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I.

BEVEZETŐ

A Házirendben megfogalmazott szabályok a Szigetköz Körzeti Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaira, tanulók szüleire,
pedagógusaira, dolgozóira vonatkoznak.
Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken
és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken,
ha a rendezvényeken való részvétel az iskola szervezésében történik.
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás
lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok
(Szervezeti és Működési Szabályzat) tartalmazzák.
Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik még a
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Pedagógiai Program.
Ezen házirend :
- a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről (továbbiakban
Nkt.)
- 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései
alapján készült.
Általános elvárások
Iskolánk tanulói
- igyekezzenek megismerni iskolájuk múltját, ápolják hagyományait
- tanáraikkal együtt dolgozzanak iskolájuk hírnevének öregbítésén
- vigyázzanak maguk és társaik testi épségére és tulajdonára
- társas életükben tartsák be a kulturált viselkedés szabályait
- iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladataikat, hangszeres
gyakorlásaikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el
II. A TANULÓK JOGAI
1. Képességének, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben
és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve – továbbá
alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és
fejlesztése érdekében.
2. A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges
környezetben éljen, tanuljon. Számára az iskola tanulmányi rendjét
pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki.
3. Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljön.
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4. Részére
az
iskola
egész
pedagógiai
programjában
és
tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és
az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjen.
5. Egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatáson
részt vegyen.
6. Személyiségének kibontakoztatásához való jogot, önrendelkezési
jogot, cselekvési szabadságot, családi élethez és magánélethez való
jogot a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogainak
gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a
nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
valamint a művelődéséhez való jog érvényesítéséhez szükséges
feltételek megteremtését, fenntartását.
7. A
pedagógiai
szakszolgálat
előírása,
valamint
az
iskola
intézményvezetőjének határozata alapján különleges gondozásban,
rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön.
8. Választ a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak,
foglalkozások közül. Ezt a tanév végén az iskola által készített
igénylőlapon írásban jelzi az intézmény felé, amelyet a szülő is aláír.
A módosítást az adott tanév megkezdése előtt szintén írásban a szülő
aláírásával kérvényezi az intézményvezetőnél.
9. Használja
az
iskolában
rendelkezésre
létesítményeket, könyvtári szolgáltatást.
10.
Rendszeres
részesüljön.
11.
Tájékoztatást
eljárásokról.

egészségügyi
kapjon

a

álló

felügyeletben
jogok

eszközöket,

és

gyakorlásához

ellátásban
szükséges

12.
Szervezett formában (diákközgyűlésen) véleményt nyilvánítson
a pedagógusok munkájáról.
13.
Vallási, világnézeti vagy más meggyőződést, nemzeti
önazonosságot tiszteletben tartsa és azt kifejezésre juttassa, feltéve,
hogy e jogok gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti
másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társak tanuláshoz való
jogának gyakorlását.
14.
Jogszabályban
meghatározottak
jogviszonyt létesítsen.

szerint

vendégtanulói

15.
Jogainak megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak
szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot
16.
Személyesen, vagy képviselői útján - részt vegyen az érdekeket
érintő döntések meghozatalában.
17.

Kéri a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést.

3

18.
Kérelemre – jogszabályban meghatározott eljárás szerint –
független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. (Osztályozó
vizsga)
19.

Kéri átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe.

20.

Választó és választható a diákképviseletben.

21.

Jogok gyakorlása során nem sérti társai és a közösség jogait.

22.

Iskola diákigazolvány kiadását kezdeményezi.

23.
A sajátos nevelési igényű tanuló különleges bánásmód
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesül attól kezdődően, hogy az
igényjogosultságot megállapították.
24.
Napközi otthonos, tanulószobai ellátásban részesül. Előzetes
igényfelmérés a megelőző tanév végén írásban történik. A jelentkezés
módosítása a tanévnyitó ünnepség végén, illetve tanév közben is
lehetséges. Ki- illetve beiratkozás mindig az adott hónap elsejével
történik. Tanév elején helyhiány miatt egyetlen hátrányos helyzetű
tanulót sem utasít el az iskola.
25.
Egyéni munkarend szerint tanulhat a törvényi előírásnak
megfelelően, ha a szülő kezdeményezi és az Oktatási Hivatal
jóváhagyja.
26.

A tanulói jogokat a beíratás napjától gyakorolja.

27.
Véleményezési jogot gyakorol a „tanulók nagyobb közösségét”
érintő kérdésekben. Nagyobb közösség, ha a tanulók több, mint a
felét érintő ügyről van szó.
28.
Az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára
igénybe veszi a szabályzatban foglaltak betartása mellett.
29.
A sportpályákat és sportfelszereléseket a testnevelő tanár
(pedagógus) felügyeletével használja.
30.
Az osztálynaplóba (e-naplóba)
bejegyzésekről folyamatosan értesül.
31.

bekerülő

érdemjegyekről,

A dolgozatokat két héten belül értékelve visszakapja.

32.
A témazáró dolgozat időpontjáról legkésőbb az azt megelőző
tantárgyi órán tájékoztatást kap. Kérheti, hogy egy napon kettőnél
több felmérést, témazárót ne írassanak a tanárok.
33.
Részt vesz az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi
versenyeken, pályázatokon. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban
meghatározottak szerint jelentkezik.
34.
Tanítás nélküli munkanapokon szülői kérésre felügyeletet kap
az iskolában. Erre vonatkozó igényt két munkanappal korábban a
szülő aláírásával írásban jelzi az intézményvezetőnek, vagy
helyettesének.

4

35.
Az iskolabusz (iskolajárat) szolgáltatást a szabályok betartása
mellett igénybe veszi.

III. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI
1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott
foglalkozásokon, továbbá a 15 óra 45-ig tartó egyéb foglalkozásokon.
Azonban: A szülő írásbeli kérelmére, intézményvezetői engedéllyel a
tanórák, egyéb foglalkozások végeztével 15 óra 45 előtt hazamehet.
2. Eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartássalaz általános együttélési szabályoknak: nem önbíráskodik, tisztelnie
kell tanárai és társai emberi méltóságát.
3. Életkorukhoz és fejlettségükhöz megfelelő a kötelezettségeik
teljesítéséhez szükséges felszerelésekkel jelenjen meg a tanítási
órákon.
4. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett
magatartásával segítse.
5. Az iskolai elfoglaltsághoz igazodva, pedagógus felügyelete mellett –
a házirendben meghatározottak szerint – működjön közre saját
környezete és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében,
lezárásában.
6. Tartsa be az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola
helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az
iskola szabályzatainak előírását. E kötelezettségeit minden esetben
pedagógus felügyelete, irányítása mellett teljesíti úgy, hogy azok a
tanítási órák igénybevételét nem akadályozzák és a gyermek-,
tanulóbaleset megelőzésére vonatkozó rendelkezéseket betartja.
7. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása
esetén vegyen részt egészségügyi szűrővizsgálaton. Sajátítsa el és
alkalmazza az egészséget és biztonságot védő ismereteket.
Haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak, vagy más
alkalmazottnak, ha saját, társai, vagy másokat veszélyeztető
állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.
8. Őrizze meg illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rá bízott,
vagy az oktatás során használt eszközöket. Óvja az iskola
létesítményeit, felszereléseit.
9. Az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak emberi
méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, tanúsítson tiszteletet irántuk,
segítse rászoruló tanulótársait.
10.

Tartsa be az iskolai SzMSz-ben és a Házirendben foglaltakat.
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11.
15 perccel az órarendben előírt első foglalkozás előtt érkezzen
az iskolába.
12.
Reggel, az iskolába érkezés után indokolt esetben, az
osztályfőnök, vagy ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatja el az
iskolát a tanítási órák végeztéig illetve a napközi, tanulószoba végéig.
13.

A tanuló köteles az iskola területén a tisztaságot megőrizni.

14.
Az általa okozott kárt köteles megtéríteni. A kártérítés részletes
szabályairól a jogszabályok rendelkeznek.
15.
Az iskolában, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon
tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása.
16.
Az iskola által szervezett tanítási órán kívüli foglalkozásokon,
rendezvényeken az iskolai magatartási normák szerint köteles
viselkedni.
17.
Választható foglalkozásokra a jelentkezés írásban történik, a
gyermek és szülő aláírásával. Választás után a hiányzásokat a szülő
igazolja. Év közben kiiratkozni nem lehet.
18.
Tilos hajtógázas sprayt használni tűzveszélyessége miatt.
Javasolt a golyós dezodor, illetve a stift.
19.
Az étkezési térítési díjakat (tízórai, napközi, menza…) az
élelmezésvezetőnél köteles minden hónapban az előre jelzett
időpontig rendezni.
20.
Zeneiskolai térítési díjak fizetési határidejéről és módjáról a
fenntartó dönt a mindenkori jogszabályoknak és előírásoknak
figyelembevételével. Az intézményvezető értesíti a szülőket. A
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen
vehetnek részt a zeneoktatásban.
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21.

A zeneiskola diákja az iskolától kölcsönzött hangszert óvja.

22.
A diákok az iskolai utazások alkalmával a következő
szabályokat kötelesek betartani:
 Az autóbusz-vezető és a felnőtt kísérő utasításait betartják.
 A mozgó járművön ülve utaznak, a helyüket nem hagyják el.
 A kulturált viselkedés szabályait követik: nincs veszekedés,
verekedés, hangoskodás, sem a társaikat, sem a vezetőt nem
zavarják utazás közben.
 A buszon nem étkeznek.
 Az autóbusz tisztaságára vigyáznak.
 Minden gyermek ügyel a saját és a társai testi épségére és a
magával hozott holmit úgy helyezi el, hogy ne akadályozza a társai
biztonságos utazását.
A buszon tanúsított viselkedés a magatartás jegybe beszámítható.
IV. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1. Az iskola munkahely, ahol kerülni kell a feltűnést keltő megjelenést
(öltözék, hajviselet, lábbeli), továbbá pl. festett köröm, műköröm, smink.
Javasolt: ápolt külső és tiszta ruha.
2. Az éves munkatervben rögzített ünnepélyeken a tanulók számára a
részvétel (alkalomhoz illő öltözékben sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz,
ing) kötelező. Hiányzás csak orvosi vagy szülői igazolással lehetséges.
Az iskolai rendezvényeken (iskolán belüli és kívüli) az intézményvezető, a
szervező tanár illetve az osztályfőnökök utasításának megfelelően lehet
részt venni.
3. Értéktárgyat, mobiltelefont csak saját felelősségre lehet hozni az
iskolába. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget.
4. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon,
valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai
munkát zavaró játékok használata tilos. A mobiltelefonjukat a tanítási órán
csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. A tanulók a saját
tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet,
laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével,
illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező
infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és
irányításával használhatják.
Azzal a tanulóval szemben, aki mobiltelefonját az iskolában engedély nélkül
bekapcsolja, használja, fénykép- vagy hangfelvételeket készít, ill. azokat
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nyilvános internetes oldalakra feltölti az intézmény fegyelmi eljárást
kezdeményezhet. Indokolt esetben a pedagógus a tanuló telefonját elveheti
megőrzés céljából, azt csak a szülőnek, gondviselőnek személyesen adja
vissza az osztályfőnök.
5.Volán busszal érkező diákoknál lehet telefon kikapcsolt állapotban, illetve,
ha a szülő rendkívüli esetben engedélyezi. Leadhatja a titkárságon
megőrzésre.
6. Figyelmet elvonó tárgyakat, eszközöket nem lehet behozni, kivételt
képeznek az egyedileg engedélyezett, adott tanítási órához kapcsolódó
eszközök.
7.A dohányzás, a kábítószer és alkoholfogyasztás árt az egészségnek, ezért
TILOS! Azt is felelősségre kell vonni, aki a fogyasztásukat nem akadályozza
meg!
8. Kerülni kell a hangoskodást, csúnya és durva szavakat, elvárt a kulturált
viselkedés.
9. Köszönés a napszaknak megfelelően változik: Jó reggelt kívánok, jó
napot kívánok, jó estét kívánok.
10. Kerékpárral csak saját felelősségre lehet iskolába jönni, szülői írásos
engedéllyel. A bejáró 5-8. osztályos diákok szülői engedéllyel, melyet a
szülő írásban eljuttat az osztályfőnököknek. A kerékpárok tárolása
kerékpártárolóban történik. A kerékpárokért az intézmény nem tud
felelősséget vállalni. Fegyelmezetlenség esetén az osztályfőnök intézkedik.
11. Minden tanuló rendelkezik tanulóbiztosítással. Ha az iskola területén
tanórai, vagy egyéb iskola által szervezett foglalkozáson baleset történik, a
tanuló jelenti azt az iskolatitkárnak, ill. az intézményvezető-helyettesnek.
12. Az iskola területén talált tárgyakat az iskolatitkárnál kell elhelyezni, ahol
tanév végéig megőrizzük őket, s ott átvehetők.
13. Az iskola lehetőséget ad arra, hogy minden tanuló az iskolában hagyja
torna-, tisztasági, technika csomagját, rajzfelszerelését. A nevezett
felszereléseket az erre a célra kijelölt szekrényekben, illetve padban kell
elhelyezni. Az itt felejtetett holmikat csak a következő tanév elejéig
őrizzük.
V.

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen eléri a 250 órát, ha a tanuló hiányzása (betegség, vagy
magántanulói jogviszony) miatt tantárgyanként eléri, vagy meghaladja a
30 %-ot, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
1 A vizsgaszabályzat hatálya, célja
8

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti
vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra
 különbözeti vizsgákra
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára,
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik
az intézménybe és ennek feltételeként az intézményvezető különbözeti
vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a
vizsgabizottság megbízott tagjaira.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a
tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai
foglalkozást, és az iskola eleget tett a 20/2012. EMMI r. 51.§ (3)
bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló
teljesítménye a tanév végén nem minősíthető, tanulmányait évismétléssel
folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére
meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye
érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.
A vizsgák eljárási rendje:
Az írásbeli vizsga időtartama
– a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek
kivételével
– tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és
irodalom tantárgyból 60 perc.
- Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
- A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által
kijelölt vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság
kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg
tanította.
- Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja
el.
- A vizsga alatt az elnök és a kérdező tanár mellett még egy
vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.
- A tanulónak az írásbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból
állhat) kidolgozására legalább 10 percet kell biztosítani, kivéve az
ettől eltérést lehetővé tevő eseteknél.
- A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a
feladatát nem tudja megoldani, az adott tananyagban
tájékozatlannak bizonyul, az elnök egy alkalommal póttételt
húzathat vele. Erre is 10 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a
felelet időtartama.
- A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell
megállapítani.
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- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán
figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az
igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye
elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni,
mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt
vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.
- A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
- A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
- A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával,
amelyet az iskola irattárában a jogszabályban meghatározott ideig
kell őrizni.
2. Az értékelés rendje
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló- és
javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. Erről
folyamatosan tájékoztatni kell a szülőt!
Osztályozó vizsga:
 félévi ill. tanév végi osztályzat megállapítására
 adott tanítási évben szervezhető
Javítóvizsga:
 legfeljebb három, elégtelen osztályzatot kapott tantárgyból tehető
 augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető
 írásbeli és szóbeli vizsgarészből ill. gyakorlati vizsgarészből áll
Ha a szaktanár az írásbeli vizsgára az év végi minimumkövetelmény
alapján állította össze a feladatlapot, a javítóvizsga írásbeli része
akkor tekinthető eredményesnek (elégséges), ha a tanuló a 60 %-át
teljesítette.
VI.

TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

Tankönyvellátás rendjének törvényi szabályozása:
- 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. Törvény módosításáról,
- 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.
évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára a tankönyveket az
iskolai könyvtári állományból biztosítja az iskola.
A kölcsönzés egy tanévre szól, amelyet évente meg kell újítani addig az
időpontig, amíg az adott tantárgyból az iskolában a felkészítés folyik. A
tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából adódó kárt köteles a tanuló
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szülője megtéríteni (kivéve az értékcsökkenést, amely a rendeltetésszerű
használatból következik).
A kártérítés mértéke a könyvtári állományba bevételezés szerint történik.
1. évében: 90%
2. évében: 80%
3. évében: 70%
4. évében: 60%
5. évében: 50%
Indokolt esetben a kártérítési kötelezettség mérsékelhető, esetleg
elengedhető.
A tankönyvek kölcsönzése az iskolai könyvtáros tanár vezetésével,
nyilvántartásával
történik,
amelyhez
segítséget
ad
az
iskolai
tankönyvfelelős és a szaktanárok.
VII. AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA, A TANÍTÁSI NAP RENDJE
A nyitvatartás és a felügyelet időpontja az intézmény bejáratánál ki van
függesztve.
Az intézmény a tanulók számára szorgalmi időben, munkanapokon:
- 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető
ad engedélyt eseti kérelmek alapján. A tanulók szervezett
programokon tanári, edzői felügyelettel, ettől eltérő időpontban is
részt vehetnek a foglalkozásokon.
1. 15 perccel a tanítás megkezdése előtt érkezés az iskolába. Korábban
érkezők jó idő esetén a főbejárat előtt, kapun belül a parkban várakoznak.
Ha a tornacsarnok felől érkeznek, akkor előre mennek és ott várakoznak a
többi tanulóval együtt. Kapun kívül várakozni TILOS! Az iskolajárattal
érkezők a Duna utca felől érkeznek az iskolába. Rossz idő esetén az
épületen belül a zsibongóban (aulában) lehet várakozni.
2. A hetesek 7.20 órára érkeznek, s ellátják a tanteremben illetve a
megadott helyen a feladatukat.
3. 7.15-7.40 között a felső tagozatos diákok a tanteremben tartózkodnak.
7.25-ig Az alsós tanulók az első osztályos terem előtt várakoznak, majd
bemennek a tantermekbe.
4. A felelősök minden tantárgyból az adott óra előtt ellenőrzik a házi
feladatok elkészítését, a felszerelést.
- Ha a hiányzás, vagy egyéb komoly ok miatt nem sikerült készülni, ezt az
óra elején kell jelenteni a pedagógusoknak.
5. Tartózkodás óraközi szünetekben jó idő esetén az udvaron, rossz idő
esetén a folyosón, vagy cserecipővel a tornacsarnokban. Döntés az
ügyeletes tanár joga.
6. A tantermek szellőztetését felső tagozaton a hetesek ellenőrzik és végzik.
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7. A foglalkozási termekbe az osztályok egy csoportban mennek a szünet
alatt.
8. Szünetekben az ügyeletes nevelők ügyelnek a rendre.
9. Az iskolába napraforgót, tökmagot, diót, rágógumit, chipset, kólát,
energiaitalt nem szabad hozni.
10. Ügyelni kell a tisztaságra, szemetet, tízórai maradékot, stb. a
szeméttárolóban kell elhelyezni.
11. Tanítási időben az iskola épületét az ügyeletes nevelő, vagy az
osztályfőnökök engedélyével szabad csak elhagyni.
12. Tanítási nap végén a hetes ellenőrzése mellett a székeket fel kell rakni
a tanulóasztalra, szemetet ki kell szedni a padból, az utolsó órát,
foglalkozást tartó pedagógus felügyeletével.
13. Zeneiskolában a zenetanárok ellenőrzik a tájékoztató füzeteket.
14. Testnevelés óra előtt az öltözőben vagy a tanteremben kell felkészülni
az órára.
15. Tanítási óra után fegyelmezetten használják az öltöző mosdóit.
Felügyeletet az órát tartó pedagógus látja el. Minden rendellenességről
nekik kell beszámolni.
16. Testnevelés órán a kötelező felszerelés: fehér póló, sötét rövidnadrág
vagy szabadidőruha, tornacipő/edzőcipő és cserezokni.
17. A tornacsarnokba csak tornacipőben (cserecipőben), nevelői
felügyelettel lehet belépni. A cipő tisztaságát a testnevelő tanár/nevelő
ellenőrzi belépés előtt.
- Szabadtéri testnevelés óráról való bevonuláskor az órát tartó pedagógus
ellenőrzi a cipők tisztaságát, cseréjét.
18. Az iskola folyosóján a közlekedési szabályoknak megfelelően kell
közlekedni.
19. Tanári szobába csak nevelő engedélyével szabad belépni. Kopogni kell
és várni.
20. Iskolából való csoportos távozás módja:
- elköszönés a tanteremben,
- fegyelmezett kivonulás, amelyért kísérő pedagógus a felelős.
21. A tanítási órán használt eszközöket, hangszereket, sportszereket csak
nevelői kérésre az ő ellenőrzésével lehet előkészíteni. Használat után az
eszközöket rendben vissza kell tenni a helyükre, amelyre az adott
pedagógus ügyel.
22. A szükséges taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, tornafelszerelés,
rajzcsomag, stb.) a tanuló a különböző foglalkozásokra köteles magával
hozni. Ha három egymást követő alkalommal nem hozza el,
értesítjük a szülőt, a tanuló pedig fegyelmező büntetést kap.
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23. Az iskolajárattal közlekedő tanulók (a felső tagozatosokra vonatkozóan)
csak a tanév elején leadott szülői engedéllyel mehetnek át reggel boltba
ennivalóért.
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VIII.A TANÍTÁSON KÍVÜLI IDŐ RENDJE
1. A délutáni foglalkozásokra elegendő 5-10 perccel a foglalkozás
megkezdése előtt érkezni. Sportfoglalkozásra, egyéb foglalkozásra
érkezők a Duna utca felől közlekednek. Sportfoglalkozásra érkezők az
öltözőben készülnek a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete
mellett, aki 10 perccel a foglalkozás megkezdése előtt várja a
tanulókat.
2. Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvekre vigyázni kell és időre
visszavinni a könyvtárvezetőnek.
A könyvtárban tartózkodás idején nem zavarjuk társaink munkáját. A
könyvtár az épület előtti járdán, vagy az udvar felől közelíthető meg.
3. Szakkörnek, sportkörnek, énekkarnak tagja lehet minden tanuló,
akinek adottságai és napirendje ezt lehetővé teszik. Fő szempont,
hogy az egyéb elfoglaltság a tanulót ne gátolja a tanulásban.
4. Ha bármilyen tanítási órán kívüli tevékenységre felvételt nyert a
tanuló, akkor azokon a részvétel kötelező. Hiányzást, így a
tanulószobai hiányzást 1-3 napon belül kell igazolni a foglalkozást
vezető pedagógusnak. Ellenkező esetben a pedagógus értesíti a
szülőket e-napló, telefon vagy messenger útján.
5. Tanulószobáról, napköziből rendszeresen nem, de indokolt esetben
csak a szülő írásos vagy szóbeli kérelmére engedhető haza a
foglalkozás vége előtt a tanuló.
Erre vonatkozóan az osztályfőnöktől vagy szaktanártól lehet segítséget
kérni.
6. Az iskolai környezetnek, eszközöknek a rendben tartását (padok
rendbe tétele, parkban, udvaron, iskola környékén szemétszedés,
térképjavítás, eredeti állapot helyreállítása….) csak az osztályfőnök,
vagy a szaktanár felügyelete mellett lehet végezni.
Az iskolán kívüli rendezvényeken az általános magatartási szabályoknak
megfelelően kell viselkedni.
IX.VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
1. Tanuló az iskola szertáraiba, a számítógépterembe, tornacsarnokba,
fejlesztő terembe csak tanári felügyelettel léphet be. Ugyancsak
tanári felügyelet mellett vehetők igénybe az iskola helyiségei,
eszközei a délutáni foglalkozásoknál is.
2. Gyufát, öngyújtót hozni szigorúan tilos!
3. Vágó, szúró eszközöket (olló, kés, tű), elektromos árammal működő
gépeket csak tanári felügyelet mellett használhatnak a tanulók. Tűz-
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és bombariadó esetén a Tűzvédelmi Utasításban leírtak alapján,
tanári irányítással hagyjuk el az épületet.
4. A nyugodt tanítás, foglalkozás biztosítása érdekében a szülő,
hozzátartozó a portán várhatja a gyermekét.
Az iskolán kívüli foglalkozásokra (színház, mozi, tanulmányi kirándulás,
túra) külön járattal (autóbusz, vonat) történő utazáshoz szükséges
szervezési feladatok elvégzése a szervező pedagógus kötelessége. Az ezzel
kapcsolatos előírásokat az iskolai SzMSZ tartalmazza.
X.
A JUTALMAZÁS ELVEI ÉS FORMÁI
1. A tanulók jutalmazásának 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 és növeléséhez, az iskola dicséretben
részesítheti, illetve jutalmazhatja. Az intézmény jutalmazhatja a
területi, megyei, országos szintű vagy különböző versenyek
helyezettjeit.
- A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban
lehet részesíteni.
- „Az iskola kiváló tanulója” címet a nevelő testület adományozza: „Az
iskola kiváló tanulója” cím adható, ha a tanuló az általános iskolai
tanulmányai alatt, minden tanév végén kitűnő, vagy jeles (1 vagy 2
négyese van) tanulmányi eredményt ért el, valamint eredményesen
szerepelt a tanulmányi, ill. sportversenyeken, kiemelkedő és/ vagy
közösségi munkát végzett. A jutalom oklevél, és ajándéktárgy vagy
serleg …, melyet a bizonyítvánnyal együtt adományozunk.
- Az a tanuló, aki megyei vagy országos versenyen kimagasló eredményt
ér el, intézményvezetői dicséretben részesülhet.
Amennyiben
több
tantárgyból
kiemelkedően
teljesített
és/vagy
versenyeken eredményesen szerepelt és/vagy kiváló közösségi munkát
teljesített, akkor nevelőtestületi dicséretben részesülhet. (Erről döntés az
év végi osztályozó értekezleten születik.)
2. A jutalmazás formái
Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
-

szaktanári, napközi vezetői,
nevelőtestületi dicséret.

osztályfőnöki,

intézményvezetői

és

Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és
magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók a
tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók.
A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség
véleményének meghallgatása után az osztályfőnök és az intézményvezető
dönt.
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Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye,
jutalmát a tanévzáró ünnepélyen, illetve ballagáson az iskola közössége
előtt veszi át.
-Csoportos jutalmazási formák lehetnek: jutalomkirándulás, színház vagy
kiállítás látogatása, tárgyjutalom.
- Kitűnő tanuló:
ha a lezárt időszakban (félév és egész évre) legalább 4,80 átlaggal
teljesítette a követelményeket, tantárgyi dicséretben részesülhet.
Az egyes tanévek végén minden tanuló, aki a jutalmazás elveiben felsorolt
szempontok valamelyikének eleget tesz oklevelet, aki tanulmányi téren
kitűnő eredményt ér el, vagy 1-4. évfolyamon max.1db négyese, ill. 5-8.
évfolyamon max. 2 db négyese van, könyvjutalmat kaphat.
XI.

FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK

Azt a tanulót, aki: a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
a házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, árt az iskola
hírnevének fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. Az alapvető viselkedési
szabályok vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a
kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon
büntethetőek:







Szóban: elbeszélgetés, figyelmeztetés, elbeszélgetés a szülőkkel,
Írásban:
o tanítói, szaktanári, napközis nevelői figyelmeztetés (max. 3db),
o osztályfőnöki intés és megrovás,
o intézményvezetői figyelmeztetés és intés,
Fegyelmi eljárás
Egyéb: iskolai kedvezmények – melyeket nem a jogszabály ír elő megvonása.
Rendezvényektől való eltiltás.

Súlyos fegyelmi vétségek: Tanórai munka szándékos, ismétlődő zavarása.
Iskola dolgozóival, illetve más felnőttekkel szemben tanúsított tiszteletlen
viselkedés. Lelki és testi terror, agresszió, verekedés, lopás. Jelentős kárt
okozó szándékos rongálás. Az iskolában vagy iskolai rendezvény alkalmával
bármi csekély mértékű szeszesital, kábítószer fogyasztása, dohányzás.
Ellenőrző, napló hamisítása, átírása. Igazolatlan hiányzás. Társadalom,
vagy csoportellenes cselekedet (pl. bombariadó).
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni pozitív,
vagy negatív irányba a nevelőtestület határozata alapján.
A fegyelmi eljárás előtt kezdeményezni kell az egyeztető eljárást.
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XII. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem
tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény
egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről
elkövetett közösségellenes magatartás
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló
közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, ha az
iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást
tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási
folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.
a./ A cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei:
- az emberi méltóság tiszteletben tartása,
- az egyenlő bánásmód elve,
- a személyi biztonsághoz, a testi-lelki egészséghez való jog
érvényesülése,
- a művelődéshez való jog érvényesülése,
- a véleménynyilvánítás szabadsága,
- a gyermek/tanuló sikeres társadalmi integrációja,
- a társadalmi leszakadás megakadályozása,
- az igazságosság,
- méltányosság,
- fokozatosság.
b./ Alkalmazandó intézkedések
érzékenyítő foglalkozás, program;
személyes egyeztetés;
rendkívüli szülői értekezlet;
mediáció;
iskolapszichológus bevonása;
pedagógiai asszisztens bevonása;
iskolaorvos bevonása;
iskolarendőr bevonása;
szakértői bizottsági vizsgálat, felülvizsgálat
kezdeményezése (SNI, BTMN felmerülése esetén);
amennyiben a szülő kezdeményezi: egyéni tanrend
kérelmezése (orvosi indokoltság, szakértői vizsgálat alapú
indokoltság esetén), vagy szintén kizárólag szülői
kezdeményezésre: önkéntes iskolaváltás,
jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé;
jelzés a gyámhivatal felé;
fegyelmező intézkedések;
fegyelmi eljárás;
rendőrségi feljelentés/bejelentés, amennyiben
bűncselekmény megalapozott gyanúja merül fel, és a hozzá
kapcsolódó büntethetőségi korhatár is teljesül (14 év, egyes
súlyos bűncselekmények esetében 12 év).
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Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem
minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény
igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon
belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal
történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a
tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős
bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a
bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósítottae a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A
vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett
cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy
sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen
mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség
működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának
feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent
fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai
kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak
és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek
megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló
elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.

XIII. A TANULÓI HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA
A tanuló hiányzásának első napján a szülő telefonon, vagy személyesen
értesíti az iskolát. Hiányzást 3 napig a szülő, azon túl a tanév során orvos
igazolhatja. (Ugyanez érvényes a zeneiskolások esetében is.) A mulasztás
igazolásának módja:
- orvosi igazolás bemutatása
- szülő írásbeli igazolása ( 3 nap)
Mulasztásokat az iskolába érkezés után három napon belül kell igazolni.
Hiányzás: a tanítási- és tanítás nélküli munkanapról való távolmaradás.
Ha az iskolai étkeztetést igénybe veszi, akkor a hiányzást lehetőleg előző
nap délután, rendkívüli esetben reggel 7 óráig jelentik az óvoda
élelmezésvezetőjének.
Rendkívüli esetben a szülők személyesen, vagy írásban kérhetnek
engedélyt több napra az intézményvezetőtől az iskolából való
távolmaradásra.
Tanítási óráról való késést ugyanúgy igazolni kell, mint a hiányzást. Késést
a pedagógus az e- naplóba bejegyzi.
Az igazolatlan késések ideje összeadódik, s ha az eléri a 45 percet,
akkor 1 órát hiányzott igazolatlanul a tanuló.
1 igazolatlan mulasztási nap után az adott hónapban egy fokozattal
gyengébb értékelésben részesül a diák magatartásból és szorgalomból.
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A hiányzás következményei:
- 1 igazolatlan óra után: az osztályfőnök értesíti szülőket és felhívja a
figyelmüket az igazolatlan hiányzás következményeire.
- 10 igazolatlan óra után: az iskola intézményvezetője értesíti a tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, illetve a
gyermekjóléti szolgálatot is.
- 30 igazolatlan óra után az iskola értesíti a jegyzőt
- 50 óra igazolatlan hiányzás után a területileg illetékes kormányhivatal
és jegyző értesítése történik.
Az igazolatlan hiányzások esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
Ha egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztások együttesen elérik
a 250 órát, egy tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, a tanítási év végén a
tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az
osztályozó vizsga letételét, illetve ha a félév/év végi jegy megállapításához
elegendő érdemjegyet szerzett a tanév során.
XIV. A HÁZI FELADAT ADÁSÁNAK ÉS
ELLENŐRZÉSÉNEK ALAPELVEI
1. Elvek:
- A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott
tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés),
valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Ezért egyik
tanítási óráról a másikra szükségesnek tartjuk a házi feladatok feladását oly
mértékben, hogy az alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz.
- A felkészülést minden esetben számon kérjük.
- Az írásbeli házi feladatot minden esetben ellenőrizzük.
- Egyenletes terhelésre törekszünk.
2.Korlátok:
- 1-8. évfolyamokon a tanulók hétvégére – a szokásos – egyik óráról a
másikra esedékes feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli
házi feladatot.
- 1-4. évfolyamokon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem
szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 5-8. évfolyamokon pedig ugyanúgy,
mint hétvégére.
- Délutáni rendezvény esetén a következő tanítási napra nem adunk házi
feladatot (Pl. munkanapon délután koncertlátogatás, színházi előadás).
- Verstanulást, hosszabb memoritert minimum 1 hét időtartamra adjuk.
Írásbeli beszámoltatás korlátai:
- Egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró,
illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.
- A tanuló felmentést kaphat az írásbeli számonkérés alól, ha versenyen
volt, vagy egy hetet hiányzott. Az írásbeli számonkérést a pedagógus a
következő két héten belül pótoltathatja.
Házi feladat hiánya érdemjeggyel értékelhető.
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A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári
vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz
készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb
kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. A tantervi anyagot
meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl.
versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a
versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként
vállalta.
XV.

HETESEK FELADATAI

A hetesek társaik bizalmának letéteményesei, a tanár munkatársai és a
közös javak őrei.
 7.20 órára érkeznek.
 Lemossák a táblát. Gondoskodnak a krétáról.
 Reggel lerakják a székeket, virágot öntöznek, szellőztetnek.
 Számba veszik a hiányzó tanulókat.
 Tanítási óra után letörlik a táblát, csak ezután hagyják el a tantermet.
 Szünetekben csak felváltva mehetnek ki. Gondoskodnak arról, hogy
a szünetben a tanulók elhagyják a tantermet.
 Felelnek a terem tisztaságáért, és minden rendellenességet
jelentenek az osztályfőnöknek vagy az órát tartó tanárnak.
 Ha a tanár a becsengetés után 5 percen belül nem megy be az órára,
azt jelzik a tanári szobában tartózkodó nevelőknek.
 A tanítás végeztével felrakatják a székeket, a szemetet összeszedetik.
és a szemettárolót kiürítik a konténerbe.
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XVI. CSENGETÉSI REND
Becsenge-

Kicsengetés

tés

1. óra

7.40

8.25

2. óra

8.40

9.25

3. óra

9.40

10.25

4. óra

10.35

11.20

5. óra

11.25

12.10

6. óra

12.40

13.25

7. óra

13.40

14.25

8.óra

14.30

15.15

Délutáni foglalkozások alatt nincsen csengetés: zeneiskola, szakkör,
sportkör, tömegsport. A foglalkozásokat vezető pedagógusok felelnek a
pontos kezdésért, befejezésért.
XVII. ÚTMUTATÓ A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Példás (5): Tiszteli társait, a felnőtteket – udvarias, segítőkész,
tisztelettudó, megértő. Beszédmódja kulturált (nem káromkodik). Az iskolai
házirendet betartja, feladatait példamutatóan teljesíti (pl. a hetesi munkát).
A tanítási órán fegyelmezett, magatartásával a tanítást, tanulást segíti.
Tanulóhelye tisztaságára
ügyel. A közösség munkájába bekapcsolódik.
Jó (4): Kulturáltan, udvariasan viselkedik. Szívesen részt vesz a közösség
életében, de nem kezdeményező.
Az iskolai házirendet betartja.
Felnőttekkel és társaikkal szemben tisztelettudó. Fegyelmezett, a közösség
érdekei ellen nem vét.
Változó (3): Időnként udvariatlan társaival, beszédmódja, viselkedése
nem mindig kulturált.
Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen.
Rossz (2): Durva, agresszív társaival, tiszteletlen a felnőttekkel. Lebecsüli
társait, goromba. Rendbontó, s társait is erre ösztönzi, sőt buzdítja. Nem
alkalmazkodik a közösséghez. Rongálja az iskola, s társai felszereléseit. A
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házirendet
megrovás.

megszegi, fegyelmezési

fokozata intézményvezetői

intés,

Amennyiben írásos fegyelmező intézkedés indult vele szemben vagy
igazolatlan órája volt az adott hónapban, egy jeggyel rosszabb osztályzatot
kaphat. Feladatainak teljesítését elhanyagolja.
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XVIII. EBÉDLŐBEN TARTÓZKODÁS RENDJE
A tanuló köteles a kulturált viselkedés szabályait betartani.
Étkezés előtt kötelező a kézmosás.
1. A napközisek csoportosan érkeznek a napköziotthon-vezetőjével a belső
szabályaik szerint.
2. A tanulószobás gyermekek a tanulmányi munka megkezdése előtt, az
ügyeletes nevelő felügyelete mellett ebédelnek, (hideg élelem is) majd
tartózkodnak az iskolában.
3. A többi tanuló a beosztás szerint az 5. óra utáni ebédszünetben illetve a
6. óra után ebédel.
XIX. NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK RENDJE
Ideje: 12.40-15.45
Minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz délután, éppen ezért
senkinek sincs joga másokat zavarni!
A tanulás rendje:
A diákok kötelesek a felszerelést elhozni. Ha valaki rendszeresen jól
viselkedik és rendesen tanul, írásbeli dicséretben részesül, ami az
ellenőrzőbe is bekerül.
Ha valaki rendszeresen zavarja a tanulás rendjét, naponta többször is
szóban figyelmeztetjük, az írásbeli figyelmeztetést von maga után, amelyről
a szülő írásbeli értesítőt kap.
Három írásbeli figyelmeztetés megrovást, három megrovás kizárást
eredményez. Szintén írásbeli figyelmeztetést von maga után a kulturálatlan
viselkedés (trágár beszéd, tiszteletlenség, verekedés, csúfolódás, házirend
megsértése, felszerelés hiánya), és az, ha valaki rendszeresen nem a
tanulással foglalkozik a tanulási idő alatt, arról nem tud számot adni sem
szóban, sem írásban.
A havi magatartás és szorgalom értékelésénél a napközis nevelők is
javaslatot tesznek!
Hiányzás, távollét:
Előzetes kikérővel, és orvosi vagy szülői igazolással hiányozhat a diák.
A napközibe ki- illetve beiratkozni a hónap utolsó munkanapján lehet.
(Indokolt esetben más időpontban is.)
XX.

TANULÓSZOBA RENDJE

A tanulószoba 13.40-től 15.45-ig tart!
Minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz délután, éppen ezért
senkinek sincs joga másokat zavarni!
A megérkezés rendje:
A tanítási órák után a tanulószobát igénylő diákok jelentkeznek az aznapi
tanulószobát vezető tanárnál. A délutáni foglalkozásokról innen mennek el.
Azoknak a tanulóknak is itt kell tartózkodni, akik nem tanulószobások, de
van délutáni elfoglaltságuk és bejárók. A szakkörök és más délutáni
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foglalkozások végeztével a tanulónak rögtön vissza kell térni a
tanulószobára.
A tanulás rendje:
A tanulószobán az aznapi házi feladataikat végzik el a diákok. Ha valaki
rendszeresen jól viselkedik és rendesen tanul, írásbeli dicséretben részesül,
ami az e-naplóba is bekerül. Ha valaki rendszeresen zavarja a tanulás
rendjét, naponta többször is szóban figyelmeztetjük, az írásbeli
figyelmeztetést von maga után, amelyről a szülőt írásbeli értesítőt kap.
Három írásbeli figyelmeztetés megrovást, három megrovás kizárást –
nevelőtestületi határozat alapján – eredményez. Szintén írásbeli
figyelmeztetést von maga után a kulturálatlan viselkedés (trágár beszéd,
tiszteletlenség, verekedés, csúfolódás,). A szülő írásbeli tájékoztatást kap
a gyermeke tanulószobai tanulmányi munkájáról szükség esetén. A havi
magatartás és szorgalomjegy értékelésénél a tanulószobát vezető
pedagógusok is javaslatot tesznek!
Hiányzás, távollét:
A tanulószobáról előzetes kikérővel és orvosi vagy szülői igazolással
hiányozhat a diák. Az igazolást a házirendben meghatározott időn belül kell
eljuttatni a tanulószoba vezetőjéhez. Ellenkező esetben igazolatlan a
hiányzás. A sorozatos igazolatlan hiányzásról a szülő írásbeli értesítőt kap.
Félévente igazolatlan 30 óra szintén kizárást eredményez. Azok a
tanulószobás tanulók, akik nem menzások, de bejárók, szülői engedéllyel
reggel, megérkezéskor átmehetnek a boltba ennivalóért.
A tanulószobára ki- illetve beiratkozni a hónap utolsó munkanapján lehet!

XXI. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK,
RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE, FORMÁI
A tanév elején minden osztály az elsősök kivételével megválasztja a
diáktanács tagjait. Szeptember első felében diákközgyűlésen képviselik
osztályukat és tolmácsolják a többiek javaslatait, kéréseit. Véleményt
nyilváníthatnak a versenyek szervezésével, az iskolai programokkal
kapcsolatban.
A tanulókat és a szülőket az őket érintő eseményekről, változásokról
írásban és szóban értesítjük: e-napló, facebook- csoport, messengeren
vagy telefonon.
Az iskola első és hátsó bejáratához az alábbi felhívást helyezzük el:
Tisztelt Szülők!
A nyugodt tanítás, foglalkozás biztosítása érdekében szülő, hozzátartozó a
gyermekéhez csak indokolt esetben a tanítási óráról való kicsengetés után,
illetve a foglalkozás befejezése után mehet be az iskola épületébe.
Kicsengetésig, foglalkozás végéig kérjük, a bejárat előtt, a portánál
szíveskedjenek várakozni! A Duna utca felől a tornacsarnoknál! Köszönjük
megértésüket!
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Csengetési rendünk: ld: XV. pontnál
Melléklet: Aktuális zeneiskolai térítési díj
XXII. Záró rendelkezések
Jelen Házirend az elfogadás másnapján lép hatályba egyúttal a korábbi
hatályát veszti.
Felülvizsgálatra az intézményvezető utasítására bármikor, egyébként
minden év augusztus végén kerül sor. Módosítását kezdeményezheti a
fenntartó, a szülői szervezet, a nevelőtestület, diákönkormányzat. Az így
beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
A jóváhagyott házirendet nyilvánosságra kell hozni. Egy példányt
kifüggesztünk az iskola folyosóján, egyet a tanári szobában, egy példányt
pedig elhelyezünk a könyvtárban. A Házirendet első tanítási héten a
diákokkal, első szülői értekezleten a szülőkkel minden évben ismertetik az
osztályfőnökök.
A Házirend egy példányát beiratkozáskor át kell adni a szülőknek.
Jelen Házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatban bárki fordulhat
kérdéssel az intézményvezetőhöz, pedagógusokhoz.
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XXIII. Jóváhagyási,
záradék

egyetértési,

véleményezési

……….év……..hó napján a Házirend módosítása ismertetésre került. Az
érintettek
véleményezési
jogukkal
élve
a
dokumentumban
megfogalmazottakkal egyetértettek.

…………………………..
szülői szervezet képviselője

……….év……..hó napján megtatott diákönkormányzati megbeszélésen a
Házirend módosítása ismertetésre került. Az érintettek véleményezési
jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.
A Diákönkormányzat nevében:
………………………………………
DÖK segítő tanár

……………………………
DÖK titkár

Elfogadó határozat:
A Házirend módosításához az SZM és a DÖK véleményét beszereztük,
törvényben biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szigetköz Körzeti
Általános Iskola Házirendjének tartalmával egyetértünk.
A nevelőtestület nevében:
…………………………….
mk. vez.

…………………
mk. vez.

…………………………
mk.vez.

Darnózseli, 2021. 01. 29.
………………………
int.vez.
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Zeneiskolai térítési díjak a 2021-2022-es tanévre
A zeneiskolai térítési díjak a hatályos kormányrendelet alapján
a fenntartó által az idei tanévre kiszámított és megadott
díjtáblázattal összhangban lettek meghatározva.
Zeneművészeti ág - egyéni képzés
Éves egy tanulóra eső díj: 463 530 Ft
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év között tanulók
Tanulmányi átlag
4,5-5,0 között
4,0-4,4 között
3,5-3,9 között
3,0-3,4 között
2,0-2,9 között
elégtelen

Díjalap %- Megállapított Fizetendő/félév
a
díj/év
5
7
9
11
15
20

23
32
41
50
69
92
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177
447
718
988
530
706

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

11
16
20
25
34
46

588
224
859
494
765
353

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Fizetendő
kerekítve
11
16
20
25
34
48

600
200
900
500
800
400

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

