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Törvényi alapja:
20/2012. VIII.31 EMMI rendelet 5.§
20/2012. VIII.31 EMMI rendelet 82.§ (4)

A házirend egy példányát az óvodába,
iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá
annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell.
(3) Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

1.

A házirend célja és feladata

A házirend az iskolai élet, rend törvénye. Betartása és betartatása minden dolgozó
és tanuló egyéni és közösségi érdeke.
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.

2.
-

-

-

-

-

Általános rendelkezések
A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,
illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban
meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel
az iskola szervezésében történik.
A házirend érvényes a tanulókra és hozzátartozóikra, a pedagógusokra, az
intézmény dolgozóira, és az intézménybe belépő egyéb személyekre egyaránt.
A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes az iskola területére
való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama
alatt.
Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan
iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk
az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok
és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és
tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó
területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és az szülői munkaközösség
véleményezési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott
eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések).

3. A házirend nyilvánossága
1.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
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2.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- az iskola irattárában
- az iskola nevelői szobájában
- az iskola igazgatójánál
- az iskola igazgatóhelyettesénél
- az osztályfőnököknél
- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
- a Szülői Tanács elnökénél

3.

A házirend egy példányát – köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

3.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden
osztályfőnöknek tájékoztatni kell:
- a tanulókat az osztályfőnöki órán
- a szülőket szülői értekezleten

4.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal az osztályfőnöki órán
- a szülőkkel szülői értekezleten

5.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján
vagy - ettől eltérően - előre egyeztetett időpontban.

4. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok
1.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 730 órától délután
1600 óráig van nyitva. (kivételt képeznek a nulladik órában tartott
foglalkozások, melyek 700 órakor kezdődnek)

2.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 730 órától (kivétel a
nulladik óra) a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére
tudja biztosítani.

3.

Az iskolába a tanulóknak 730 óra és 745 óra között kell megérkezniük. A tanítás
előtti gyülekező helye az iskola udvara, eső esetén folyosó. Az osztálytermekbe
reggel 745 órától lehet bemenni. Az osztályok az első tanóra kezdetéig az első
tanórát tartó pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak az osztályteremben. A
délutáni foglalkozásokra a tanulók a foglalkozás kezdete előtt max. 10 perccel
érkezzenek.

4.

Az óra kezdete előtt a tanulóknak az udvaron, fegyelmezetten kell sorakozniuk,
majd az ügyeletes nevelők utasítása szerint nevelőikkel az osztálytermekbe kell
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vonulniuk. A második szünettől az alsó a nagy udvaron,a felsős a kis udvaron
tartózkodik.

5.

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra 800- 845
2. óra 900-945
3.óra 1000-1045
4. óra 1055-1140
5. óra 1150-1235
6. óra 1245-1330
A tanítás reggel 800 órától 1330 óráig tart. A tanórán kívüli foglalkozások legkésőbb
16-kor befejeződnek.

6.

Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben
tartózkodnak tanári felügyelet mellett.
Az ebédeltetés 1140 órakor kezdődik, és tart addig, amíg a 6. óra után érkező
csoport be nem fejezi az étkezést. Az ebédeltetés meghatározott rend szerint
történik, mindenkinek a saját csoportjával kell étkezni. Ez alól felmentést csak
az igazgató adhat, különösen indokolt esetben. Az a tanuló vagy tanulói
közösség, aki nem tudja a közös, kulturált étkezés szabályait betartani az utolsó
étkezést befejező tanulócsoport után étkezhet.

7.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, eszközeit kizárólag csak nevelő
felügyeletével használhatják. (Az iskola udvarát, sportpályáját is) Ez alól
felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

8.

Az iskola épületében és területén az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül
csak hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola
igazgatójától engedélyt kaptak.

(A szülők a gyermekeiket az iskola bejáratánál engedik el reggel, és ott várhatják a
tanítás végén is.)
Az intézmény bejárati ajtaját – a zavartalan munka, és a tanulók értékeinek
védelme érdekében – tanítási idő alatt zárva tartjuk. Az iskolába érkező
idegenek a kapucsengőn jelezhetik belépési szándékukat. A szülők hivatalos
ügyeiket a kihirdetett időpontban, délután intézhetik iskolánkban.
9.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik
800 óra és 1500 óra között.
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10.

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 az érintettek tudomására hozza.

5. A tanulók és a szülők tájékoztatása
1.

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
az iskola igazgatója

-

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén,
- a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
- alkalmanként a tízórai szünet végén tájékoztatja,
-

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 keresztül írásban tájékoztatják.

3.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel vagy a Szülői Tanáccsal.

4.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális
feladatokról

- az iskola igazgatója
- A Szülői Tanács ülésén minden félév elején
- az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan tájékoztatja,
- az osztályfőnök
- az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
5.

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon
tájékoztatják:

- szóban
a családlátogatásokon
a szülői értekezleteken
a nevelők fogadó óráin
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-

írásban a tájékoztató füzetben, valamint az első-negyedik évfolyamon a félévi és
a tanév végi értékelő lapokon.

6.

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait az iskolai
munkaterv tartalmazza.

7.

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel vagy a Szülők Tanácsával.

6.

A tanulók jogai és kötelességei
2011 CXC. köznevelési törvény 46.§

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja.
A szociális támogatáshoz való jogok, a különböző részvételi és választási jogok, az
iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogok viszont csak az
első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót. Ugyanakkor a
létesítményhasználat, az iskolai rendezvények jogi szabályai már a beíratás után
megilletik a tanulókat.

6.1. A tanuló jogai
- A tanuló rendelkezik az alapvető emberi jogokkal.
- A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő
szervezetekbe. A választás részletes szabályait a Diákönkormányzat szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza. Diákközgyűlésen minden tanulónak joga van
részt venni.
- Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogsérelem érte, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez,
a Diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, és a törvényben meghatározottak
szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál.
- A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak,
- Joga, hogy adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön.
- Órai munkáját, tanulását, felkészülését mások ne zavarják, figyelmét ne vonják el.
- A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget
kapjon, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fakultatív órákon, illetve a szakköri,
sport- és diákköri csoportok munkájában.
- A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola tanórán kívüli programjaiban.
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- A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha
azt törvénysértő módon állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola
igazgatójához kell benyújtania.
- A tanulónak joga, hogy térítésmentesen használja az iskola könyvtárát, más
kulturális szolgáltatásait, informatika termét, az iskola sportfelszereléseit és
létesítményeit.
- A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban
részesüljön a vonatkozó jogszabályok szerint.
- A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi
tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az
iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a Diákönkormányzat dönthet.

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 körzeti, megyei, országos versenyen elért I-VI.
helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő
teljesítményt nyújt.



tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján, tanév végén adható.

A jutalmak formái:
 könyvjutalom,
 emléklap,
 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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- A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melynek tárgyi
feltételeit az iskola a törvény szerint biztosítja. A következő tanév hitoktatására
május hónap folyamán lehet jelentkezni.
- A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban
részesüljön.
- A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai
gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról.
- A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – a jogszabályban
meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
- A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal
hamarabb megismerje. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható.
(Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett
segédeszközt használ, a vizsgáját, dolgozatát a tanár elégtelenre értékelheti.)
- A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá
munkájában elkövetett hibáit legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve
munkáját megnézhesse.
- Felmentés az értékelés alól csak szakértői vélemény vagy különösen indokolt
esetben szülő írásbeli kérelme és alapján adható. A kérelmet az igazgatóhoz kell
benyújtani.
- A tanuló a tanórán kívüli rendezvényeken való részvételi jogát, a mindennapokban
tanúsított magatartása alapján, a kulturált magatartási normák betartása mellett
gyakorolhatja.
- Iskolai foglalkozás keretében a tanulók által hozott anyagból készített dolgok
vagyoni joga a tanulót illeti meg, de vagyoni jogát átruházhatja az iskolára. Iskolai
foglalkozás keretében a tanulók által iskolai anyagból készített dolgok vagyoni joga
az iskolát illeti meg.
6.2.

A tanuló kötelességei

- A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi
kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse,
felszerelését magával hozza.
- A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben
szabályozottak szerint igazolja, a hiányzás miatt elmaradt számonkérés anyagából
beszámoljon. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli
foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait
ugyancsak igazolnia kell.
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- A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait
és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be.
- A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a
tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik
dolgozójának.
- A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményében
okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok
rendelkeznek.
- A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola
alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
- A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá –
amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről
jegyzőkönyvet vesz föl.
- Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályok tartalmát,
melynek megtörténtét az osztályfőnök a naplóban jelzi és aláírásával igazolja.
- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező
egészségügyi és szűrővizsgálatokon.
- Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az
iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen
feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben
tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.
- A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken ünnepélyes
ruhában jelenjen meg.
- A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges
eszközökkel érkezzenek meg.
- A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes)
vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben –
szülői kérés hiányában- az iskolából való távozásra az igazgató vagy
igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

7.

Általános szabályok

- Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és karóra viselete a
testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel
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megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt elrendeli. A felsorolt tárgyak
megőrzéséért az iskola nem vállal felelősséget.
- A sportpályát, sportfelszereléseket és eszközöket a tanulók csak tanári felügyelettel
használhatják. A tanulók a testnevelés órákon, ha az órát vezető tanár másként nem
rendelkezik, csak sportfelszerelésben vehetnek részt.
- A termekben lévő műszaki berendezések csak tanári engedéllyel működtethetők.
- Nem rendeltetésszerű használat miatt létrejött károkozás esetén, a kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza,
állapítja meg.
- Tanítási időben, napközisek esetében a napközi időtartama alatt az iskola területét a
tanuló csak a felügyeletét ellátó pedagógus engedélyével hagyhatja el. Sérülés,
rosszullét, betegség esetén a tanuló felügyeletét ellátó tanár a gondviselővel
egyeztetve engedheti el a tanulót.
- A tanulók igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, amelyben az iskola az
ebédelés lehetőségét kínálja fel.
- A kerékpárokat az udvaron felállított kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola
udvarán a kerékpárokat használni tilos.
- Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez
kötött szerencsejáték szervezése, lebonyolítása, továbbá a tanulók közötti
pénzforgalommal járó tevékenység.
- Az iskola területén talált tárgyakat a karbantartónak kell leadni, tulajdonosa ott
átveheti. A tanév befejezését követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív
célra felajánlja.
- Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken a dohányzás, szeszes ital
illetve bármilyen tudatmódosító szer tartása és fogyasztása tilos.
- Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie. Az ellenőrzőbe bevezetett
információkat a szülőkkel alá kell íratni. Ennek megtörténtét az osztályfőnök
ellenőrzi.
- Az elvesztett iskolai okmányok (ellenőrző, bizonyítvány) árát a pótláskor a
tanulónak ki kell fizetnie.
- Az iskola területére csak az oktatást, nevelést szolgáló eszközöket lehet behozni. A
mobiltelefont tanítási időben kikapcsolt állapotban, a tanári asztalra kell tenni.
Használni csak indokolt esetben a pedagógus engedélyével lehet. A tanuló
értéktárgyait megőrzésre a gazdasági irodában leadhatja.
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- A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más
dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel
megbeszélik.
- Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő
tárgy, szúró- és vágó eszközök, gyufa, napraforgó mag, dohány, szeszes ital, kábítóvagy tudatmódosító szer, robbanószer.
- Tilos a tanítási órákon a tanár engedélye nélkül étkezni és innivalót fogyasztani.
Tilos továbbá az iskola területén rágógumizni.
- Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb
összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével –rendkívül szükséges
esetben- hozhatnak. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget nem tud vállalni.
- Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a
tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ezzel az iskolában folyó munkát bármilyen
formában megzavarja, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli tárgyat
leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy
bejelentés nélkül az iskolába hozott tárgyat a tanuló a tanítási nap végén
visszakapja, további esetekben azonban ezeket a tárgyakat az iskola csak a szülőnek
adja át.
- Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb előírásokat. E
létesítmények szabályait a melléklet tartalmazza, azokat a létesítményvezető készíti
el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás során a Diákönkormányzat és
a Szülői Munkaközösség véleményezési jogot gyakorol.
- Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső
szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi
büntetésben részesülhet.

8.Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a művelődési és
közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.
Az alkalmazott eszközök maradéktalanul tartalmazzák
minimumkövetelményeinek eléréséhez szükséges ismereteket.

a

kerettanterv

Feleljenek meg intézményünk célrendszerének. Ennek érdekében tartalmazzák a
képességfejlesztés sokoldalú lehetőségeit.
Feleljenek meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek:
szerkezetük legyen világos, egyszerű
motiváljanak, keltsék fel a gyermek érdeklődését
szövegük az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, kerüljék az idegen
kifejezéseket, szavakat
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-

ábráik, betűméreteik, szerkesztésük segítse az önálló ismeretszerzést
ösztönözzenek ismétlésre, rendszerezésre
adjanak lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre
adjanak mintát az önálló feladatmegoldásokra

Törekedni kell arra, hogy a taneszközök piktogramjai, jelrendszere legyen azonos
valamennyi évfolyamom.
Méretében legyen kézbe-vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós.
Legyen több évig használható, és ára elérhető.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretből, illetve más
támogatásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be.
A tankönyveket azoknak a tanulóknak, akiknek törvény szerint jár, vagy szociálisan
rászorulnak, és azt a törvényes előírásoknak megfelelően igazolják, az intézmény
ingyenesen biztosítja.
A szülőket írásban tájékoztatjuk tanévkezdés előtt a kötelezően előírt és az iskola
által javasolt tankönyvekről, taneszközökről, segédletekről, és tornafelszerelésről.

9. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló
szabályok
A tanulók 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,
- megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában
- rendkívüli esemény ( pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés
) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az
épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
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- az iskola egész területén és az épülettől számított 5 méteren belül , valamint nem az
iskola területén tartott rendezvényeken tilos a dohányzás, alkoholfogyasztás
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben
iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.
Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
- fogászat: évente két alkalommal
- belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal
- szemészet: évente egy alkalommal
- a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal
- valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata nyolcadik
évfolyamon
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente
legalább több (szeptemberi kezdéssel kéthavonta) alkalommal. Szükség esetén,
kérésre azonnali szűrést végez.
Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek,
amelynek során felhívjuk figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek
megtörténtét az osztályfőnökök a naplókban rögzítik. Ezen kívül kémia,
számítástechnika, technika tantárgyakból balesetvédelmi oktatásban részesülnek,
melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak.
A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai
foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.
A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön
szabályok:
- a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,
- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai ruházat helyett – sportfelszerelést
(pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell
viselniük,
- a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót, pirszinget, műkörmöt,
- a hosszú hajat összefogva kell viselni

10.A tanulók mulasztásának igazolása
1.

A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
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2.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja.
Ez alól mentesítést –indokolt esetben- az iskola igazgatója adhat.

3.

A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben
maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető
leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.

4.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 2 tanítási
napon belül
-három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
-három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az
osztályfőnöknek kell bemutatni.
- Már 1 óra igazolatlan hiányzás esetén a szülőt értesíteni szükséges.
- Amennyiben a tanuló késik a tanítási óráról, az osztálynaplóba jegyezni
szükséges és ezek összeadódva igazolatlan órát eredményeznek.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát:
- az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a harminc órát:
- az iskola igazgatója tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a mulasztás eléri az ötven órát:
- az iskola igazgatója értesíti az illetékes gyámhatóságot (gyámhivatal).
5.
6.

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem
igazolja távolmaradását.
Amennyiben a tanuló megbetegszik, és az orvos kiírja, köteles azt rögtön
jelenteni az osztályfőnökének vagy az iskolatitkárnak, hogy a részére rendelt
ebédet le tudják mondani. Felgyógyulásakor szintén jeleznie kell, hogy
számára tízórait, illetve ebédet tudjanak rendelni. Amennyiben a tanuló illetve
a szülő hanyagság miatt a bejelentést nem teszi meg, a gyermek számára
rendelt ételt a szülőnek ki kell fizetni.

11. 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.

14

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
A hetesek megbízása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
A hetesek feladata:
- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta
stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint)
- az óra végén a termet kiszellőztetik
- a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik
- az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
- ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot,
- az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem tisztaságát.
4.

5.

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.

6.

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős
tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.

12. Tanórán kívüli foglalkozások
1.

Az iskola a tanulók számára –a tanórai foglalkozások mellett- az alábbi tanórán
kívüli foglalkozásokat szervezi:

- Napközi otthon. A szülők igényeinek megfelelően az iskolában tanítási napokon a
délutáni időszakban első-második (jelentkezőktől, létszámtól függően 3.
évfolyam) évfolyamon napközi otthon működik.
- Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben
(tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára –igény
esetén - az iskola ebédet és tízórait biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított
étkezési térítési díjat az iskolatitkárnak kell befizetni. A tanév első hetére az
iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani.
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- Tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
- Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör
alapján is. A szakkörök indításáról –a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével- minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör
vezetését –az iskola igazgatójának megbízása alapján- olyan felnőtt is elláthatja, aki
nem az iskola dolgozója.
- Versenyek, vetélkedők. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük.
- Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a
kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
- Múzeumi, kiállítási, könyvtári előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Egy-egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben tett csoportos látogatások. A tanulók
részvétele ezeken a foglalkozásokon –ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel
jár- önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
- Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a
szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez.
(pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház-és múzeumlátogatások, klubdélutánok,
táncos rendezvények stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
- Könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a községi könyvtár segíti.
- Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján, az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók –tanári
felügyelet mellett- egyénileg vagy csoportosan használják.
- Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak- az
iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül- hit- és vallásoktatást
szervezhetnek.
2.

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 óra és 1600 óra
között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni
kell.
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3.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés –a felzárkóztató
foglalkozások kivételével- önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a
tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre
szól.

4.

A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a
felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli
kérelmére az iskola igazgatója adhat.

5.

Mentorálások: Osztályszinten az osztályfőnök segítségével, irányításával.
Megismerkednek tanulási technikákkal, elkészítik a házi feladatokat, a
problémát okozó részek elsajátításához segítséget kapnak..

6.

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A
tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az
igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

13. A napközi otthonra vonatkozó szabályok
1.

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik.

2.

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév
közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

3.

Az iskola a napközi otthonba a hatályos jogszabályoknak megfelelően 1-3.
évfolyamból minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót
felvesz.

4.

Amennyiben a napközis csoport létszáma meghaladná a közoktatási
törvényben előírt létszámot –és újabb csoport nem indítható-, akkor a felvételi
kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

- akiknek mindkét szülője dolgozik
- akik állami gondozottak
- akik nehéz szociális körülmények között élnek.
5.

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével –a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva- kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak.

6.

A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

7.

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 igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
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8.

A felvett tanuló- ha a házirend szabályait nem tartja be-a napköziből
kizárható

9.

A napközis, illetve menzai étkezésnek meghatározott rendje van, amit a
kulturált étkezés érdekében mindenkinek be kell tartani.

14. A tanulók jutalmazása
1.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít,
- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola
érdekében közösségi munkát végez,
- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.
2.
Az iskolában –a tanév közben- elismerésként a következő dicséretek adhatók:
- szaktanári dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
- szaktárgyi teljesítményért,
- példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szolgalomért,
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
3.

4.

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi
eredményt ér el oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen
az iskola közössége előtt vehet át.

5.

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjeit oklevéllel jutalmazzuk
illetve anyagi helyzettől függően könyvjutalmat kaphatnak, melyet az iskola
közössége előtt vehet át.

6.

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

7.

A kiváló eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

8.

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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15. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
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




szóbeli figyelmeztetés,
írásbeli figyelmeztetés:
 Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az
osztályfőnök dönt a fegyelmi vétség alapján. Javaslatot tehet rá az
osztályban tanító szaktanár is.
 Szaktanári figyelmeztetés
 Igazgatói figyelmeztetés.
 írásbeli intés:
 Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe
véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb
fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
 Igazgatói intő.
Fegyelmi büntetés:
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 egyéb: áthelyezés másik tanulócsoportba, sajátos munkarend szerinti
foglalkoztatás (pl.: étkezés időpontjának kijelölése, személyre szóló iskolai
foglalkoztatás)
Fegyelmező intézkedést a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató, fegyelmi büntetést
az igazgató és/vagy a tantestület hoz fegyelmi eljárás során.
Az iskola – az iskola szülői közössége és az iskolai diákönkormányzat közös
kezdeményezésére – biztosítja a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető
eljárást.
 Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
 Az egyeztető eljárás rendje:
 A kötelességszegő tanuló – kiskorú esetén a szülő – a fegyelmi eljárás
megindításáról szóló értesítés kézhez vételétől számított 5 tanítási napon
belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását, abban
az esetben, ha a sértett tanuló is egyetért azzal.
 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztető eljárás során megállapodott
a sérelem orvoslásában, közös megegyezésükre a fegyelmi eljárás, a
sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra
felfüggesztésre kerül. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett – kiskorú
esetén a szülő – nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárás
megszűnik.
 A sérelem orvoslására a felek között írásbeli megállapodást kell kötni.
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A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás lefolytatását
nem kérik, továbbá, ha a kérés intézménybe történő megérkezésétől
számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személyek:
 Az igazgató vagy helyettese
 Az igazgató által megbízott személyek
 Az iskola szülői közösségének képviselője
 Az iskolai diákönkormányzat képviselője
 Fegyelmi bizottság vezetője
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
3.

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

4.

A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától
el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás”
büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az
alábbi esetek: lásd a törvényben!

16. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
1.

Szülői szervezetnek a 2011. évi CXC. törvény 73.§ és 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 119.§(1, 2, 3, 4,) által biztosított jogainak gyakorlásával
kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább
az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

2.

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.

17. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1.

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

3.

A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok
és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskola diákönkormányzat
vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és
erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.

4.

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők
véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához.

munkaközösségei,

és

5.

A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a Szülői Tanács
véleményét.
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6.

Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők valamint a Szülői Tanács
véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.

7.

Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló
javaslatára, ha azzal egyetért- kezdeményezheti az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, a Szülői Tanács, a diákönkormányzat iskolai vezetősége.

8.

A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

18. A Tiszapüspöki Általános Iskola házirendjének elfogadása és
jóváhagyása
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2016. év 09.hó 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta, és véleményezte.
Kelt: Tiszapüspöki, 2016.09.23.
Ráczné Szűrös Mária
iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus
Az iskolai házirendet az Szülői Tanács 2016. év 09. hó 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta, és a benne foglaltakat véleményezte.
Kelt: Tiszapüspöki, 2016.09.22.
Varga Andrea
Szülői Tanács elnöke
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2016. év 08. hó 31. napján tartott
ülésén jóváhagyta.
Kelt: Tiszapüspöki, 2016.08.31.
Nevelőtestület nevében:

Tiszapüspöki, 2016. augusztus 31.
Czeglédi Mihály igazgató
Fenntartói határozat száma: 99./2016.(X.27.)
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1. számú melléklet
Az informatika-terem használatának a rendje
A teremben található nagy értékű gépek, berendezések, programok megóvása,
hosszú távú használhatósága céljából az alábbi szabályokat kötelező betartani:
- Az informatika terembe csak tanári felügyelettel lehet bemenni.
- A tanterembe csak a tanuláshoz szorosan kapcsolódó eszközök, tárgyak (íróeszköz,
füzet, könyv..) vihetők be. A bevitt dolgok (mérete, anyaga) nem veszélyeztethetik
a teremben található számítógépek és tartozékaik épségét, használhatóságát.
- Tilos az eszközök közelében (a teremben) enni, inni, rágózni.
- Fokozottan fegyelmezett magatartás kötelező. (szaladgálás, lökdösődés tilos)
- Programok (fájlok, mappák) törlése, telepítése szigorúan tilos.
- A tanulók a saját maguk által készített fájlokat hazavihetik, elküldhetik e-mailban.
A másolást, küldést csak tanár végezheti vagy engedélyezheti.
- A gépek szoftver és hardver beállításait tanulók nem, vagy csak kifejezetten tanári
kérés, engedély esetén változtathatják meg. (képernyővédő, háttér, hangszóró, stb.)
Amennyiben az órán változtatás történik az alapbeállításokon, úgy azt az óra végén
vissza kell állítani.
- Tilos az eszközök részeit eltávolítani, áthelyezni másik géphez, burkolatukat,
csatlakozásaikat megbontani.
- Minden tanuló a számára kijelölt gépnél köteles ülni.
- A gépterembe csak azok léphetnek be, akik a használatára vonatkozó szabályokat
megismerték, elfogadták. Az eszközök használatát a szaktanár (rendszergazda)
ismerteti.
- Minden felhasználó egyénileg felelős az okozott kárért.
- Ismeretlen, vagy az aktuálisan futtatott programhoz nem illő ablakok, hibaüzenetek
megjelenése esetén az órát tartó tanárnak szólni kell még akkor is, ha tudjuk, hogy
mit kell tenni az adott esetben. A felhasználók kötelesek minden észlelt
meghibásodást jelenteni a nevelőnek.
- A fentiek megszegése házirendben megfogalmazottak szerint fegyelmi vétségnek
számít.
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2. számú melléklet
AZ EBÉDLŐ RENDJE
-

-

Az ebédlőben a tanulók csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak.
A tanulók csak a nekik szóló ebédelési időpontban mehetnek étkezni.
Az étkezésnél a mindenkori illemszabályok érvényesek.
Az a tanuló, aki az ebédelésről engedély nélkül távozik az étkezésből 1
hónapra kizárható. Továbbá kizárható az a tanuló, aki az étkezési
illemszabályokat több alkalommal megszegi (kiabálás, veszekedés, trágár
beszéd)
Tilos az étel kivitele az ebédlőből.
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3. számú melléklet
Az iskolai könyvtár használati rendje
1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.
3. A könyvtár használata ingyenes.
4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve kisebbik része csak
helyben használható.
5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
6. Nem kölcsönözhetők a lexikonok, kézikönyvek.
7. A kölcsönzés időtartama maximum 1 hónap.
8. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja,
köteles másik példányról gondoskodni.
9. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem
rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
10. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári
tartozásokat rendezni kell.
11. A könyvtár nyitva tartását az éves munkaterv tartalmazza. A nyitva tartási időben van
lehetőség a kölcsönzésre.
12. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.
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