, mert az igénylőlapot alá kell írni.
3. Az igazolványt az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki.
V. Iskolánk munkarendje
A tanév rendje igazodik az aktuális Oktatási Miniszteri rendeletben meghatározott tanítási időszakokhoz és tanítási szünetekhez. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározza pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből
1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 1 tanítás nélküli napon pályaorientációs napot szükséges tartani.
Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg.
1.Gyerekek fogadása
Az intézmény hivatalos nyitva tartása reggel 630órától délután 1830óráig tart. Pedagógusügyelet 730 –
800 óra között reggel, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben van. Beosztása az alsó és felső
tagozaton az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére.
A tanulók iskolába érkezése 730 és 745 között, az első tanítási órájuk előtt legalább 15 perccel történik.
A tanulók tanítási idő alatt csak pedagógus engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Tanítási idő
után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Az iskola létesítményeit
csak pedagógusi felügyelettel használhatja.
A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, sportkörök…) a tanulókkal egyeztetett időpontban zajlanak. A foglalkozások helyét és idejét nyilvánossá tesszük a faliújságon. A délutáni, tanórán kívüli
foglalkozásokra a foglalkozás megkezdése előtt legfeljebb 10 perccel érkezzenek a tanulók. Ez idő
alatt a foglalkozást vezető tanár biztosítja a gyermekek felügyeletét.
Akinek nincs elfoglaltsága az iskolában, az épületet minél előbb, fegyelmezetten hagyja el.
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2. Az óraközi szünetek illetve a tanítási órák rendje:
1. óra:
2. óra:
3. óra:
4. óra:
5. óra:
6. óra:
7. óra:
8. óra:
9. óra:
10. óra:
11. óra:

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
13.35 – 14.20
14.30 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 17.30

Ettől egyedi esetekben tagintézmény-vezetői engedéllyel el lehet térni.

A 2. óra után tízóraiznak a gyerekek az arra kijelölt helyen, és csak legfeljebb 9.50-től mehetnek ki az
udvarra. Az udvarra ételt, italt nem vihetnek ki. A többi szünetet az udvarokon töltik, rossz idő esetén
az alsó folyosón
3. Foglalkozási program
A tanórákon kívül a következő szervezett foglalkozási formák működnek: napközi, tanulószoba, énekkar, szakkörök, alapfokú művészetoktatás, korrepetálások, IPR foglalkozások, SNI tanulók habilitációs és fejlesztő foglalkozásai, CSDSZSE foglalkozások, gyógytestnevelés, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények és hitoktatás.
Felvétel rendje a tanórán kívüli foglalkozásokra:
A felvételről a foglalkozást vezető pedagógus dönt az osztályfőnök véleményének figyelembe vételével. A döntést a tagintézmény-vezető felülbírálhatja. A felvételnél előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű tanulókat. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon
lehetőség szerint érje el iskolai létszámarányukat, erre a foglalkozások vezetői törekedjenek.
A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés az előző tanév végén, április 30-áig történik.
Napközi, tanulószoba: automatikus a felvétel. Eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján történhet.
A rendszeres, egyéb foglalkozások miatti távollét iránti kérelmet az osztályfőnök bírálja el
- szem előtt tartva a gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. Az igénylők rendelkezésére áll: 13. évfolyamon 3 napközis csoport, a napközis foglalkozások 1150-től 16 óráig tartanak; 4-8. évfolyamon 2 napközis csoport, a foglalkozások 1240-től 16 óráig tartanak.
Szakkörök:
A tanulók érdeklődésétől függően az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével indítunk. A szakkörbe
jelentkezéshez írásos szülői kérelem szükséges. A jelentkezés egész tanévre szól. A felvételről a szakkör vezetője dönt. A szakkörök vezetőit a tagintézmény-vezető bízza meg. A foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról az e-naplót kell vezetni. A 20/2012.
EMMI rendelet szerint a hiányzások következményeiről a tanulókat tájékoztatjuk.
Kilépés csak a szülő írásos kérésére megfelelő indoklással lehetséges.
4. Testnevelés órán mindenféle ékszer viselése balesetveszélyes, ezért a használata tilos (kivéve a
kisméretű fülbevaló). Ezekért, valamint játékszerekért és pénzért az iskola nem vállal felelősséget,
kivéve azokat az ékszereket és pénzt, melyeket az óra elején a testnevelőnek leadott a tanuló. Minden
tanuló köteles ruhaneműjére, taneszközeire, sportfelszerelésére vigyázni, azt a neki kijelölt helyen elhelyezni. Ha lopás gyanúja merül fel, azt az órát tartó, vagy az ügyeletes nevelőnek, esetleg az osztályfőnöknek azonnal jelezni kell.
A testnevelésórán való aktív részvétel kötelezettsége alól a felszerelés hiánya sem ment fel.
Rendkívüli, indokolt esetben a testnevelő adhat engedélyt a felmentésre.
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5.
A könyvtár nyitva tartása:
Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el.
A könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő:
SZÜNNAP
Kedd:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Szerda:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Csütörtök: 900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Péntek:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Szombat: 900 – 1300 ÓRÁIG
A nyitva tartás ideje változhat, kiírása a könyvtár ajtaján megtalálható. Könyvtári óra az osztályok
számára előre egyeztetett időpontokban lehetséges.
A könyvtárba való beiratkozás ingyenes, nyitva tartási időben megtehető.
6. Helyiségek használati rendje
Tantermek használata:
A szaktermi rendszer miatt az osztálytermek zárva vannak, azokat a tanár nyitja ki, és az óra befejeztével bezárja. A termet a tanulók tisztán hagyják ott, ennek ellenőrzése a hetes feladata. A terem ajtaján
a terem elnevezése, órarendje, a felelős osztály megnevezése és osztályfőnökének neve (aki a teremleltárért is felelős) megtalálható. Tízórai szünetben az alsósok a saját tantermükben, az 56. osztályosok a magyarteremben, a 7-8. osztályosok a földszinti folyosón tízóraiznak.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
- az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
- az energia-felhasználással való takarékosságért,
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
Nem iskolai célra csak a tagintézmény-vezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények. Bérbeadásuk - amennyiben az iskola rendeltetés szerinti működését nem zavarja - a tagintézmény-vezetővel kötött érvényes bérleti szerződés birtokában lehetséges. A berendezések, felszerelések
épségéért és rendjéért a használatba vevő anyagilag felelős.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, híradástechnikai vagy sport eszközeit elvinni csak a tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad.
Tornaterem, sportudvar és az öltözők használati rendje:
1. A testnevelési óra előtt az osztályok a tornaterem előtt, jó idő esetén a sorakozónál sorakoznak.
2. A tornaterembe belépni csak tanári engedéllyel lehet.
3. Öltözőnek a lányok a tornaszertárt, a fiúk a folyosón függönnyel elzárt részt használhatják.
4. Az öltözőt a hetesek csak tisztán vehetik át az előző osztálytól. Ellenkező esetben a rendetlenséget,
rongálást jelentik a testnevelő tanárnak. Azonnal jelentik azt is, ha fegyelmezetlenséget tapasztalnak, vagy ha hiányzik valami. Egymás holmijához tilos nyúlni. Az öltözködés alatti magatartást a
nevelők bármikor ellenőrizhetik.
5. A szertárban, tornaszobában lévő szerekhez tanári engedély nélkül nyúlni tilos és veszélyes.
6. A sportszerek épségéért, rendjéért minden tanuló felelős.
7. Testnevelés órán, sportfoglalkozáson csak sportöltözékben lehet gyakorolni.
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8. Az elvitt szereket, eszközöket hiánytalanul vissza kell hozni a szertárba és átadni az órát tartó nevelőnek.
9. Értékeiket (nagyobb pénzösszeg, óra, stb.) a tanulók óra előtt az órát tartó nevelőnek leadhatják.
10.Aki utolsóként hagyja el az öltözőt illetve a szertárt, az a villanyt lekapcsolja.
11.Futás közben a testnevelő az osztályt kíséri, ehhez kerékpárt is igénybe vehet, de az osztályt nem
hagyja magára.
12.Mindezen szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A használati rend egy példánya a
folyosón elhelyezve.
7. Térítési díj rendelet
- Szakköreink ingyenesek.
- A bizonyítvány ingyenes, az ellenőrző könyvért, egyennyakkendőért, kitűzőért, a
diákigazolványért fizetni kell.
- A CSDSZSE tagdíja 100 Ft/hó/fő.
- Versenyzés költségei (önkéntes tanulmányi versenyek) a szülőket terhelik.
- Osztálypénzek szedéséről a döntés az osztályok szülői munkaközösségének feladata és felelőssége,
ahogyan a pénz kezelése és az osztálykirándulásokról való döntés is. Az osztálykirándulások előtt az
osztályfőnökök beszerzik a szülők nyilatkozatát a költségek vállalásáról.
- Ebéd befizetésének időpontját minden hó elején kiírjuk. Kérjük annak betartását!
8. Hetesek feladatai
A hetes az oktatásban részt vevő azon tanuló, aki tanítási napokon az iskolában reggel és a
szünetekben az osztály rendjére felügyel.
A hetesi teendőket osztályonként két tanuló látja el.
A heteseket a tanítási hét időtartamára az osztályfőnök bízza meg.
A hetes feladatai:
1. Az egyik hetes – a tantermek zárva tartása miatt – a folyosón vigyáz osztálytársai értékeire, taneszközeire.
2. A másik hetes a sorakozónál és bevonulásnál ügyel a rendre.
3. Becsengetés után a hetes a tanár érkezéséig felügyel a rendre.
4. Ha becsengetés után 8 percig az osztályhoz nem érkezik tanár, azt az egyik hetes a tanári szobában
jelzi.
5. A vagyon elleni cselekményt a hetes haladéktalanul köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek vagy
az osztályfőnöknek.
6. A testi épséget veszélyeztető magatartást a hetes azonnal köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek.
7. A tanóra végén, a tanterem elhagyása előtt köteles a táblát letörölni, a padokat, a terem tisztaságát
ellenőrizni, a szemetet az érintett tanulóval kiszedetni.
8. Tízórai szünet végén a hetes ellenőrzi, hogy mindenki rendben és tisztán hagyja ott az arra kijelölt
helyet, a megmaradt tejet, joghurtot a kijelölt helyre visszaviszi.
VI. Fegyelmező intézkedések, a jutalmazás elvei és formái
1. Fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, büntetésben lehet részesíteni.
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A fegyelmező intézkedések fokozatai:
- szaktanári figyelmeztetés, ügyeletes nevelői figyelmeztetés
- osztályfőnöki figyelmeztetés,
- osztályfőnöki intő,
- igazgatói figyelmeztetés
- igazgatói intő.
A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és az osztálynaplóba be kell írni.
A fokozatok 3 megelőző fokozat után, vagy a vétség súlyosságát mérlegelve megelőző
figyelmeztetés nélkül is adhatók.
A fegyelmező intézkedések meghozatala az osztályfőnök feladata. A fegyelmező intézkedést a magatartás és szorgalom érdemjegy, súlyosabb esetben az osztályzat megállapításánál figyelembe kell
venni.
2. A kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása
A jutalmazás elvei:
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki
- eredményes kulturális tevékenységet folytat
- kimagasló sportteljesítményt ért el
- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez
- területi vagy magasabb szintű versenyen dobogós helyezést ér el.
A jutalmazás formái:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
- szaktanári
- osztályfőnöki
- igazgatói
- nevelőtestületi (3 tantárgyi dicséret után a nevelőtestület mérlegeli ennek lehetőségét)
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel
jutalmazhatók.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veheti át.
A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok, az osztályfőnökök és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után – a nevelőtestület dönt.
A tanulók díjazása az általuk létrehozott dolgok értékesítésekor:
Az intézményben a tanulók által létrehozott „dolgok” értékesítésre nem kerül sor.
Az intézmény tanulói által létrehozott dolgok, elkészített munkák mind a tanulók tulajdonát képezik.
Ha valamelyik tanuló úgy gondolja, hogy az általa elkészített munkát felajánlja térítésmentesen az
iskolának, azt az iskola elfogadja és megőrzi.
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VII. Panaszkezelés iskolánkban
A panasszal mindig az érintett pedagógushoz kell először fordulni.
I.szint
1. A panaszos problémájával az szaktanárhoz/osztályfőnökhöz fordul.
2. A szaktanár/osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az
nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Jogos panasz esetén az szaktanár/osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes,
akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
II. szint
4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal a tagintézmény-vezető felé.
5. A tagintézmény-vezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal.
6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így eredményes az egyeztetés. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi
idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást.
III. szint
7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.
8. Az iskola tagintézmény-vezetője a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt,
közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája a
tagintézmény-vezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.
VIII. Védő, óvó előírások
Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek tanulók részére
Ezeket az ismereteket minden tanév első napján ismertetjük, ennek tudomásul vételét a tanuló aláírásával - elsősök esetén a tájékoztató megtartását az osztálytanító - igazolja. A fizika-kémia, technika,
informatika termek rendjéről az év első óráján a szaktanár ad tájékoztatást. Tanulmányi kirándulások,
táborozások előtt ismét tájékoztatás hangzik el, ezt a tanuló akkor is aláírja.
Általános tilalmi jegyzék tanulók részére
TILOS
Tantermekben:
 A tantermi konnektorokhoz nyúlni.
 A tanulóknak elektromos készüléket kezelni nevelői felügyelet nélkül.
 Vizes kézzel a kapcsolókhoz nyúlni.
 Az ablakon kihajolni.
 Széken billegni.
 Ételmaradékot szétszórni, széttaposni, vizet szétlocsolni (csúszásveszély)
 Radiátorra felállni, felülni.
 Az előkészített kísérleti eszközökhöz nyúlni.
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6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58.
Folyosókon:







Rohangálni, futva közlekedni.
Lépcsőkorláton lecsúszni, lépcsőn rohanni.
Szekrényajtókat, WC ajtókat nyitva hagyni.
Radiátorra felülni, felállni.
Jó idő esetén az óraközi szünetekben a folyosón tartózkodni.
Labdával játszani.

Ebédlőben:
 Kísérő nélkül az ebédlőbe átmenni.
 Tolakodni, széken billegni, hangoskodni.
 A kiöntött ételt széttaposni (fel kell takarítani).
Udvaron:
 Verekedni, durván játszani.
 Követ dobálni, rugdosni, homokkal dobálózni.
 Fára, kerítésre felmászni, a focikapun lengeni.
 Utcára gurult labdáért engedély nélkül utcára futni.
 Kerékpártárolók térségében játszani.
 Sportpályára homokot, sarat, más idegen tárgyat felhordani.
 Síkos időben nevelői felügyelet nélkül csúszkálni.
 Keményre gyúrt hógolyóval dobálni.
 Napközben az iskola területét engedély nélkül elhagyni.
Általános munkavédelmi ismeretek:
 A legfontosabb az iskola területén, illetve a közúti közlekedés során tanúsított fegyelmezett
magatartás.
 Iskolánk minden helyiségét rendeltetésének megfelelően, a munkavédelmi előírások
betartásával használjuk.
 A tanulók a számítástechnika teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az ott
elhelyezett gépeket, eszközöket csak tanári felügyelettel használhatják.
 A tanulók sportfoglalkozást csak pedagógus felügyelete mellett végezhetnek.
 Mindenkor kötelesek a tanulók ügyelni társaik és saját testi épségükre.
 Minden eszközt rendeltetésének megfelelően kell használni.
 A tanulók csak nevelői felügyelet mellett kezelhetnek elektromos berendezést.
 A tanulóknak kötelességük osztályuk rendjére ügyelni, mind esztétikai, mind balesetvédelmi
szempontból.
 Szellőztetés alkalmával az ajtókat, ablakokat biztonságosan rögzíteni kell. A becsapódás
balesetet okozhat.
 Megismerjük és betartjuk az iskola balesetvédelmi szabályzatában megfogalmazott, ránk
vonatkozó részt.
Testnevelés óra és egyéb sportfoglalkozás
 A tanulók ügyeljenek saját és társaik testi épségére.
 A tornaszereket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.
 A tornateremben csak nevelő felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók.
 Sporteszközök sérülését azonnal jelenteni kell a nevelőnek.
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Minden sérülést, ami az iskolában bármely órán, vagy óraközi szünetben, sportfoglalkozáson, vagy
egyéb célból történő itt tartózkodás ideje alatt következik be, jelenteni kell a nevelőnek, aki ezt jegyzőkönyvbe is rögzíti.
Iskolán kívüli rendszabályok
A tanuló a csoportot engedély nélkül nem hagyhatja el.
A tanuló köteles
 az iskolán kívüli helyszínek szabályainak, előírásainak megfelelően viselkedni, s azokat betarttatni,
 a KRESZ betartására, betartatására,
 önmaga és társai testi épségére vigyázni,
 az iskolában, otthon és az osztályfőnöki órákon megismert elvárásoknak, valamint a házirendnek megfelelően viselkedni.
Tűzvédelmi ismeretek. Tűz esetén a tanuló legfontosabb feladata:


az észlelt tüzet a hozzá legközelebb található felnőttnek jelezni, aki szaggatott csengetéssel
az épületben tartózkodókat fegyelmezteti,
 majd az iskola épületéből a legrövidebb úton a szabadba távozni, ha lehetséges, a kiürítési
terv szerint.
Megismerjük és betartjuk a tűzvédelmi szabályzatban leírtakat.
Az iskola épületében található tűzoltó készülékek épségét őrizzük meg, rongálásukat kerüljük el
Illemszabályok
 A felnőtteknek, a napszaknak megfelelően előre kell köszönni.
 Zárt helyiségben a sapkát, kapucnit illik levenni.
 A felnőttek és a társak beszédébe nem illik közbeszólni.
 Tanórán, amikor a tanár magyaráz nem illik beszélgetni.
 Nem illik trágár szavakat használni.
 Köszönni, beszélgetni zsebre dugott kézzel nem illik.
 Az utcán, a tömegközlekedési eszközökön nem illik hangoskodni.
 Az utcán nem illik a forgalmat akadályozni.
 Ha idegentől valamilyen felvilágosítást kérünk, illik bemutatkozni.
 Mindig az alkalomhoz megfelelően öltözzünk.
 Az iskolában, tanítási időben nem illik alkalmi, vagy korukhoz nem illő sminket viselni.
 Múzeumban a kiállított tárgyakat nem szabad megérinteni.
Ebédlőben:
 Étkezés közben nem illik az asztalra könyökölni.
 A második fogást késsel és villával illik enni, ha kenyeret eszünk hozzá, akkor azt törni kell.
 Kést nem illik a szánkba venni.
 Az ebédlőbe tiszta kézzel, sorban szabad bemenni.
 Az asztalok között úgy szabad közlekedni, hogy másokat ne zavarjunk.
 Étkezés közben az asztaltársakkal csak csendben illik beszélgetni.
 Az ebédlőből engedély nélkül ételt nem szabad kivinni.
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A házirendben rögzítetteket rendszeresen felülvizsgáljuk, évente újra gondoljuk; megismerhetőségét
osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken folyamatosan biztosítjuk.
Betartását a nevelőtestület minden tagja folyamatosan megköveteli. Vétség esetén fegyelmező
intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást kezdeményez.
Készítette:
Csólyospálos, 2018. augusztus 27.
tagintézmény-vezető

Véleményezte, elfogadásra javasolja:
Csólyospálos, 2018. augusztus 29.

szülői szervezet képviselője

diákönkormányzat képviselője

Elfogadta:
Csólyospálos, 2018. augusztus 29.
nevelőtestület nevében

Jóváhagyta:
tagintézmény-vezető

Ellenjegyezte:
tankerületi igazgató
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Tanórai és tanórán kívüli viselkedés
Tanórán fegyelmezett vagy, követed tanárod utasításait, kéréseinek eleget teszel.
Betartod a tanórai viselkedés normáit (óra indítása, zárása, jelentkezés, hozzászólás).
Hetesi feladataidat becsülettel elvégzed.
Tanórán kívüli foglalkozásokon, szünetekben fegyelmezetten, a házirendet, nevelőid utasításait
betartva viselkedsz.
Öltözködésed, külső megjelenésed megfelel életkorodnak, az iskola szabályainak.
Beszédmodorod igényes, nem használsz durva, sértő, trágár kifejezéseket.
Közösségi élet
Az osztályközösségben pozitív, építő szerepet töltesz be.
Az iskolai közösségi munkában aktívan veszel részt.
A vállalt feladatokat színvonalasan, kötelességtudóan teljesíted.
Iskolai programokon, rendezvényeken, versenyeken betartod a kulturált viselkedés szabályait,
öregbíted iskolánk jó hírnevét.
Felnőttekhez való viszony
Nevelőiddel és az iskola más dolgozóival szemben tisztelettudó, együttműködő vagy.
Viselkedéseddel nem nehezíted meg az iskolai oktató-nevelő munkát.
Udvariasan, illedelmesen, segítőkészen viselkedsz.
Társakhoz való viszony
Társaiddal szemben segítőkész, türelmes vagy.
Elfogadod és tiszteletben tartod társaid eltérő személyiségét.
Óvod magad és társaid testi épségét.
Konfliktusaidat kulturált módon tudod kezelni és megoldani.
Külső és belső környezethez való viszony
Vigyázol saját és társaid taneszközeire, tulajdonára.
Óvod és rendeltetésszerűen használod az iskola berendezési tárgyait, taneszközeit, létesítményeit.
Törekedsz külső és belső környezeted tisztaságának megőrzésére.
Késések, mulasztások
Az iskolába pontosan érkezel, nem késel.
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MAGATARTÁS 4-8.osztály
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SZORGALOM 4-8.osztály
Tanulmányi munka
Teljesítményed, tanulmányi eredményed képességeidnek megfelelő.
Mindent megteszel, hogy a tőled várható legjobb eredményt érd el.
Fejlődésre törekszel.
Szorgalmad tantárgytól független.
Minden tantárgyból képes vagy elsajátítani a minimum követelményt, nem állsz bukásra.
Egyes tantárgyakból kimagasló teljesítményt nyújtasz.
Tanórai munka
Tanórákon aktív, figyelmes vagy.
Önálló munkára képes vagy.
Pontosan, megbízhatóan dolgozol.
Társaidat segíted, páros és csoportos munkában együttműködő, aktív vagy.
Füzetvezetésed tiszta, rendezett, igényes.
Tanórán kívüli munka
Szívesen vállalsz többletfeladatot.
Érdeklődésed széleskörű, többletismeret megszerzésére törekszel.
Házi feladatodat rendszeresen elkészíted.
Nemcsak írásban, de szóban is rendszeresen készülsz.
Felszerelésed rendelkezésre áll, hiánytalan.
Képességeidnek megfelelően tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken veszel részt.

nem
jel
lem
ző

0%
25%

90%
Időben odaérsz a sorakozóba, tanórákra pontosan érkezel.
Hiányzásaidat az előírt időn belül igazolod.
Nincs igazolatlan mulasztásod.
Dicsérő és fegyelmező intézkedések
Magatartásfüzetben pozitív, elismerő bejegyzésed van.
Írásbeli dicséretben részesültél.
Magatartásfüzetben negatív, elmarasztaló bejegyzésed nincs.
Írásbeli figyelmeztetésben nem részesültél.
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