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A házirend a 2015. január 1-jei jogszabályi állapot alapján készült.
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1. BEVEZETÉS
1.1.

A Házirend célja, feladata

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és működési
szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.
Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az
iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Az intézmény adatai
Neve:

Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája

Székhelye: 1196 Budapest, Ady Endre út 73-75.
Alapító szerve:

Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzata

Felügyeleti szerve: Fenntartó: Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség

1.2.

A Házirend időbeli és térbeli hatálya

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és
alkalmazottra; be nem tartása esetenként fegyelmi eljárást vonhat maga után. Előírásai
értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként
gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával
jogviszonyban nem állókra is
Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett
programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és
amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján, az osztályfőnöki órákon kötelesek ismertetni
tanítványaikkal a házirend részletes szövegét.
A dokumentum az iskola honlapján olvasható, nyomtatott formában az intézményvezetőknél, illetve
a könyvtárban megtalálható.

2. A MŰKÖDÉS RENDJE
2.1.

Az intézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: 06 órától 20 óráig
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Az iskolában ügyeleti rendszer működik (igény szerint 6:30-tól 7:30-ig és 16:00-tól 18:00 óráig),
amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre
kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető
nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem
tartózkodhat.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola
elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök írásos engedélyével
lehetséges. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak.
2.2.

Tanítási rend

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel (7:50) az iskolában kell lenniük. A tanítási
idő előtt és után napközi ügyeletet tartunk.
A tanítás előtti ügyelet helye (igény szerint 6:30-7:30-ig): az ebédlő. Az osztálytermekbe 7:30
órától lehet bemenni, a további felügyeletet az ügyeletes tanárok látják el.
A szülők gyermekeiket a tanítás kezdete előtt a belső bejárati ajtóig kísérhetik. A tanítási órák után
a gyermekeket a Nagysándor József utcai kapunál lehet megvárni 16 órától. A gyermek érkezése,
„átvétele” után 15 percen belül hagyják el az iskolát, illetve a szülő által jelzett időpontban.
A 7:50 után érkező gyermek nevét a földszinti ügyeletes tanár az ügyeleti füzetbe beírja.
Rendszeres késés (5 alkalom) esetén a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap.
A gyermekek biztonsága érdekében szülők, látogatók napközben az iskola épületében nem
tartózkodhatnak. Ez alól csak a pedagógusokkal történt előzetes egyeztetés esetén lehet eltérni.
A késésekkel kapcsolatos szabályok
8:00 után érkezés vagy tanóráról késés esetén a késések idejét a tanárok az elektronikus naplóba
bejegyzik, azokat az osztályfőnök összesíti. Amennyiben elérik a tanórai foglalkozás időtartamát
(45 percet), a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra: 8:00 – 8:45

szünet: 8:45 – 9:00

2. óra: 9:00 – 9:45

szünet: 9:45 – 10:00

3. óra: 10:00 – 10:45

szünet:10:45 – 11:00

4. óra: 11:00 – 11:45

szünet: 11:45. – 12:00

5. óra: 12:00 – 12:45

szünet: 12:45 – 13:00

6. óra: 13:00 – 13:45
A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete előtt 5 perccel jelzőcsengetés
hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a következő
foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók
az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.
Az óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógus ügyel a tanulókra.
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A tanítás reggel 8:00 órától 13:45 óráig (esetenként 14:45-ig) tart. Az egész napos iskolai
(iskolaotthonos) munkarend 8:00 órától 16:00 óráig tart. Igény szerint 16:00-18:00 óráig délutáni
ügyeletet tartunk. Az iskolaotthonos tanítók, illetve a napközi vezetők az ügyeletet kérő tanulókat
az arra kijelölt osztályterembe (vagy az udvarra) kísérik.
2.3.

Az egyéb foglalkozások rendje

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és
szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb
foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre
szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 15 perc szünetet kell tartani.
Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak
szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását
igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe.
A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A könyvtár használati
rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével
– iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig
befejeződjön, valamint hogy a tanulókra – a létszámnak megfelelő - felnőtt pedagógus felügyeljen.
Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben
tartott osztályrendezvények után a tanterem rendbetételét – a pedagógus felügyeletével – a
rendezvényt szervező osztály végzi.
Az egyéb foglalkozások – napközi, tanulószoba, tehetséggondozó és felzárkóztató stb.
foglalkozások – rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2.4.

Tantermek használatának szabályai

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény
berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.
Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és
mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.
Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az
órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és
kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.
A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a
padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a
tantermet a tanulók rendben hagyják el.
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Az iskola oktatási helyiségeit az órák közötti szünetekben és a tanítás befejezését követő
időszakban zárva kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok
bezárásáról és az áramtalanításról. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a
diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az
intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.
Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az
igazgató írásos engedélyével, amelynek egy példánya – szállító jegyként – a kölcsönvevőnél marad,
egy példányát pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél kell leadni.
Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel
tartózkodhat.
Az iskolához, kapcsolódó területek használatának rendjét a 3. számú melléklet tartalmazza.
2.5.

Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja

Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által– szülői
jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a félévi bizonyítvány hitelesített
papíralapú másolatát is megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt
időpontban, illetve a fogadóórán.
Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül
teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK
3.1.

Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó
kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban
bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az
osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A
megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja.
Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének
jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a
többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi
épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni
a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti
arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E cselekmény
fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.
Az iskolába csak a munkavégzéshez szükséges eszközöket, felszereléseket szabad hozni. A tanulók
személyes tárgyaiért, a náluk lévő pénzösszegekért az iskola semmilyen esetben nem vállal
felelősséget.
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Az iskolában a tanulók tanári engedély nélkül nem használhatnak infokommunikációs eszközt
(pl. mobiltelefont és más hordozható elektronikus eszközt) ezeket az iskola területén csak
kikapcsolt állapotban tarthatják. Ellenkező esetben a tanár elveszi, személyesen a szülőnek adja
vissza azt. Engedély nélküli használat esetén a tanuló igazgatói figyelmeztetésben részesül.
Az iskola teljes területén hang- és képfelvételt készíteni csak igazgatói engedéllyel és az érintettek
hozzájárulásával lehetséges. A jogtalanul készített felvétel személyiségi jogokat sért, ezért fegyelmi
büntetést von maga után.
Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes
italt fogyasztani tilos.
Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és
vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az
okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított - öthavi összegét.
3.2.

Az iskolában elvárt tanulói magatartás

Az iskola minden növendéke református általános iskolához méltóan viselkedjék, annak
értékrendjét kövesse!
-

A tanórát senki nem zavarhatja: például a tanterembe benyitással, a tárgytól eltérő
beszéddel, beszélgetéssel, levelezéssel, telefonálással, egyéb zavaró magatartással.

-

Az iskola tisztaságának megóvása érdekében rágógumi, szotyola, tökmag az iskolában
nem fogyasztható. Az ebédlőből származó élelmiszereket az ebédlőben, a büféből
származót a tantermekben lehet elfogyasztani. Az otthonról hozott uzsonna tanteremben
elfogyasztható. Az esetleges szennyeződéseket mindenki köteles maga után eltakarítani.

-

Tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeinek megfelelően tegyen eleget! Tanulmányi elmaradását a tanulónak be kell
pótolnia a tanár által megszabott határidőn belül.

-

A házi feladat elkészítése a tanulmányi munka része. Ennek hiánya elmarasztalással jár. A
házi feladat tantárgyi osztályzattal értékelhető. A tanuló a hiányzó házi feladatot köteles
pótolni.

-

A napközi védett ideje alatt szakkörön lévő gyerekek a házi feladatot kötelesek önállóan
bepótolni, szüleikkel ellenőriztetni. Ez vonatkozik azokra is, akiket szüleik hamarabb
visznek el a napköziből.
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-

A tanítási órákon mindenki a megszabott rendben, hiánytalan felszereléssel foglal helyet.
Az osztályterem ülésrendjét az osztályfőnök szabja meg a tanulók esetleges indokolt
kéréseinek (látási, hallási, mozgási adottságok) figyelembevételével.

-

A tanulók teendőiket, feladataikat az osztályfőnök és/vagy a szaktanár beosztása és utasítása
szerint látják el. A tanuló magatartásával nem zavarhatja a tanítási órát. A tanuló köteles a
tanár által meghatározott helyen a kapott feladatot végrehajtani.

-

Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait, emberi
méltóságukat és jogaikat ne sértse!

-

A tanulók a tanári szobába nem léphetnek be. A tanári szoba előtt megvárják a tanárt.
Kopogással a tanáriban folyó munkát nem zavarhatják.
3.3.

Tanulóink iránti elvárásaink az etikus keresztyén nevelés értelmében

Viselkedési szabályok
-

A tanulók az iskolában és az egyházi rendezvényeken, alkalmakon fegyelmezetten, a kapott
utasításoknak megfelelően viselkedjenek!

-

A tanulók az iskola minden tanárával, dolgozójával szemben tisztelettel és
engedelmességgel tartoznak. Elvárás a tanárok tiszteletteljes megszólítása!
Köszönés: „Áldás, békesség!” ill. a napszaknak megfelelő udvarias köszönési forma.

- A tanulók egymás között testvéries érzülettel, kulturált módon viselkedjenek!
- Tilos a trágár beszéd.
- Az iskola tanulói számára tilos a dohányzás, a szeszes ital és energiaital fogyasztása, a
kábítószer használata.
- A tanulók az iskolában náluk lévő tárgyakkal nem üzletelhetnek.
Külső megjelenés
-

-

-

-

A tanulók a tanítási napokon, iskolai és egyházi ünnepélyeken az iskola konzervatív
értékrendjének megfelelően jelenjenek meg: kulturált hajviselet, nem kihívó öltözködés, a
megjelenésre a természetesség legyen jellemző (a haj festése, színezése, az arc, a szem, a
test tetoválása, a köröm színesre festése nem megengedett)!
Nem viselhetnek feltűnő ékszert és bizsut, több fülbevalót, műkörmöt. A fiúk ékszerviselése
nem megengedett. Saját testi épségük megóvása érdekében testnevelés órán minden ékszert
le kell venni.
Az iskolai rendezvényeken, versenyeken és az egyházi alkalmakon minden tanuló a kért
ünneplő ruházatban - fiúknak sötét, hosszú nadrág, fehér ing, sötét cipő, leányoknak sötét
szoknya vagy nadrág, fehér blúz, alkalmi cipő – esetenként egyenpólóban vegyen részt!
Amennyiben a gyerek nem tartja be a szabályokat a szülővel való személyes
kapcsolatfelvétel szükséges.
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3.4.

Védő, óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel
kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a
naplóban rögzítik. Ezenkívül kémia, informatika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból
balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli
események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az
általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van
arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a
tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az
iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a
tanulók, amelynek betartása minden diák számára kötelező.
Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak
megfelelően, összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel –
a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 1. sz. melléklete
tartalmazza.
Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési
programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
3.5.

Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában előírtak alapján
szervez - lehetőség szerint -, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a
szülők kérésére (pl. egészségügyi ok) az osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség
alól. A felmentés megadásáról a szülőt értesíteni kell.
Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az osztály
tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az igazgató engedélyezi.
A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt áll.
A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni
csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi.
Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető
tanárnak.
3.6.

Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás

Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai
Az étkezési térítési díjakat havonta előre – a meghirdetett napokon - kell a gazdasági ügyintézőnél
befizetni.
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Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az
étkezést a tanuló vagy szülője legalább a megelőző nap 9:00 óráig a gazdasági ügyintézőnél
lemondja.
3.7.

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az osztályfőnök véleményének
kikérése után, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és az
intézményvezető dönt.
A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője
egyedül nevel, vagy akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő.
3.8.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő
eljuttatása.
Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
(a továbbiakban: Kello) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény
a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős.
Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a
tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem
munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A
tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:
 Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, jogosultság igazolásának módja.
 A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.
 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: igazgató, tankönyvfelelős, könyvtáros,
munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés
az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánjae vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
A tankönyvfelelős, illetve az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a
fenntartót, aki az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.
Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről a könyvtáros
tanár, illetve az iskola igazgatója gondoskodik.
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Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell
megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv
elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A
tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a szülő köteles másik tankönyv
beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.
3.9.

Tantárgyválasztás

Iskolánkban emelt szintű angol nyelv, informatika oktatás folyik.
A csoportba osztás szempontja minden esetben a szülő kérése, illetve a választott tantárgyak
tanulásában elért eredmény. A csoporthoz tartozást csak indokolt esetben, az igazgató előzetes
egyetértésével lehet változtatni.
Csoportbontást biztosítunk - lehetőség szerint - az angol nyelv és az informatika tantárgyak
esetében.
Tanórán kívüli tevékenységre (szakkörök, tanfolyamok) valamennyi, arra jelentkező tanuló
számára biztosítjuk a lehetőséget. A felvételről a szakkör-, vagy tanfolyamvezető dönt, kikérve az
osztályfőnök véleményét. Kizáró ok a nem megfelelő tanulmányi eredmény lehet.
Tehetséggondozó foglalkoztatásban a jelentkező tanulók közül a szaktanár által javasoltak
vehetnek részt.
Felzárkóztató foglalkoztatásra (korrepetálás, tanulószoba) a szaktanár kijelölésével kerülnek
csoportba a tanulók.
Etika / Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó szabályok
A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött
tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig
jelzi, hogy a következő tanévtől mely egyházi jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan
órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint.
A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 2 alkalommal –
biztosított tanulóink számára a hitoktatás.
3.10. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni
kell.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb
időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a
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többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló
szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia
kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól
számított – három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az
osztályfőnöknek kell bemutatni.
A tanuló mulasztása igazolt, ha
 távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel
igazolja (három napon túli hiányzást csak orvos igazolhat);


hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt
igazolja;



előzetesen engedélyt
intézményvezetőtől.

kapott

a

távolmaradásra

az

osztályfőnöktől

vagy

az

Távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt. Ha a
tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a
mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról
szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat
mulasztást az osztályfőnöknél.
A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb) függetlenül az utazás
időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal.
A tanórára, iskolai foglalkozásra illetve kötelező egyházi alkalomra 5 esetben késve érkező tanuló
osztályfőnöki figyelmeztetést kap. Igazolatlan annak a tanulónak a mulasztása is, aki
távolmaradását elfogadható módon a meghatározott időpontig nem tudja igazolni. Az igazolatlan
mulasztás fegyelmi vétség, és kihatással van a magatartási osztályzatra.
A tanév rendjében előre meghatározott szombati tanításon vagy tanítás nélküli munkanapokon a
megjelenés kötelelező.
Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken,
programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük.
A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak
elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy
fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve
elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a
közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon,
felszerelését, ruházatát tartsa rendben.
A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak,
amelyeken a tanulók részvétele kötelező.
Az osztályfőnök értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott
továbbá abban az esetben is, ha igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni
a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
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Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri,
valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a
gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az
ötven órát, az igazgató haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt és a kormányhivatalt.
Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok
érvényesek:
 ha egy tanévben meghaladják a 250 órát,


egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a
tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt
osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.
3.10.

Tanulói érdekképviselet, érdekvédelem

A Diákönkormányzat működése
A Diákönkormányzat (Dök) munkájához kapcsolódva gondot fordítunk a gyermeki/tanulói jogok
és kötelességek megismertetésére, gyakoroltatására.
A Diákönkormányzat létrehozása, működésének kialakítása tanulói jog.
Iskolánkban az 1998/99-es tanév óta működik Dök. Tevékenységi köre kiterjed a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Munkájuk szervezését, jogaik megismertetését és gyakorlását megbízott pedagógus segíti.
Képviselői demokratikusan (nyílt, vagy titkos szavazással) választott tanulók, akiket osztálytársaik
tisztelnek meg bizalmukkal (osztályonként 2-2 fő).
Munkájukhoz megfelelő feltételeket biztosít az iskola igazgatója.
Általában havonta, de szükség szerint több alkalommal is tartanak megbeszéléseket.
A tanulók véleménynyilvánításának rendje
A tanuló véleményével, javaslatával, panaszával fordulhat az érintetthez, az osztályfőnökéhez, a
Diákönkormányzat képviselőihez, a Szülői Szervezethez, fontos ügyekben az iskola vezetőihez.
A Diákönkormányzat jogosult eljárni az iskola valamennyi tanulójának képviseletében.

Döntési jog illeti
–
–
–

saját működése, munkája szervezéséről;
saját szervezeti és működési szabályzatának magalkotásáról;
tisztségviselői megválasztásáról;
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–
–

saját tájékoztatási rendszeréről és az iskolai tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének
személyéről;
tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásáról.

Véleményezési joggal bír
–
–

–
–

az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben;
az iskolai Szervezeti és működési szabályzat egyes kérdéseiben (ünnepélyek rendje,
hagyományápolás, a DÖK-kel történő kapcsolattartás rendje, a DÖK működéséhez
szükséges feltételek biztosítása, a tanulói véleménynyilvánítás rendszere, a tanulók
rendszeres tájékoztatásának rendje és formái, a tanulók jutalmazásának elvei és formái, a
fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei, a tanulói jogviszonnyal összefüggő
bármely egyéb kérdés szabályozása);
a Házirend elfogadásában és módosításában.
a tanulókat érintő valamennyi kérdésben;

A DÖK hagyományos rendezvényei, feladatai
–
–
–

részvétel az iskolai gyermekrendezvények előkészítésében, lebonyolításában;
a Mikulás-napi ajándékozás előkészítése, lebonyolítása;
gyermeknap (dök-nap) szervezése.

A Diákönkormányzat együttműködik az iskola vezetésével, a Szülői Szervezettel, az iskolát
támogató alapítvánnyal.
Tanulóink részt vesznek a Kispesti Ifjúsági Önkormányzat különböző bizottságainak munkájában
is.
A tanulói jogviszonnyal összefüggő jog többek között az is, hogy a tanuló a választható tantárgyak,
foglalkozások közül válasszon, illetőleg, hogy szervezett formában igénybe vegye a rendelkezésre
álló eszközöket, iskolai létesítményeket.
Bármely sérelmével, problémájával a tanuló bizalommal fordulhat tanáraihoz és az iskolai
diákönkormányzat képviselőjéhez. Különleges esetben fordulhat az iskola vezetőségéhez.

3.12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv
tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják.
A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga)
tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója
határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján –
összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény formájában az iskola
honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik
tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően harminc nappal.
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4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ
INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI
4.1.

A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, iskolai,
illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy
bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola
jutalomban részesíti.
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, napközis
nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért,
kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell
jegyezni.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, Adyplakettet kap, amelyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és
azt a szülő tudomására kell hozni.
4.2.

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok
teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti vagy a házirend előírásait megszegi,
fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések fokozatai:

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a
nevelő célzat érvényesül.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a
tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni.
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Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
 durva verbális agresszió;


a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása;



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



a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;



az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.

A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.

Iskolai dicséretek, elmarasztalások
Dicséret jár az alábbiakért:


közreműködés műsorokon, megemlékezéseken, rendezvényeken;



kiemelkedő közösségi munka;



kiemelkedően példamutató szorgalom, magatartás;



tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés;



hitbeli életben tanúsított példaadás;



kiemelkedő szaktárgyi munka; Az a tanuló, aki intézményi szinten kiemelkedő



teljesítményt nyújt, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen veheti át. A jutalmak odaítéléséről a
nevelőtestület dönt.

A dicséretek formái:
-

osztályfőnöki
szaktanári
igazgatói
nevelőtestületi
Elmarasztalás, a tanuló fegyelmi felelőssége
Elmarasztalás jár az alábbiakért:
- a házirend megszegése;
- az általános iskola tanulójához méltatlan magatartás;
- az iskola jó hírét csorbító fegyelemsértés;
- az iskolai és a személyes tulajdon elleni vétség;
- a vállalt feladatok hanyag végzése;
- igazolatlan mulasztás;
- a tanítási óra rendjének zavarása;
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A CXC. törvény a köznevelésről 58. §-a szerint a Nevelőtestület írásbeli határozattal a
következő fegyelmi büntetéseket szabhatja ki:

tályba vagy iskolába

A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben el lehet térni.
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás
Az egyeztető eljárást az eljárás igénybevételének lehetőségéről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 5 napon belül írásban kérvényezheti a kötelességszegő szülője (gondviselője). - Az
egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, ennek alapján
a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
érdekében. - Amennyiben egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha az egyeztető
eljárás 15 napon belül nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. - Az
egyeztető eljárást az iskola igazgatója által megbízott vezető vagy pedagógus vezeti le.
Részt vesz a szülői munkaközösség képviselője, a DÖK segítő tanár, a gyermekvédelmi
felelős és a fegyelmi bizottság tagjai.
Az eljárásról jegyzőkönyv készül.

5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
5.1.

A tanulók jogai

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák
a tanulók jogait és kötelességeit.
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális
támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai
munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első
tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban
már a beíratást követően megilletik a tanulót.
Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és
felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva
tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az
intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a tanulók
csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben
be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és vagyonvédelmi előírásokat.
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Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha
a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás
alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a
tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló
szülője – a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az
intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog tulajdonjogát az intézménytől
adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az anyagköltség és a befektetett munka arányában
kell megállapítani.
Amennyiben az intézmény a tanuló által előállított intézményi tulajdonban lévő dolog
értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő
díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és
a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
-

színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt
igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanulmányi és egyéb kedvezményeket
(korrepetálás, fejlesztő foglakozás, szakkörök, sportkör, könyvtár)
napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön
emberi méltóságát, személyiségét, önazonosságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számára
nevelői és diáktársai részéről sem lelkileg, sem testileg ne bántalmazzák
egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérheti tanárai, osztályfőnöke, a védőnő, az
iskolaorvos, a gyermekvédelmi felelős, illetve az iskola vezetőinek segítségét
érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön
vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban, erkölcstan
oktatásban részesüljön
részt vegyen tanulmányi versenyeken
tanára részéről legalább egy héttel előbb értesüljön a témazáró írásáról
egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható
kiértékelt írásbeli munkáját két héten belül kézhez kapja
szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményes formáit,
amelyhez a tantestület, az iskolavezetőség segítségét kérheti
véleményt mondjon, javaslatot tegyen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, azokra
érdemi választ kapjon
választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén
kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, diákkörök, klubok stb.) létrehozását és
azok munkájában részt vegyen
kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon

A tanuló jogainak vélt vagy valós megsértése esetén panasszal élhet. Jogos panasz esetén az iskola,
tanulókkal kapcsolatos panaszkezelési eljárási rendjét kell érvényesíteni.
Mindenkinek joga van személyiségének tiszteletben tartására. Ezért egymással mindenki udvariasan
viselkedjen, tartózkodjon társa becsmérlésétől, megbélyegzésétől, minden irányú megsértésétől,
bántalmazásától, felesleges zaklatásától, fenyegetéstől.
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5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői
munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.
5.1.2. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai
A tanulókat az iskola igazgatója/ -helyettese az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről,
az aktuális tudnivalókról a diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal
tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és az
elektronikus naplón (tájékoztató füzeten) keresztül írásban tájékoztatják. Amennyiben a pedagógus
azt tapasztalja, hogy a szülő ezen úton rendszeresen nem elérhető, a szülő irányába kötelező
tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más az igazgató által elrendelt formában történik.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
igazgatósága a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanévben három alkalommal szóban
tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják.
A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői
szervezethez fordulhatnak.
5.2.

A tanulók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen 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.
Minden diák köteles felkészülten, a tanuláshoz szükséges eszközöket biztosítva, legjobb
tudását nyújtva a tanulási folyamatban részt venni.
Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy
-

betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit
tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse
a tanórákon, illetve a szülői beleegyezéssel választható órákon az egész tanév során vegyen
részt
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének
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-

minden órára felkészülten érkezzen és hozza magával a szükséges felszerelést, az üzenő
füzetet
az előírásoknak megfelelően használja a rábízott, az oktatás során használt eszközöket,
védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet
szándékos rongálás esetén kártérítési kötelezettsége van (törvényes képviselője útján)
biztosítsa a tanuláshoz szükséges feltételeket (csend, rend, fegyelem)
védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás,
kábítószer fogyasztása, stb.
az iskolában tiszta, ápolt, szolid külsővel, az ünnepélyeken az alkalomhoz és életkorához
illő ruhában, illetve külsővel jelenjen meg
iskolánkban a műköröm, a festett haj és köröm, a kirívó smink nem elfogadható

Tanítási időben a tanulók az iskola épületét csak tanári/szülői írásbeli engedéllyel hagyhatják
el.
A választható foglalkozásokon, szakkörökön, korrepetáláson jelentkezés után a részvétel kötelező,
az esetleges hiányzást igazolni kell. Amennyiben a tanórán kívüli foglalkozás a napközisek délutáni
tanulási időszakára esik, akkor a foglalkozáson részt vevő napközis tanulóknak a házi feladatukat
otthon kell teljesíteniük. A tanulók a választható foglalkozás kezdetéig a napköziben tartózkodnak,
a napközivezető tanár felügyeletében.
A fejlesztő foglalkozásokon - a szülői nyilatkozat után - a részvétel kötelező.
Gyermeket kísérő vagy váró személy a portáig jöhet be. A vendégeket a portás kíséri az irodába.
A tanár köteles a tanuló sérülése, rosszulléte, betegsége esetén, illetve annak kifejezett kérésekor
szülőjével, gondviselőjével kapcsolatba lépni, ha ez lehetséges. Fájdalom, sérülés esetén a
védőnőnél, ha nincs rendelés, az irodában kell segítséget kérni.
Fertőző betegségben szenvedő, illetve társait egyéb módon veszélyeztető személy az intézményt
nem látogathatja.
Az udvari tartózkodás rendje
Az udvaron úgy kell a tanulóknak viselkednie, hogy azzal sem saját, sem társai testi épségét nem
veszélyeztetheti!
Ennek érdekében a következő szabályokat kell betartani:
Reggel 7.30- 8.00-ig nem lehet az udvaron tartózkodni.
Szünetekben jelző csöngetéskor fel kell menni az osztályba!
Növényekre, kerti bútorokra vigyázni kell!
A padokat rendeltetésszerűen köteles használni!
Kerítésre, ház tetejére felmászni tilos!
Bőrlabdával csak az alsó udvaron lehet focizni.
Aki nem tartja be a játékszabályokat és az udvaron lévő tanárok kéréseit, az a tanuló az udvaron
nem tartózkodhat.
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5.3.

Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:


osztályonként két-két hetes heti váltásban,



folyosói és udvari ügyeletesek.

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnökök osztják be.
A hetesek feladata:


Minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést
tesznek az órát tartó pedagógusnak.



Ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, jelentik a
tanári szobában.



Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem
szellőztetéséről (tanári felügyelettel) és tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési
tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyósói
ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek.



Felügyelnek a tanulók fegyelmére a szünetekben. Amennyiben nem sikerül rendet tartaniuk,
segítséget kérnek az ügyeletes tanártól.



Figyelmeztetik társaikat arra, hogy a kabátokat a szekrénybe, illetve a fogasra tegyék,
felszerelésüket készítsék elő.



Minden óra után figyelmeztetik osztálytársaikat a „szemét”, hulladék összeszedésére. Az
utolsó óra után felhívják társaik figyelmét arra, hogy a székeket tegyék fel az asztalra.



Legalább az egyik hetesnek mindig az osztályteremben kell tartózkodnia.

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

6. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI
SZABÁLYOK
E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, óvó előírásokkal összhangban
kell értelmezni és alkalmazni.
Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak
megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a
diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosításában.
Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges
táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.
Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen
programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak.
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A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és a
tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el.
A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a
sportlétesítmények használatát (tanári felügyelet mellett).
Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos a
népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok,
gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes
fogyasztásra ajánlása, amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos
frissítő ital van.
Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként
megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.
Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának,
alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége.

Záró rendelkezés:
Intézményünkben minden olyan tanulónak helye van és minden olyan tanulót szeretettel
várunk, aki a fentiekben megfogalmazott erkölcsi, viselkedési, esztétikai szabályokhoz
alkalmazkodik.
Iskolánk tanulói és szüleik a Házirend elfogadását és tudomásulvételét aláírásukkal kötelesek
hitelesíteni.
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

1. ISKOLAI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
[Házirend 3.2 pontjához]
1.1.
Védő, óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az
iskolában való tartózkodás során meg kell tartani
A legfontosabb rendszabályok e körben a következők:


A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a
szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) életkoruknak
és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a haladási
naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként piros színnel kell dokumentálni.



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



A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a veszélyhelyzeti
cselekvési terv tartalmazza.



Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli
foglalkozásokon tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan tilos.

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel
kapcsolatos eljárás:
 Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben
foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata.


Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő biztosítja.
Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés,
látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű
előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.



A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.



A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést
kapnak.



A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati
rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt,
valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.
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A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés
foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.
1.2.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének
meghatározása, közzététele



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az igazgató által e feladatokkal
megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a
tanulók rendelkezésére áll.



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, fogadóóráját
az iskola információs csatornáin (honlap, e-napló) megfelelő módon nyilvánosságra kell
hozni.



Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a
fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a
problémák megoldásába.
1.3.

Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések



Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap
osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem
legfontosabb szabályait.



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



Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget.



Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek
elkerülése érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás,
ugrókötelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a sporteszközökre
mászni tilos.



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



Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.



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



A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.



A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe
kell kísérni vagy mentőt hívni.



A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása
esetén más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell.
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A tanulóbaleset tényét, körülményeit
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

jogszabályban

foglaltaknak

megfelelően

2. sz. melléklet

2. AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK
HASZNÁLATI RENDJE
2.1.

A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.
A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az
intézményvezető hagy jóvá.
A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő
tanulókat a napközis tanárok fogadják, s felügyelik a rendet az ebédlőben és az előterekben. Utolsó
tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a további foglalkozásokon részt nem vevő tanulókat
a portához való lekísérésüket követően hazaengedik. Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a
földszinti előtérben várják meg a foglalkozást tartó nevelőt. Az egész napos iskolai rendben
tanulók, valamint a napközis és tanulószobás tanulók 16 órakor (kivételes esetben szülői kérésre
ettől az időponttól eltérő időben) hagyják el az iskola épületét. A tanulók számára - igény szerint 16 órától 18 óráig felügyelet biztosított. Egyéb más esetben tanuló csak írásos igazgatói engedéllyel
távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.
Pedagógus felügyelete nélkül az iskola épületében – sem a folyosókon, sem egyéb más
helyiségekben – vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat.
2.2.

A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki
igénybe veheti. Ezek időpontjairól, helyéről és a foglalkozásokat vezető tanárok nevéről az
osztályfőnökök adnak tájékoztatást.
2.3.

A számítógéptermek használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak.
Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az
esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok
telepíthetők. Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb
hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott
konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell tartani
a vírusok elleni védekezés általános szabályait.
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A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe
ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem
rendjét és tisztaságát.
A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles
betartani.
A hálózat valamennyi felhasználója felelős az egész hálózat biztonságáért, köteles ismerni és
betartani a biztonsági előírásokat és a hálózati etika alapszabályait. A felhasználók aláírásukkal
igazolják, hogy ismerik és elfogadják a felhasználói szabályzatot.
A szabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhasználót a megsértése esetén alkalmazható
szankciók, valamint a polgári és büntetőjogi következmények alól.
A hálózat elsősorban az oktatás és az iskolai közösségi élet céljait szolgálja, és az ilyen célú
használat elsőbbséget élvez, de a lehetőségek határain belül magáncélra is használható. Tilos a
politikai vagy kereskedelmi célú használat. A felhasználónak a hálózat használatából nem
származhat anyagi haszna.
2.4.

A tornaterem használati rendje

A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével
használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.
E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a
testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.
A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal
hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama
alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen
felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást
átadják a testnevelő tanárnak.
Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata
alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az az
első vagy az utolsó. A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja
az öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve
várják a tanárt. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltözők ajtaját.
Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti
szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók rendjéért és tisztaságáért a
tanulók felelősek.
A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat. Baleset
esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.
2.5.

Az ebédlő használatának rendje

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt, az ebédidő kivételével zárva kell
tartani. Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe.
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Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás. Az ebédlőben önkiszolgálás
van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az étkezés befejezése után a
tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. Mindenkinek be kell tartani a
kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező tisztaságára, rendjére.
Az ebédeltetés rendje:
A napközis csoportok a napközi vezető irányításával étkeznek, a kijelölt turnusban, csendben,
kulturáltan. A csoportok az órarendjükhöz igazodva, sorban gyülekeznek az ebédlő előtt.
Egyénileg, tanári felügyelet nélkül senki nem ebédelhet! Aki nem menzás, ne tartózkodjon az
ebédlőben! Az étel elfogyasztása után a tanulóknak az ebédlőt el kell hagyniuk.
Az ebédlőből semmiféle ételt nem lehet kivinni!
Minden jelen lévő nevelő felelős minden tanulóért.

2.6.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az iskolában heti egy alkalommal orvos, a hét két napján pedig védőnő rendel. A rendelések az
orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanulók évenként egy
alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek
részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való
részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.
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3. sz. melléklet

3. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK
NYILATKOZATAI
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3.1.

Fenntartói és működtetői nyilatkozat

Jelen házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében, a
fenntartóra és működtetőre többletkötelezettséget nem jelent.

Jelen házirend vonatkozásában az intézmény fenntartója és működtetője egyetértési jogkört gyakorolt.

Kelt: Budapest, 2017. év június hónap 26. nap

............................................................
kurátor-gondnok

……………………………………………………
Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség lelkésze
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Függelék

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről



229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról



17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
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