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Bevezető rendelkezések
A házirend az iskola diákjainak és dolgozóinak munkahelyi alkotmánya. Rögzíti a jogokat és
a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden
tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!
A Házirendet:
• az iskola igazgatója készíti el,
• a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor intézményi tanács és a diákönkormányzat
egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Ezen házirend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet tanév rendje
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más
alkalmazottra egyaránt vonatkozik.
A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak.
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Az Intézmény adatai
•

neve: Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

•

címe: 6786 Ruzsa, Üllési út 2.

•

felügyeleti szerve:

Szegedi Tankerületi Központ
6726 Szeged, Közép fasor 17-21.

Az iskola nagyobb tanulóközösségei
•

a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 50 %-a.

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, a Diákönkormányzati vezető tanárokon
keresztül.

Jogok és kötelességek

A tanulók jogai
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát
szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt
tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
e) a nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a
nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának 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 művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
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g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek
megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására
vagy a részletekben való fizetésre.
(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek
térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
(6) A tanuló joga különösen, hogy
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak (etika, hit- és erkölcstan, angol, német), délutáni foglalkozások közül,
c) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az
iskolai könyvtári szolgáltatást,
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról,
f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek,
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a
diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - az
iskolaszéktől, a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon,
h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának
gyakorlását,
i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
j) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot,
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,
m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról,
n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,
o) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását,
q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön,
amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
(8) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában
a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyá5

ból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény
a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban
létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
(10) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.
(11) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A
megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője
egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg
elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében,
az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a
teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény
(nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni oly
módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét.
(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR adatkezelőjénél. A diákigazolvány elkészítéséről a KIR adatkezelője gondoskodik. A diákigazolvány
közokirat. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési
helyét és idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét, a
diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas
eszközzel ellátott igazolvány. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A köznevelési intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány
kiállítására irányuló eljárás során hozott hatósági döntéseket. A KIR adatkezelője a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,
valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes
adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott
személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.

Tanulói jogok gyakorlása
Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben
előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.
Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik.
Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.
Az iskola vezetősége kérheti a diákönkormányzat véleményét.
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A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki,
melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
• Diákkör létrehozását minimum 50 fő tanuló kezdeményezheti.
• Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.
• A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
• A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit, ha a költségvetése lehetőséget ad.

A tanulók kötelességei hogy:
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhét óráig tartó
egyéb foglalkozásokon.
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a
tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához,
az iskola, szabályzatainak előírásait,
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető
állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
g) az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
h) megtartsa az iskolai, SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,
és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy
értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz, mobiltelefont, lézer stb.) nem szabad behozni az
iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az
iskola felelősséget nem vállal!
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.
A tanuló semmilyen tárggyal, eszközzel kereskedelmi tevékenységet nem folytathat. Amenynyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem
szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.
A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhatnak. A kerékpárt az
iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A kerékpárokért az
iskola anyagi felelősséget nem vállal.
Az intézmény területére szigorúan tilos segéd motorkerékpárt behozni.
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Az iskola munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az intézményi tanács és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanévnyitó értekezleten kell meghatározni.
A tanítás 800 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban
érkezzen meg az iskolába, jó idő esetén az udvaron gyülekezik, majd jelző csöngetéskor
foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát.
Rossz idő esetén a tanulók az alsó folyosón gyülekeznek. Az ügyeletes tanuló az erre a célra
rendszeresített füzetbe felírja a későn érkezők nevét. (a 0750 után érkezőket)
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730. órától a tanítás végéig,
illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 745 óra között kell megérkezniük.
A késéseket az osztályfőnök a magatartási jegyek megállapításánál figyelembe veszi.
Óraközi szünetek
Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.
A tanulóknak, ha az időjárás lehetővé teszi, az óraközi szünetekben az udvaron, ha az időjárás
ezt nem teszi lehetővé, akkor a folyosón kell tartózkodniuk. A tanuló tanítási idő alatt az iskola
épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az
ügyeletes nevelő) engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az
iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
A szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a
tanulók.
A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely
veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik, más
esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Az iskola a
tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a
tanulók és a nevelők tudomására hozza.

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik.
Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik
erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában
az 1-7. tanórában, művészeti és sport foglalkozások a tanítási órák után délután tartandók. A
szakkörök és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek.
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A tanítás befejeztével, ha a tanulónak nincs több hivatalos elfoglaltsága és nem napközis az
iskola épületét hagyja el és menjen haza, ha a szülő másképp nem rendelkezik.
A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.
Az iskola tanulói étkezését az óvodai ebédlő biztosítja. Az ebédlő igénybevételére a negyedik
óra utáni szünettől 14 óráig van lehetőség.
Általános működési szabályok
Az iskolai könyvtárára vonatkozó szabályokat az iskola SZMSZ-e tartalmazza.
A képességek fejlesztését szolgálják a művészeti foglalkozások, szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a művészeti foglalkozások, szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. A felzárkóztató
foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató
foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
Év közben kimaradni csak indokolt esetben lehet. A napközis foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadóak.
A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni
kell.
A délutáni foglalkozásokra vonatkozó szabályok
1. A napközibe történő felvétel a szülő kérésére történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év szeptemberében kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
3. A busszal bejáró tanulók 1400-ig a napköziben kapnak elhelyezést, addig a napközisekre
vonatkozó szabályok érvényesek rájuk is.
4. Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló
tanulót felvesz.
5. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi
kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
• akiknek mindkét szülője dolgozik,
• akik állami gondozottak,
• akik nehéz szociális körülmények között élnek.
6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1700 óráig tartanak.
7. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
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8. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján
távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.
Váratlan betegség kivételével csak a szülő írásbeli kérésére engedhető el a tanuló az iskolából.
A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel.

Étkezések rendje
Az étkezések ideje:
Az igazgató helyettes által elkészített rend alapján folyik az étkeztetés. A tanulók csak tanári
felügyelettel mehetnek át az ebédlőbe, és onnan tanár engedélyével mehetnek el. Étkezni csak
kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára.
A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.

Egészségvédelem
1. A tanuló kötelessége, hogy:
•
óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
•
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
•
betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
•
azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést)
vagy balesetet észlel;
•
azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
•
rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait.
2.

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
•
•
•

a tanuló a tornateremként használt helyiségben csak pedagógus felügyeletével
tartózkodhat;
a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;
a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót.

3.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben a községi
háziorvos, fogorvos és védőnő biztosítja.

4.

A háziorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
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•
•
5.

6.

fogászat: évente két egy alkalommal,
gyermekorvosi vizsgálat: évente egy alkalommal,

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több
alkalommal, saját ütemterve szerint. Ha a védőnő értesíti a szülőt, hogy gyermekének
fertőző betegsége van, abban az esetben csak akkor jöhet a tanuló közösségbe, ha írásos
igazolást hoz a védőnőtől arról, hogy a tanulónak a fertőző betegsége megszűnt.
Az iskolában dohányozni TILOS!

Vagyonvédelem, kártérítés
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak,
taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. A társadalmi vagy egyéb
tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.
A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.

Egyéb előírások
Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.
Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.
Az iskola területére mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad behozni, s azt az iskolában tartózkodás alatt bekapcsolni tilos.
Az iskola területén csak tanári engedéllyel használhatja a tanuló a mobiltelefont.
A mobiltelefon használatánál a személyiségi jogokat tiszteletben kell tartani.
A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.
Az iskolában és a hozzá tartozó területen, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán
kívül szervezett rendezvényeken dohányozni, kábítószert és szeszesitalt fogyasztani tilos!
A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók
részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.
A tanulók és a szülők tájékoztatása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
• az iskola DÖK vezetője
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban
tájékoztatják, valamint a KRÉTA rendszerben működő e napló segítségével.
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel vagy a szülői munkaközösséggel.
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4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
• az iskola igazgatója
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden
félévben,
• az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
• szóban:
o a családlátogatásokon,
o a szülői értekezleteken,
o a nevelők fogadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon,
o KRÉTA e napló
• írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben).
6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel vagy a szülői munkaközösséggel.
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen,
erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
• osztályonként két-két hetes,
• tantárgyi felelősök.
• 2 fő ügyeletes tanulók az iskola bejáratánál szünetekben
4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – az 1-4
évfolyam számára 17 óráig, míg 5-8 évfolyam számára 20 óráig tarthatók.
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A hetesek kötelességei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A két hetes feladatát megosztva teljesíti.
Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet.
Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.
Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 10 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát.
Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.
Távozáskor leoltják a világítást.
Az utolsó óra után becsukják az ablakot, felrakják a tanulói székeket az asztalra.
A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.
A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi
feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb.

Késés
A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.
A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc
késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra.
A késő tanulónak a megérkezés után haladéktalanul meg kell keresnie az osztályát és bekapcsolódnia az ott folyó munkába.
A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.
Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!
Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek
• Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az
esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
• Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével
-, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a
tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő
tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást,
az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
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Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. A szülői
igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb
távolmaradás esetén az igazgató adhat. 2 napra pályaválasztási, továbbtanulási célú iskolán
kívüli programokon való részvételre a 7-8. osztályban igazolt a hiányzás.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult.
A mulasztás igazolható:
• a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
• a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta,
• a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.
Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a
tanuló osztályfőnökét.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a távolmaradást követő öt
tanítási napon belül. Az addig nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.
Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben, telefonon értesítenie kell.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli
büntetést von maga után.
Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az
osztályfőnök írásban értesíti.
A tanuló által vállalt művészeti, napközis, szakköri foglalkozásokról, fakultációs órákról való
késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.
-A szülő nagyon indokolt esetben egy tanévben összesen három napot - nem alkalmat - igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat.
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell:
• 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet
• 8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet
• 12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet
• 20 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Tanulmányi kötelezettségek
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
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hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a
szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
• félévkor:
• a tanítási év végén.
Az osztályozó vizsga sikeres, ha a tanuló a tanító vagy a szaktanár által meghatározott feladatokat szóban és írásban egyaránt legalább 30%-osan teljesíti. Az osztályozó vizsgán a tanítón
és a szaktanáron kívül 2 pedagógus is jelen van, akik hitelesítik a javítóvizsga jegyzőkönyvét.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
•

A tanuló fegyelmi felelőssége
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
1. Azt a tanulót, aki
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
• vagy igazolatlanul mulaszt,
büntetésben lehet részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái
• szaktanári figyelmeztetés,
• napközis nevelői figyelmeztetés,
• osztályfőnöki figyelmeztetés,
• osztályfőnöki intés,
• osztályfőnöki megrovás,
• igazgatói figyelmeztetés,
• igazgatói intés,
• igazgatói megrovás,
• áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,
• kizárás az iskolából.
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „igazgatói figyelmeztetés” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
• a szándékos károkozás;
• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
• ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról
az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
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6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.
A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az
Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
A tanuló munkájának elismerése
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi.
A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület
tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár.
A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a
tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.
Tanulmányi jegyek
Az első évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését,
haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges
intézkedésekre.
Második évfolyamon, év végén, illetve harmadik évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig félévkor és év végén osztályzatot kapnak a tanulók.
a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül
tudja alkalmazni
4 jó
a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
3 közepes
a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni
tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja al2 elégséges
kalmazni
a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja
1 elégtelen
alkalmazni
5 jeles

Magatartás jegyek
5

Példás

4

Jó

3

Változó

fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja e
lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja
enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és
közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el
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2

Rossz

súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés
hatására látja el

Szorgalmi jegyek
5

Példás

4

Jó

3

Változó

2

Hanyag

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három
tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít)
legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás)
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól)

Jutalmazások
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek. A kiemelkedő tanulók tanulmányi vagy sportmunkájukért részesülhetnek a
„Jó tanuló, jó sportoló” díjban.
A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.

Egyéni jutalmazások
A jutalmazások formái:
• osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
• szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban
elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
• igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért helyezésért,
valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt.
• nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület szavazata alapján, tanév végén adható.
• Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el
oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
• serlegen szerepel azoknak a tanulóknak a neve akik 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi
eredménnyel végeztek.
A jutalmak formái:
• könyvjutalom,
• tárgyjutalom,
• oklevél.
Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi
érdemekért:
• kiemelkedő tanulmányi eredmény
• példamutató szorgalom
• versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
• az iskola érdekében végzett tevékenység
• kiemelkedő sporttevékenység
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Hivatalos ügyek intézésének rendje
1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.
2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök
véleményét meghallgatva.
3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben
kereshetik fel.
4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni.
A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába
került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az
abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.
2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.
3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony
megszűnésekor visszaadni.
4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő
díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat
részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.
Térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok

Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások:
Az alapfokú művészetoktatási intézményben:
• heti négy tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához,
évenkénti egy meghallgatás (vizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése,
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban
meghatározottak szerint térítési díjat fizet.
Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások
Az alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás után a tanuló tandíjat köteles fizetni, melyet tanév elején a jelentkezés alapján állapít meg az intézmény.
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A térítési díj és tandíj befizetésére vonatkozó szabályok

1. A meghatározott térítési díjak befizetésének időpontja: havi szolgáltatások esetén a tárgyhónap 05-15-ig, a művészeti oktatásnál két részletben egyszer október 15-ig az első, március
15-ig a második részletet kell befizetni az intézmény titkárságán.

Tanulmányok alatti vizsga általános szabályai (osztályozó, pótvizsga)

Tervezett időpontok:
Osztályozó vizsga:
• a tanítási év során, az igazgató által meghatározott időpontban történik, a kijelöléstől
számított 3 hónapon belül, egyéni elbírálással.
Különbözeti vizsga:
• tanévente január 15-jnuár 30-ig, illetve június 1-június 15.
Pótló vizsga:
• szükség esetén az igazgató által meghatározott időpontban, ha lehet június 1-június 15ig.
Javítóvizsga:
• minden évben augusztus 15 és augusztus 31 között, az igaztó által meghatározott időpontban
1-4. évfolyamon:
Magyar irodalom: Írásbeli és szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan: Írásbeli és szóbeli vizsga
Matematika: Írásbeli és szóbeli vizsga
Természetismeret: Írásbeli és szóbeli vizsga
Idegennyelv: Írásbeli és szóbeli vizsga
Etika: Szóbeli vizsga
Ének-zene: Gyakorlati feladatok
Testnevelés: Gyakorlati feladatok
Életvitel és gyakorlat: Gyakorlati feladatok
Vizuális kultúra: Gyakorlati feladatok
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5-8. évfolyamon:
Magyar irodalom: Írásbeli és szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan: Írásbeli és szóbeli vizsga
Matematika: Írásbeli és szóbeli vizsga
Természetismeret: Írásbeli és szóbeli vizsga
Idegennyelv: Írásbeli és szóbeli vizsga
Történelem: Írásbeli és szóbeli vizsga
Földrajz: Írásbeli és szóbeli vizsga
Fizika: Írásbeli és szóbeli vizsga
Kémia: Írásbeli és szóbeli vizsga
Biológia: Írásbeli és szóbeli vizsga
Informatika: Gyakorlati feladatok
Etika: Szóbeli vizsga
Ének-zene: Gyakorlati feladatok
Testnevelés: Gyakorlati feladatok
Életvitel és gyakorlat: Gyakorlati feladatok
Vizuális kultúra: Gyakorlati feladatok
A tantárgyi követelmények a helyi tantervben találhatók.
Záró rendelkezések
A Házirend nyilvános, az irodában és a tanáriban bárki számára hozzáférhető. A Házirend
minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.
Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék
A Házirendet a nevelőtestület 2020. augusztus 31-én elfogadta.
A Házirend életbelépésének időpontja: 2020. szeptember 01.
Ollmann-né Lovászi Ágnes
igazgató
2020. augusztus 31-én az SZMK, Intézményi Tanács valamint az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal
élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.
……………………………...
Sólyáné Farkas Anikó

……………………………..
Varga Enikő
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1. számú melléklet

Csengetési rend
Óra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Becsengetés
800
900
1000
1100
1200
1250
1405

Kicsengetés
845
945
1045
1145
1245
1335
1450
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4. számú melléklet

A beiratkozásra vonatkozó szabályok

1. Az általános iskolai beíratás az igazgató által előre kijelölt és nyilvánosan közzétett időpontban az iskola titkárságán történik a törvényben előírt feltételek betartásával.
2. A művészeti tanszakokra minden év májusában illetve szeptember első hetében lehet jelentkezni. A tanulók jelentkezési lapot töltenek ki, melyet a szülő aláírásával igazol.
3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra a tanév első napján lehet jelentkezni az osztályfőnököknél. A jelentkezések elbírálásánál előnyt élveznek az alsó tagozatosok, külterületen lakók. A felvételről az igazgató dönt, az osztályfőnökök javaslata alapján.
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