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{, BEvEzETÉs

1.4. A Házirend célja, feladata

A házirend az iskola önálló belso jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és működési
szabályzaltal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza azinlézmény belso mukodését.

Az iskola házĺrendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulÓi jogok gyakorlásának és - a

tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívÜl - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola
á|tal elv árt viselkedés sza bálya it.

1.2. A Házirend időbeliés térbeli hatálya

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és
alkalmazottra. Eloírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülokre (gondviselokre), akik a tanulok törvényes
képviseloiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereso, az iskolával
jogviszonyban nem állókra is

Eloírásai azokra az iskolai és iskolán kívÜli, tanítási idoben, illetve tanĺtási idon kívül szervezett programokra

is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a

tanulók felÜgyeletét.

2. A mÚxÖoÉs RENDJE

2.1. Az lntézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: 7:O0 órától 17 oráig

Az iskolában ügyeleti rendszer mÚködik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák elötti és utáni

felÜgyeletét' Ezidő alatt a tanulók azerre kijelölt helyen: a folyosón' azudvaron; délután a tantermekben
tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelóvel. Az iskola épÜletében és a hozzá tartozó terÜleteken

felügyelet nélkÜl tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási ido alatt az iskola épÜletét nem hagyhatja el, rendkívÜli esetben az iskola elhagyása csak a
szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztáll1Íonok írásos engedélyével lehetséges. A kilépot a
tanulónak távozáskor le kelladnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak.

2.2. Tanítási rend

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

A tanítás elŐtti gyÜlekezo helye: 7:00 órától az udvaron. Az osztálytermekbe folyamatosan lehet bemenni. Az
alsó tagozatos tanulókat a tanító néni várja az osztályteremben, a felso tagozatos tanulók elfoglalhatják az
osztálý, a folyosón Ügyeletet biztosítunk.

Az iskolában a tanításiórák és azőrakózi szunetek rendje a következő:

1. óra:7:30 - 8:15 szünet: 8:15 - 8:30

2. óra:.8:30 - 9:í5 szÜnet: 9:15 _ 9:25
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3. óra: 9:25 - 10:'l0

4. oĺa: 1o:2O _11:O5

5. óra: 11:15 _ 12:Oo

6. óra: 1215 _ 13:Oo

7. óra: 13:15 - 14:00

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi.

A foétkezésre biztosított idő: az 5. és 6. órát követo orakozi sztjnet (ebédszünet), illetve 6. és 7. ira.

A tanítás reggel 7:30 órától í 4:00 óráig tart. Az egyéb foglalkozások legkésobb 15:30-kor befejezodnek.

A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára idoben, a szĹikséges eszközökkel érkezzenek
meg.

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel - a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértoi
véleményében előírt fejleszto foglalkozások kivételével - önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az
adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között
minimum 10 perc szünetet kelltartani.

Az a tanuló, akĺ a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértoi véleményében foglaltak szerint
fejleszto foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történo távolmaradását igazolnia kell.
A mulasztás a kötelező tanóraifoglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás
minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól' A kcinyvtár használati rendjét a szervezeti és
m Ĺĺ ködés i szabályzal tarlalmazza.

Az iskolában tanítási ido után _ azinlézményvezetovel való egyeztetést követoen, beleegyezésével - iskolai
rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20:OO óráig befejezodjön,
valamint hogy a tanulókra legalább 15 tanulónként 1 felnott pedagógus felÜgyeljen.

Az egyes egyéb programok elókészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működnĺÜk' Az osztálýermekben tartott
osztályrendezvények után a tanterem takarítását - a pedagógus felügyeletével - a rendezvéný szervező
osztály végzi.

Az egyéb foglalkozások - napközĺ, tanulószoba, tehetséggondozó és felzárkóztató stb. foglalkozások _
rendjét a 2. sz. melléklet lartalmazza.

2.4. Tantermek használatának szabályai

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseĺre,
használati tárgyairavigyázni, azok épségének megorzésére társait is figyelmeztetni.

Az iskola épületében, a tornaterem öltozőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások
testi épsé9ét veszélyeztető tevékenységet folytatni.

szĹjnet: 10:10 -'10:20

szünet: 11:05 - 1'ĺ:15

szünet: 12:00 _ 12:15

szÜnet: 13:00 - 13:15
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Bźcsengetés Után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az orarend
szerint kijelöĺt szaktantermek elött. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag
sz2ktantárgyi felszereléssel lehet belépni.

Kiosengetés után az őraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani. A tanteremben csak a
hetesek maradhatnak.

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után - a pedagógus felÜgyeletével - a tanulók a székeket a padokra
felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók
rgndben hagyják el'

Az isko|a szaktárgyi oktatásĺ helyiségeit az őrák közötti szÜnetekben és a tanĺtás befejezését követő
idószakban zárva kell tartani. A helyiségekböl vali távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és
az áramlalanításról. Azévkozi tanítási szÜnetekben és a nyári szÜnet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti
napokon tartózkodhatnak az iskola épÜletében. Ettol eltérni csak az intézményvezeto elozetes írásbeli
engedélyéVel lehet.

Az iskola felszereléseĺt, eszközeit az iskolábÓl kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetok, de csak azigazgató
ĺrásos engedélyével, amelynek egy példánya - szállító jegyként - a kölcsönvevonél marad, egy példányát
pedig a portán, illetve az intézményvezeto-helyettesnél kell leadni.

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

Az iskolához, kapcsolódo terÜletek használatának rendjét a 3. számú melléklet lartalmazza'

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szĺ'ilői hozzäÍérés módja

Az ískolában használt elektronikus napló adataiba a szüli az online felÜleten az iskola által - szülőijogon _
biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a naplÓ szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is megtekintheti az iskola tanári helyiségében az
osztálýönökkel megbeszélt időpontban, illetve a fogadóórán.

Ha a szülő nyĺlatkozik arról, hogy nem tudja az elekronikus elĺenőrzőt használni, havonta postázzuk
gyermeke papíralapú ellenőrzőkönyvét.

Az ĺskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül teljesíti. Az
osztálýónök a digitális napló útján tájékoztatja a szÜlőket a fogadóórák, a szülöi értekezletek ĺdopontjáról és
más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

3. A TANULoKKAL ÖsszrrÜooó szABÁLYoK

3.í. Az iskola biztonságos mĺiködése érdekében meghatározott szabályok

Az iskola nem vállal kártérítési felelosséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek
teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban bekövetkezett
értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztáll1Íőnökének vagy az
intézményvezető álIal kijelolt pedagógusnak megörzésre leadja. A megórzési idő alatt az iskola a tárgy
felÜgyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).
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AZ iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentos
magzavarására, személyhez'fűződo jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a tobbi tanulot
taÍ''lkötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre. Amennyiben
ilyén tárgy birtoklására fény derul, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagogusnak, aki az elvett
dolgot jől zárhaló szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arről a tanuló szulojét annak közlésével,
hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E cselekmény fegyelmezó vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

Az iskola terÜletén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes italt
fogyasztani tilos.

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az oráI'

tartÓ tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszkcjzok, mobiltelefon, valamint a
tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavarőjátékok használata tilos. TanulÓink
mobíltelefonjukat az iskolába érkezéskor leadják, hazamenetel elott visszakapják. Kivételt képez, ha az
okostelefonokat az órán pedagógus kérésére használhatják. llyenkor a pedagógus viszi be az órára a
telefonokat. A tanulók a saját tulajdonukban lévő ĺnfokommunikációs eszközoket a tanítási órán csak a
pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező
infokommunikácĺós eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányĺtásával használhatják.

Tilos az iskolába a következo tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősÜlo tárgy, szúró- és
vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek,

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

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a) gondatlan károkozás esetén a kötelezo legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,

b) ha a tanuló cselekvoképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott
kár' legfeljebb azonban a kötelezo legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések
szerint megállapított - othavi összegét.

3.2. Védő' óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tĹjz- és balesetvédelmioktatásban részesÜlnek, amelynek során fel kell hívni
a figyelmüket a veszélyforrások elkerÜlésére. Ennek megtörténtéI az oszláll1Íonökök a naplóban rögzítik.
Ezenkívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban
részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívrili események esetén szÜkséges
tee ndoket a szervezeti és m ű ködési sza bá lyza t tarlalmazza.

A pedagógusok a védo, óvó eloírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk
készített, használt pedagógiai eszközöket.

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt elozetes megbeszélés után lehetoség Van arra,
hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók _ tanári
felÜgyelet mellett - egyénileg Vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit a
szervezeti és működési szabályzalban leírtaknak megfeleloen használhatják a tanulók, amelynek betartása
mĺnden diák számára kötelezó.

Azokat a védo, óvó előírásokat, amelyeket _ a szervezetĺ működési szabályzal előírásainak megfelelően,
összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel - a tanulóknak az
iskolában valÓ tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 'ĺ. sz. melléklete tarIalmazza.
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A2 óvő, védo eloírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körri egészségfejlesztési
programban szereplo tartalmi követelményekkel összhangban kell éńelmezni és alkalmazni.

3.3, Pedagógiai programhoz kapcsotódó iskotán kívüt! rendezvények

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában eloírtak alapján szervez, az
isKola minden tanulójának részt kell vennie' lndokolt esetben a szÜlok kérésére (pl. egészségügyi ok) az
ogztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról a szÚlót értesíteni
kell.

osäálykirándulások az ĺskola éves munkatervében rögzített idopontokban lehetnek, ha az osztály tanulóinak
sztjlei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulás l az igazgatÓ engedélyezĺ.

A kirándulÓcsoport a gyÜlekezési helytol a visszaérkezés helyéig a kíséro tanár felügyelete alatt áll' A
csoport tagjai egyÜtt utaznak, lÚráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor
lehet, ha a kísérő tanár megengedi.

Minden rendkívÜli eseményt (baleset, tíjz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezetŐ
tanárnak.

A tanulónak csak rendkívijl indokolt _ orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható szülői
kérésen alapuló _ esetben lehet megengednĺ azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai
foglalkozásán vegyen részt.

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás

Az intézményben csak étkezésért fizetnek térítési díjat a tanulók, melynek befizetése Pilismarót Község
Önkormányzala által meghatározott módon zajlik' Az étkezések megrendelése, lemond ása az alábbi
telefonszámon történik: +36 30 2453472,legkésobb az étkezés napját megelozo munkanap 9:O0 óráig.

3.5. A tankönyvellátás iskolán belüti szabályai

Az iskolaitankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történo eljuttatása.

Az iskola a tankönyvellátás feladataĺt olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedoen Közhasznú
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozőan szerzodést köt' és
az intézmény a ta n könyveket a ta n könyvfoga l m azótól átveszi.

Az iskola tankcinyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az
intézményvezető elkészíti a következo tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-
értékesítésben közremĹĺködi tankönyvfelelóst, akĺ részt Vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok
ellátásában' A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. D1jazása a
Könyvtárellátóval kötött szerződésból következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi
területekre tér ki:

. A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidok.

o Ą tankönyvellátásban közreműködok feladatai: igazgaló, tankönyvfelelős, könyvtáros,
m u nkaközösség_vezetők, osztályfÔnökök, szaktanárok.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére bĺztosítsa a
tankönyvhö z v aló hozzájutás lehetőségét.
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A lankönyvrendelés végleges elkészítése elott az iskolának lehetové kell tenni, hogy azt a szÜlok
6elismerjék. A tájékoztatás egyben adategyeztetés célját is szolgálja.

47 iskola igazgatoja a tankönyvrendelés lezárását kovetoen tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenorzés után
azljováhagyia, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.

A Íankönyvek az iskola könyvtári állományába kerÜlnek' Bevételezéséről az iskola igazgatója gondoskodik.

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulÓk ktilcsönzés útján jutnak.

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók
egyenlo eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos
használatot meghaladó mértéken túl sérÜl, a tankönyvet a tanulo elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló,
i||etve a kiskorú tanuló szÜlóje az okozott kárért kártérítési felelosséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a
rendeltetésszerĹi használatból származo értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a
tanuló, illetve szüloje köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni' A tanulónak felroható ok mĺatt
megrongálódott tankönyvet a tanuli/szÜlo köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a
tankönyv értékét megfizetni.

3.6. Tantárgyválasztás

Az iskola igazgatő)a minden tanév áprilisában az osztályfonökök közremĹiködésével szÜloi értekezleteken,
illetve osztályfonöki órákon értesíti a szüloket és a tanulókat a kĺivetkezo tanévben választható
tantárgyakról, az azt tanĺtó nevelŐkrol.

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülóje, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló
esetén a szÜlo és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással
kapcsolatos döntését az oszlályÍonöknek. A tanuló szĹjloje eddig az időpontig jelzi, hogy a következo
tanévtől az egyházijogi személy által megszervezetl hit- és erkölcstan vagy a kötelezo erkolcstan órán kíván
részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a szulő az adott tanév kezdetéig az igazgatő
engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve - heti egy alkalommal - biztosított
tanulóĺnk számára a hitoktatás.

3.7. A tanu!ó távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására Vonatkozó
előírások

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanításiórákról, valamint azegyéb foglalkozásokról igazolni kell.

Az igazolást a szülŐnek az e-Kréla (KRÉTA lskolai Alaprendszer) e-Ügyintézés moduljába kell feltöltenie.

Az igazolást a betegséget követeoen azonnal, egyéb okból történo mulasztás esetén egy héten belÜl kell
feltölteni.

A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előirt határidő alatt nem igazolják
távolmaradását.

A szÜlő egy tanévben gyermekének tíz nap hiányzását igazolhatja.

A tanuló mulasztása igazolt,
. szi.ilŐi igazolással 'l0 nap erejéig,

. ha távolmaradását orvosi igazolással vagy kőrházi zárójelentéssel igazolja;
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' ha hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távolés eztigazolja;

' ha elozetesen engedélyt kapott a távolmara dásra az osztályfonöktől vagy az intézményvezetotől.

' 7-8. évfolyamon évente két alkalommal pályaválasztásĺ témájú programon való részvétel esetén, a
szervezo középiskola / intézmény igazolása alapján.

Há a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a mulasztást
az osztályÍonök ĺgazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásárol szakmai, pedagógiai
indokkal Vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást aZ
osztályfónöknél.

A várható távolmaradásra való kikéroket (sportegyesulet, kulföldi utazás stb) fÜggetlenÜl az utazás
idótartamától azosztáll1Íönöknek kell bemutatni annak megkezdése elott legalább három nappal.

Ha a tanuló az őra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, késonek számít. Amennyiben a tanuló
elkésik a tanításiórárol, egyéb foglalkozásról, akkor azőrát, foglalkozást tartó nevelo a késés tényét, idejét,
az e_naplóban rtigzĺti. A késések ideje összeadódik. Az osztáll1tonök az esetek ismeretében dönt arrÓl, hogy
a késés igazolható-e.

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak,
amelyeken a tanulók részvétele kötelezo.

Az ískola értesíti a szülot, ha a tanköteles tanutÓ elso alkalommal igazolatlanul hiányzott, illetőleg igazolatlan
mulasztása eléri a í0 órát. Az értesítésben felhívja a szulo figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás
következményeĺre' Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremriködését igénybe véve megkeresi a tanuló szÜlojét'

Ha a tanuló igazolatlan hiányzása a liz őrát eléri, az ĺskola értesíti az ĺlletékes gyámhatóságot,
kormányhivatalt, és a gyermekjóléti szolgálatot.

Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a sztilo mellett értesíti az általános
szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési
eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazoĺatlan hĺányzása eléri az 50 órát' akkor az iskola
igazgatőja haladéktala n u l értes íti az il letékes gyá m hatóságot.

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következo szabályok
érvényesek:

. ha egy tanévben meghalad ják a 25o órál,

. egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozhatÓ, akkor a tanítási év végén a tanuló nem
minósítheto, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelotestület dönt oszlályozővizsgára Vagy
évismétlésre való utasításáról.

3.8. A diákkörök míiködésének szabálya!

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörok mĹiködnek. A diákkör lehet:
szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelozo tanév végéig
bármelytanuló, szülő, nevelŐ, illetve a diákönkormányzat, a szüloi szervezet iskolai vezetósége. A javasolt
diákkör létrehozásáról minden tanév elején - az adott lehetőségek figyelembevételével - az éves munkaterv
elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelótestület dont.
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A7 egyes diákköri foglalkozások idejérol, helyérol és a foglalkozást tartó pedagógus nevérol az online
ogztálycsoportokban, és az iskola honlapján tájékoztatjuk az érdeklodoket' A honlapon a foglalkozást tartó
pedagógus nevét csak annak kifejezett hozzá)árulása esetén lehet közölni. Az elektronikus felÜleten a
pedagógusok számára rendelkezére áll az egyéb foglalkozásokon részt vevő tanulók névsora is.

3.9, Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfotyamonkénti követelményei' a tanuImányok
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti kovetelményeit a helyi tanterv tantárgy|
programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladásifeltételek alkotják.

A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozo vizsga, kÜlönbözeti vizsga, pótló vizsga) tervezett
idópontjait, azosztályozó vizsgárajelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza me' a
jogszabály adta keretek kozött, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján _ összhangban a többi
iskolai szabályozó norma eloírásaival -, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás
fórurnain és az osztályfonökök útján a tanulók és szÜleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását
megelozoen negWen nappal.

Oszlályozó vizsgát kell tennie a tanulÓnak a félévi és a tanév végi osztályzatainak megállapításához a
háziend 2.7. alfejezetében felsorolt esetekben, Vagy ha a tanórai Íoglalkozások alÓl felmentették, vagy
egyéni tanrend szerint tanul.

3.í 0. Az iskola feIvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás)

Ha az ískola a felvételĺ kötelezettsége teljesítése után továbbifelvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
eloször a halmozottan hátrányos helyzetĹi tanulók kérelmét kell teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok
figyelembevételével. A továbbifelvételi lehetoségrol szóló tájékoztatit 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek
benyújtására rendelkezésre álló idoszak elso napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közÜl elonyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található' A halmozottan hátrányos
helyzetĹi tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál elonyben kell részesĺteni azokat a
jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén
található.

Amennyiben az iskola _ a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet
benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást azigazgaló által kĺjelcilt három fóbol álló bizottság végziasorsoláson
résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményérol jegyzőkönyvet kell vezetni.
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4. A TANuLóK JUTALMAZÁsÁNAK ELvEl És ponľlÁl, A FEGYELuező
lľľÉzxeoÉsex ronľuÁl És nlxłLľułzÁsÁľnx ELvEl

4.',l' A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jo tanulmányi
eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskola., illetve az iskolán
kívÜli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedokön vesz részt, vagy bármely más modon
hozzájárul az iskola jó hírnevének megorzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következo dicséretek adhatók: szaktanári, napközis
nevelői, osztályfonöki, igazgatói, nevelotesttjleti dicséret.

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedo tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményÜkért, példamutató magatartásukért, kiemelkedo szorgalmukért
dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kelljegyezni.

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűno tanulmányi eredméný ért el, oklevelet és
könyvjutalmat kap, melyet atanévzárô unnepélyen vehet át.

Az iskolán kívÜli versenyeken, vetélkedokön, illetve előadásokon, bemutatÓkon eredményesen szereplo
tanulók igazgahoi d icséretben részesül nek.

A kiemelkedo eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülo
tudomására kell hozni.

Az igazgatői és a nevelotestÜleti dicséretet nyĺlvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai hĺrdetőtáblán,
az iskola honlapján, osztályfonöki órán, tanévzárő ünnepélyen, ĺlletve nevelőtestületi értekezleten. A
dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülot értesítenĺ kell.

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kotelezettségeit - a tanulmányok teljesítését ide
nem értve _ folyamatosan nem teljesíti Vagy a házirend eĺóírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben
lehet részesíteni.

A fegyelmezŐ intézkedések formái:
. nevelői (osztálytanítói)figyelmeztetés, intés, megrovás;

. szaktanárifigyelmeztetés, intés, megrovás;

r osztálYfőnökĺfigyelmeztetés, intés, megrovás;

. igazgatői fĺgyelmeztetés, intés, megrovás;

o nevelőtestÜleti figyelmeztetés.

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

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a bÜntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót
legalá bb az osztályf őnöki m egrovás bü ntetés ben kel l részes íten i.

Súlyos kötelességszegésnek minosÜlnek különösen az alábbi esetek:
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r durva verbális agresszió;

o a tanulótárs emberi méltóságának megsértése

. a másik tanuló megverése, egyéb testiés lelkĺ bántalmazása;

' az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;

. a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

. az iskola neveloi és alkalmazotlai emberi méltóságának megsértése.

A tanuló az iskola pedagÓgusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el
vagy azzal fenyegetózik,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' Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal
történő fenyegetés büntetőjogi felelŐsség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést
haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a kcizösségelĺenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá értozik, a
fegyelmieljárást a tudomásszerzéstol számított nyolc napon belÜl meg kell indítani.

5. A TANULÓK JoGAl És xoľELEssÉGEl

5.í. A tanulók jogai

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen lartalmazzák a
tanulók jogait és kötelességeit.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociálĺs
támogatáshoz való, a kĹjlönbözo részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai munkamegosztásban
intézményesített együttműködési jogosultsá9ok a tanuló által megkezdett első tanév kezdetétol, a
létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó eloírások azonban már a beíratást követoen
megilletik a tanulÓt.

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészĺtését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek
használatára tanítási időben, tanórán kívÜli foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt.
MunkaszÜneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz azinlézményvezelő elozetes írásbeli
engedélye szükséges. A helyĺségeket és létesítményeket a tanulók csak pedagógus felÜgyelete mellett
vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben be kell tańani a munka- és tűzvédelmi,
energiatakarékossági és vagyonvédelmi elóírásokat.

Az ĺskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot
az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanulÓ tulajdonjogát - írásos megállapodás alapján _
átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredo kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai
anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kĺskorú tanuló szÜloje _a 14' életévét betöltött
tanuló esetén a tanulóval egyetértésben - megállapodhat az intézményvezetővel abban' hogy a tanuló az
általa készített dolog tulajdonjogát az intézménýol adásvétel útján megszerzi' Ez esetben a vételárat az
anyagk<iltség és a befektetett munka arányában kell megállapítanĺ. Ha tanuló által eloállított intézményĺ
tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja vagy _ az adásvétel kivételével - gyÜmölcsözteti
(hasznait szedi) a bevétel 50 o/o-a illeti meg a tanulÓt. Ha a dolgot az inlézmény értékesĺti, a tanulót a
bevételbol származő nyereség tekintetében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott díjazás
illetimeg.
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5.4,1. A tanulók észrevételezési, javastattéteti és véteménynyilvánítási jogának gyakorlása

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belso szabályzataiban biztosított jogaiknak az
$pényesítése érdekében _ szóban Vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik, tisztségviselŐk
útján _ az iskola igazgatójához, az oszláll1főnökÜkhöz, az iskola neveloihez, a diákönkormányzathozvagy a
szíjloi szervezet képviselojéhez fordulhatnak.

A Íanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segíto fórumok és eljárások az iskolában kÜlönösképpen
a Következok:

. szervezett és rendszeres belso közvélemény-kutatás,

. rendszeres diákönkormányzati értékelés,

A tanulók kérdéseiket, véleményÜket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, neveloivel Vagy a szÜloi
munkaközösség vezetojével. Javaslataikra tizenöt napon belÜl érdemiválaszt kell kapniuk.

5.1.2. A tanuló és a kiskorri tanuló szü!ője tĄékoztatásának egyes szabátyai

A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervrol, az aktuális
tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetŐségi Ülésén legalább évente két alkalommal, az
aulábanelhelyezett hirdetőtáblán' illetve az e_KRÉTA felĹlleten keresztül folyamatosan tájékoztalja. Az
osztályfonökör az osztályfónöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlodésérol, egyéni haladásáról a nevelök szóban és az e.napló/e-
keresztÜl írásban tájékoztatják. Amennyiben a sztilo eszköz hiányában nem tudja elérnĺ a felületetet, és ezt
jelezi az osztályfonöknek, havi rendszerességgel papíralapon kap tájékoztatást gyermeke előmeneteléröl.

A szülóket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója
a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a bejárat mellett elhelyezett
hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja. Az osŻályfönökok az osztályok szülöi
éńekezletein a szülőket szóban tájékoztatják.

A szülok és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenÜl vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóság ához, az adott ügyben érintett gyermek
osztályfónökéhez, az iskola neveloihez, a diákönkormányzathozvagy a szÜlői szervezethezfordulhatnak.

5.2. A tanu!ók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet
szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. llyen feladatnak mĺnŐsül a saját környezetének és a
foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanításiórák előkészítése.

A tanuló kotelessége, hogy az iskolai Ünnepélyeken, rendezvényeken _ az előre megbeszéltek szerinti -
tinnepélyes ruhában jelenjen meg.

14/28



Az lskola által szervezett, kötelezo és szabadon választható iskolán kívÜli rendezvényeken, programokon a
tańulÓknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniuk' A nevelokkel megbeszélt
sz"bályokat a részt vevő diákoknak kötelezo betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a
köÍelességszegő tanuló fegyelmezö intézkedésben Vagy fegyelmi bÜntetésben részesítheto, valamint a
programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon
szotaz őt kísérő felnotteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illo ruházatot és
felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben'

5.3. Tanu!ói felelősökkel kapcsolatos szabátyok

Az iskolában azalábbi tanulói felelosök mĹiködnek:

' osztályonként két-két, kisebb létszámú osztályban egy hetes heti váltásban,

. folyosói és

o udvari Ügyeletesek.

A heteseket az osztáll1'Íőnökök jelölik ki. A tanulói Ügyeleteseket az osztáll1Íonök osztja be.

A hetesek feladata:

' minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányző tanulókat, és a hiányzásról jelentést tesznek az
órát tartó pedagÓgusnak;

' ha a pedagógus nem jelenik meg azórán a becsöngetés után maximum ot perccel, jelentik a tanári
szobában;

' gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelo krétamennyĺségrol, a tanterem szelĺoztetéséről és
tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek,
jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyósói Ügyeletet teljesíto pedagógusnak vagy az
iskolavezetésnek.

A hetesek munkáját azosztáll1fónökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik.

6. Az EcÉszsÉces ÉlerulDRA NEvELÉST szoLGÁLo lNTÉzMÉľvl
szABÁLYoK

E fejezetet a házirend í. sz. mellékletében foglalt iskotai védő, óvó előĺrásokkal összhangban kell
értelmezni és alkalmazni.

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód _ életkori sajtosságoknak
megfelelo népszerűsítéséroĺ a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelotestÜlet a
diákönkormányzattal egyÜttműködik az ehhez szÜkséges tárgyi és személyifeltételek biztosításában.

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlý kell fektetni az egészséges táplálkozás, a
megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.

Az osztálýanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulÓkkal való kötetlen programokon az
egészséges életmód m ibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalk ozzanak.

A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél rigyelni kell arra, hogy az étkezések és a tanulóĺ
munkavégzés között'15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést követoen legalább 30
perc után szabad csak elkezdeni.
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A napos, száraz, meleg és enyhe ido esetén a 2. és 7, őra közötti szünetet (udvari szÜnet) a tanulok a
pedagógusok felÜgyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegozés keretében töltik el.

A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a
sportlétes ítmények használatát.

Az iskolában, valamint az iskola épÜletén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos a
népegészségÜgyi termékadó hatálya alá tartozó szörpok, sűrítmények, koncentrátumok, gyümölcsízek,
energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fogyasztásra ajánlása,
amelyben ételízesíto, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos frissító ital van.

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként megalkotott
egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.

Az ĺskola házirendjének betańása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az
iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége.
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1l SZ. melléklet

{. lsKoLA! vÉDó, ovo elóínÁsox
|Házi end 3'2 pontjához]

1.1. Védő, ővo előirások, ametyeket a tanutók egészsége, testi épsége védelmében az
isko!ában való tartózkodás során meg ketl tartani

. A legfontosabb rendszabályok e körben a következok:

' A tanulókkal az egészségük és testi épségÜk védelmére vonatkozó eloírásokat, a foglalkozásokkal
együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi ido megkezdésekor,
valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) életkoruknak és fejlettségi szintjuknek megfeleloen
ismertetni kell. Az ismertetés tényét a haladási naplóba, az elso osztályfónökĺ óra anyagaként piros
színtj tollal kell dokumentálni.

' Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika,
testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat
tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.

' A menekÜlési tervet és a rendkívüli esemény elofordulásakor a teendoket a veszélyhelyzeti
cselekvési terv / tĹizriadő terv tarlalmazza.

" Az iskola terÜletén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívÜli foglalkozásokon
tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan tilos.

A tanulókat érinto rendszeres egészségügyi felÜgyelet és ellátás formái, megszervezésükkel kapcsolatos
eljárás:

. Az iskolaorvossal és az iskolai védonovel a rendszeres kapcsolattartás - az SZMSZ-ben foglaltak
alapján - az iskolavezetés feladata.

' Az iskolában a rendszeres egészségügyi felÜgyeletet az iskolaorvos és a védono biztosítja'
Feladatuk a szíjrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-,
hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegĹi eloadások
megszervezése ktilönbözo korcsoportok számára.

. A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.

' A vizsgálatokról elozetesen és az azok során felmerüli problémákról a szÜlok értesítést kapnak.

o Ą tanulók csoportos fogászati szűrŐvizsgálata és kezelése a terÜletileg illetékes fogászati
rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) idoben történik. A szĹirővizsgálaton való részvételt, valamint
annak ideje alatt a tanulók felÜgyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

o A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulikat gyógýestnevelés
foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelezo.
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' Az intézmény vezetÓje a 14 évnél fiatalabb'ĺ-es típusú dĺabétesszel élo gyermek, tanuló részére
abban az idotartamban, amikor az általános iskola felügyelete alatt áll, az 1-es típusÚ diabétesszel
élő gyermek, tanulo szülőjének, más törvényes képviselojének kérelmére, a gyermekkori diabétesz
gondozásával foglalkozó egészségÜgyi intézmények szakmai iránymutatása alapján a speciális
ellátást ískolaorvos és/vagy iskolavédonŐ útján biztosítja.

1.2. A gyermek- és ifjúságvédetmi feladatot e|látó személy és elérhetőségének
meghatározása, közzététele

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladalokat az iskolában az igazgato által e feladatokkal megbízott
pedagógus látja el, aki elozetes megbeszélés alapján mĺnd a szülok, mind a tanulók rendelkezésére
áll'

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetoségét, fogadóórájáI az
iskola információs csatornáin (tanári hirdetofal, faliújság, honlap) megfelelö módon nyilvánosságra
kell hozni.

Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a
fejlesztopedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a problémák
megoldásába.

1.3. Baleset-megelőzési előĺrások, baleset esetén teendő intézkedések

Évente szervezett munka- és tűzvédelmi oktatás keretében a pedagógusokkal, elso tanítási nap
osztályfonöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tĹjzvédelem
legfontosabb szabályait.

Az iskola terrjletén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, hogy senkit
ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.

Minden tanulónak biztosítani kell a sztjnetekben való mozgási lehetőséget'

Az öltözŐkbe a tanulók csak az előző oszlály lávozása után mehetnek. A balesetek elkerÜlése
érdekében az épÜletben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás, ugrókötelezés,
gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a sporteszközökre mászni tilos.

Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsőházban bármit kidobnitilos.

Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell kozlekedni.

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével és
felÜgyeletével használhatnak.

A balesetet azonnaljelenteni kell a leggyorsabban elérheto pedagógusnak.

A sérÜltet megfelelo ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelobe kell
kísérni vagy mentőt hívni.

A sérÜlés körÜlményeirol, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása esetén más
érintett pedagógusnak a szÜlőt tájékoztatnĺ kell.

A tanulóbaleset tényét, korülményeit jogszabályban foglaltaknak megfeleloen jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.
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2l SZ. mellékIet

2. Az lsKoLÁHoz TARTozo lÉľesĺľMÉNYEK' HELYlsÉaex És
tszKözcix ĺłszNÁLATl REN DJE

2.'|. A napközi és a tanu!ószobai foglalkozások rendje

A napközis és tanulószobaifoglalkozások a tanÓrai foglakozásokat k<ivetik.

A íoglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezeto hagy
jóvá.

A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesÜlo tanulokat a
felugyelo tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek fogadják, s felügyelik a rendet az ebédloben és az
eloterekben. Utolsó tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a pedagógiai asszisztensek segítségével
a további foglalkozásokon részt nem vevő tanulókat a portához való lekísérésüket követoen hazaengedik'
Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a földszinti elotérben várják meg a foglalkozást tartó nevelőt. A
napközis és tanulószobás tanulók legkésobb 16:00 órakor (kivételes esetben szülői kérésre ettol az
idciponttól eltéro idoben, legkésobb 17:00 órakor) hagyják el az iskola épületét. A tanulók számára _
legalább 10 szĹjlo írásos kérése esetén -16:00 őrálől17:oO óráig felugyelet biztosított. Egyéb más esetben
tanuló csak írásos igazgatóĺengedéllyeltávozhat afoglalkozásiidő alatt az iskolából.

Neveloi Vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkÜl az iskola épületében _ sem a folyosókon, sem
egyéb más helyiségekben - Vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat.

2.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztatő foglalkozások rendje

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkiztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki igénybe
veheti. Ezek idopontjait, helyét és a foglalkozásokat vezeto tanárok nevét az iskola hirdetőtábláján és
honlapján minden tanév szeptemberében az ĺntézményvezető teszi közzé.

2.3. A számítógéptermek használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az óra
elején csak tanári utasĺtásra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt
hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szÜkséges állományok telepĺthetők. Játékok telepítése
és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszk<izök bevitele tilos. Az óra
végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti
állapotába. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait.

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe ételt, italt
bevinni, étkezni, innĺszigorúan tilos, afoglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.

A számító9épterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles betartani.
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2.A. A sportcsarnok hasznátati rendje

A sDortcsarnok tanítási idon kívL]l csak a szervezett sportfoglalkozásokon, pedagógus felügyelete mellett
haszná|ható.

E łĄezet alkalmazásában testnevelo tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a testnevelés
szaktárgyi orát tartó helyettesíto pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendo.

A tanulók kötelesek a felszereléstjket, mé9 alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal hozni. A
felrnentett tanuló a testnevelo tanár által kijelölt helyen tartózkodik azőra teljes idotartama alatt, amennyiben
ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt
tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelo tanárnak.

Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szÜloi írásbelĺ kérésre vagy iskolaorvos javaslata alapján.
Az állandó felmentéssel rendelkezo tanulóknak nem kell jelen lenniük az őrákon, ha az az elso vagy az
utolsó. A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előzo osztály elhagyja az oltozőket, csak
ezután vonulhatnak be. Becsöngetésĺg az oltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt. Az öltözijt
elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltozők ajtajál.

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözóben. Ezek elzárásáról az óra elotti szÜnetben a
testnevelo tanár gondoskodik. Az oltözők és zuhanyozók rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.

A tanulóknak ismerniÜk és be kell tańaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi eloírásokat. Baleset esetén, a
tanulÓ azonnal jelezze sérÜlését testnevelojének.

2.5. Az ebédlő használatának rendje

A konyhába kizárőlag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlit, az ebédido kivételével zárva kell tartani. Az
ebédlot a tanulÓk nyitva tartás alatt vehetik igénybe.

Étkezés elott kötelezo a kézmosás. Azebédlőben önkiszolgálás Van, a tanulók türelmesen álljanak sorban
és legyenek udvariasak. Az étkezés befejezése után a tányérokat, evoeszközöket a kijelölt helyen kell
beadni. Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező
tisztaságára, rendjére.

2.6. A rendszeres egészségügyi felĹigyetet és el!átás rendje

A tanulók évenként két alkalommal kÜlön beosztás szerint fogászati, egy alkalommalszemészeti és általános
szíirővizsgálaton vesznek részt. Ennek idopontjáról a tanulókat és a szÜloket az osz1ályfonok értesíti. A
vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.
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3, Sz. mellékIet

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
|átogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények műkcidtetésében csak egészséges és
ttjnetmentes dolgozó vehet részt. A szĹilők, amennyiben gyermeküknéltüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szÜlő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy ĺgazolt fertőzés van.

Szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, gyermekeiket a bejárat előtt várjákl KérjÜk, hogy
ügyeiket, kéréseĺket telefonon vagy e-mailben próbálják ĺntézni! Ha valakinek a tĺtkárságon
halaszthatatlan dolga akad, akkor időpontegyeztetéssel, csak maszkban léphet az épületbe.

Telefon: 06/331 508-160
e- m a i l : bpz'qfu!5x9-!o28-zp@€ rnąĺ. cq n

Feladat a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az
intézmény épüIete előtt. Ezért a reggelĺ csoportosulást megelőzendő

1. Beléptetés:
A tanulók az udvarra érkeznek, csak az első osztályos tanulókat kísérhetik be az udvarra,
illetve az ajtőiga szülők.

A tanulók az udvari ajtón lépnek be az iskola épületébe az alábbiak szerint:
o aula aitón: 4. osztály és a felső tagozat
o ,,Ballagó" ajtón: 1-3. osztály

Az alsó tagozat tantermeiben a tanító nénik 7:00 órától várják a tanulókat, a felső
tagozatosok 7:00 órától elfoglalhatják helyüket tantermükben, a folyosón ügyeletes nevelő
tartózkodik.

2. Kiléptetés
A tanulók a Dózsa György utcai kijáraton hagyják el az iskolát. A szĺ.jlők az iskola előtt
várhatják gyermeküket. Tanítás és ebéd után, illetőleg a napközi otthon munkája alatt
kizárólag a pedagógusokkal történt egyeztetés szerĺnt, az alábbi idősávokban vihetĺk el
gyermekĹiket:

o 12:00 - L2:1O,
o 12:45 - 13:00,

o 13:45 - 1,4:OO,

o ]'5:00 óra után szĹikség szerint.

M indenkinek figyel nie kell a távolságtartási szabályok beta rtására !

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a L,5
méteres védőtávolság. A közösségi terekben a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Szükség
esetén a szülők gondoskodnak arról, hogy maszk a tanulók rendelkezésére álljon'
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A tantermi oktatás során az osztályok keveredését elkerÜljĺ.ik.

o A tanulók csak a saját osztályukban tartózkodhatnak, szÜnetekben sem lehet átjárás egyik
teremből a másikba.

o Csoportbontások és szaktantermi órák esetén hagyják el osztálytermÜket a tanulók. A
csoportbontott és szaktanetermi órák után minden csoport/osztály után fertőtleníteni kell'

o Azok a tanulók, akĺk nem igényeltek napközi otthont, Vagy a tanulószobát az utolsó óra és
étkezés után hazamennek. Számukra egyéb Ügyeletet nem tudunk biztosítani'

A testnevelésórákat azidőjárás függvényében szabad téren kell megtartanĺ.

. A sportcsarnokban tanulók mindig ugyanazt az öltözőt használják:
o beosztás: alsó/felső tagozat; fiú/lány
o a csoportok után fertőtlenítés szükséges

A tanulók az első vagy második szĺ.inetben étkezenek, a többi szünetet az udvaron, a szabad levegőn
töltik' Az udvaron biztosítható a távolságtartás, és a csoportosulások elkerĹ]lése. Rossz idő esetén a
tanulók a tanteremben maradhatnak, a közösségi tereket a napi beosztás szerint vehetik igénybe, Egy
időben az emeleten, az alsó szinti folyosón, és az aulában is egy-egy osztály tartózkodhat.

A tanévre tervezett rendezvények megtartását illetően az aktuális járuányÜgyi helyzet, és az operatív
Törzs ajánlása lesz a meghatározó.

A megfelelő védőtávolság betartása kÜlönösen fontos a mosdókban is. Ezért az alsó szinti mosdókat
csak alsós tanulók, az emeleti mosdókat csak a felsősök használhatiák.

A szülők, pedagógusok kapcsolattartása elsősorban telefonon, e-maĺlben, egyéb online formákban
történik' Kivételt képeznek a sza badtéren megrendezhető találkozások.

H t G t É N És szABÁLYo K B ETARTÁSA

Az intézményben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk' Az osztálytermekben és szociális
helyiségekben szappanos kézmosásra Van lehetőség. A szociális helyiségekben kézszárító áll a tanulók
rendelkezésére'

A szociális helyiségekben bĺztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget' Kéztörlésre a kézszárítók
használhatók.

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket
megelőzően és azokat kcivetően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot. (A tanuló használhatja saját tĺsztasági felszerelésétl)

A személyi hĺgiéné alapvető szabályaĺról a gyermekek, tanulók az első tanítási napon, azt követően
folyamatosan részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek
isrneriék az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
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majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés
szükséges. Kérjük, hogy naponta gondoskodjanak arról, hogy a szükséges mennyiségű papír
zsebkendő gyermekük rendelkezésére álljon !

Fokozott figyelmet kell fordítani a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kelltartani.

Az épÜleten belÜli mozgáshoz is biztosítjuk a kézfertőtlenítőszerek rendelkezésre állását (bejárat, porta,
nevelőifolyosó).

ÉĺrrnrĺÉsR E vo N AT Kozo szaaÁryo r

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kellfordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására Vagy
kézfertőtlenítésére.

A tízóraĺt és uzsonnát az alsós tanulók a saját osztálytermükben, a felsősök a tízóraĺt az ebédlőben
fogyasztják elaz első szünetben.
Kérjük, hogy a tanteremben étkezésheza kulturált étkezés feltételeinek bĺztosításához szalvétát (az
asztal/pad letakarásához is) biztosítsanak gyermekük részére!

Az étkezési díiakat átutalással, vagv az önkormányzat által kikĺ.ildött sárga csekken kell kiegyenIíteni.

TEENDCíK BETEG szEMÉLY E$ETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál Íertőzés tünete! észte|hetők,
haladéktalanulel ke!!őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szúlő/gondviselő értesítéséről ĺs
gondoskodnĺ kell, akinek a fĺgyelmét fel kell hívnĺ arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a
gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Amennyiben felmerÜl a CoVlD-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező
egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult a CoVlD-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyĺlatkozni.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyen szerepel, hogy kiizösségbe
mehet. Az intézmények az igazolást el kellfogadnia, azt saját hatáskiirben nem bírálhatja felü!.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járuányügyi helyzet miatt
speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell dontenie. Erről a szütő tájékoztatja az
iskolát, hogy ennek alapján a szükséges intézkedések megtörténhessenek.

TAN U Ll t H t ÁNY?Áso K KEZE LÉs E
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Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége mĺatt, erről orvosi igazolással rendelkezĺk, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. lgazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a
tanuló hatósági karanténba kerÜla részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyiszabály érvényes.

. A hiányzásról minden esetben orvosi igazolást kérünk, melyet a betegség után a szülő
azonnal fe]tött az e-KRÉTA rendszerbe. (Technikaĺ felszerelés hiányában a visszaérke ző tanulo,
rögton az első óra előtt koteles odaadnitanítójának, osztályfőnökének az orvosi igazolást.)
Amennyiben a visszaérkezéskor a tanuló nem rendelkezik igazolással, nem jöhet be a
közösségbe.

o Szü!ői igazolás csak előre ismert ok miatti kikérésre használható (a hiányzást megelőzően ezt
jelezni kell!), betegség esetén nem tudjuk elfogadni!

EGÉszsÉGÜevl szeuPaNTBaL BlzToNsÁGos KzRNYEZET KIALAKÍTÁSA

A tanév megkezdése előtt és a tanítási sz[inetekben (őszi szÜnet, téli szljnet, tavaszĺ szünet) alapos,
mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni az NKK ajánlásának figyelembe vételével. A napi
fertőtlenítést, takarítást, és a hetĺ nagytakarítást a takarítási utasítás alapján végzik el a takarítók.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szÜkséges tisztító- és
fertőtlenítő szereket, szappant és kézfertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja. A szükséges szerek
folyamatos biztosítása érdekében készletnyilvántartást vezetünk, amit hetente leadunk a fenntartónak.
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4. SŻ. melIéklet

4. Az lNTÉzMÉľvgrľ ľlÚrÖoó EGYEZTETó FoRUMoK
NYILATKOZATAI

4.'t. A diákönkormányzat nyilatkozata

A Pilismróti Bozóky Mihály Általános lskola diákönkormányzata az intézmény házirendjének
módosításával ka pcsolatos véleményezési jogát gyakorolta.

Kett: Pilismarót, ':'!E,.9.ľ':....

d iá kön kormá nyzat vezetője

4.2. Az iskolaszék nyilatkozata

A Pilismróti Bozóky Mihály Általános lskola dĺákönkormányzata az intézmény házirendjének
módosításával kapcsolatos vélem ényezésĺ jogát gya korolta.

Kelt: Pilism arőt,2027. .,.|.\l...

4.3. A neve!őtestület nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2o2L. év október hó 07'

nevelőtestületi értekezleten elfogadta.

h itelesítő nevelőtestületi tag

napján megtartott
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4.4. A szülői szervezet nyilatkozata

A Pilismaróti Bozóky Mihály Általános lskola sztjlői szervezete az

módosításával kapcsolatos véleményezési jogát a zo/2oI2. (Vlll.31')
bekez désé ben megh atá rozotta k sze ri nt gya korolta.

Kelt: Pilism arot, ZOZL.lOJ.! t..

b%e; {eJĹĘt
a szülői szervezet elnöke

4.5. Az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozata

A Pilismaróti Bozóky Mihály Általános lskola házirendjének módosítását a mai napon
intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom.

Pilismarót,. .:..'l9'oŤ-

intézm ényvezető aláírása

intézmény házirendjének

EMMI rendelet 4. I (5)

4.6. Fenntartói nyilatkozat

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2o1'L évi CXC. törvény 25' 5 (4)

bekezdése értelmében nincsenek a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések.

Jelen házirend vonatkozásában az intézmény fenntartója egyetértésijogkört gyakorolt.

Kelt:

')r
o'l

.c
$!

fenntartó képviselője
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Fíiggelék

2o11. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2013' ccXXXll. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi V. törvény a PolgáriTörvénykönyvről

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésrol szóló 201'1'' évi CXC. törvény módosításáról

22sl2012. (Vlll. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésitörvény végrehajtásáról

20l2o12. (Vlll. 31.) EMMl rendelet a nevelési-oktatási intézmények mriködéséről és a koznevelési
intézmények névhasználatárÓl

17l2o14. (lll. 12.) EMMl rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikonyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valam int az iskolai tankönyvel látás rendjérol

26ĺ2017' (Vl. 9') EMMl utasítás a tankeruleti kozpontok általfenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól

43112020. (lX. 18.) Kormányrendelet a járványÜgyi készriltségi idószak védelmi intézkedésirol

1144l2o21. (lll. 29.) Kormányhatározat az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik
életkörülményeinek további javításáról

JoGszABÁLYl ľÁrľÉn
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Pilismaľótĺ Bozóky Mĺhály Áltatĺĺnos Iskola

Fábiánné Gyimesi Lívĺa
részére

ĺntézménv székhelvén

Tárgy: Házirend fenntartói ellenőrzése

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Az Esztergomi Tankerĺileti Központ tankerületi igazgatőja jogkörében és a nemzeti
kĺiznevelésľol szóló 2}ll.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.$. (2) i) pontjának

felhatalmazása alapján az On á|ta| 202|-2022. tanévre benyrijtott módosított intézményi
házirend ellenőrzése megtöľtént.

Az e|lęnőrzés kapcsán a következo megállapítást teszem.

Esztergomi Tankerületi Központ

Iktatószám:

Ügyintézo:

A dokumentum tartalmilag és formailag megfelel a hatályos Nkt.,valamint a nevelési-oktatási

intézmények mĺĺködéséről és a köznevelési intézményck névhasználatáról szóló 2O/2Ol2.

(VIII. 3l.) EMMI rendelet (Rendelet) eloírásainak. A Házirend a fenntartó számáĺa többlet
kiadást jelentő rendelkezést nem tartalmaz.

Kéľem szíves intézkedését a dokumentumnak a nevelési-oktatási intézmény honlapján,

valamint a közhiteles nyilvántartásban történő közzétételében. A rendelet 82.$.(4) bekezdése

értelrnében a házirend érdenri vźlltozásaesetén arról a szülot. a tanulót té$ékoztatni kell'

Eszteľgom, 202|. november 3.

TK/ l 0ó100 602-39/20Żl '

Engelbrecht Lász|ő

Tĺsztelettel:

l:)2500 Esztergom, Lőrinc u. 7.

Ż06-33-795-227
eszteroom@kk.oov.hu
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