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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, 

valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és 

dolgozójának joga és kötelessége! 

 

A Házirendet: 

 az intézményvezető készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

véleményezési jogot gyakorol.  

 

A házirend jogszabályi alapjai az alábbi jogszabályok: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

• továbbá az intézmény Pedagógiai Programjának és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

 

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és 

szülője elfogadja az iskola nevelési elveit és egyházi jellegét, ezzel együtt tiszteletben tartja a 

keresztény értékrendet. Az iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink 

kötelessége a társadalmi normáknak megfelelő, az Egyház etikai szabályait betartó viselkedés. 

 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal foglalkoznak. 
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I.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

 

 Az intézmény neve:    Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

 Az intézmény székhelye:  4232 Geszteréd, Petőfi utca 8. 

 Az intézmény feladatellátási helye: 4232 Geszteréd, Kossuth utca 101. 

 

 alapító szerve:  Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye  

 felügyeleti szerve:  Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye 

 

 

Ágazati és szakmai felügyelet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési 

Intézet (KPSZTI) 

 

Törvényességi felügyeletet gyakorol: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. 

 

 

I.2. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 

 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

I.3. A HÁZIREND HATÁLYA 

 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az 

iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. 
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I.4. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

 

2. A házirend egy példánya megtekinthető 

 A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Geszteréd, Petőfi utca 8., az 

iskola nevelői szobájában. 

 

3. A házirend egy példányát a szülőnek, tanulónak a gyermek iskolába történő beíratásakor, 

illetve annak érdemi változása esetén át kell adni. 

 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell. 

 a tanulókat osztályfőnöki órán, 

 a szülőket a szülői értekezleten. 

 

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

 

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, az 

intézményvezető-helyettestől, valamint az osztályfőnököktől – előre egyeztetett időpontban. 
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II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

II.1. A TANULÓ KÖTELESSÉGE, HOGY 

 

 Részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó 

egyéb foglalkozásokon,  

 eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

 életkorához és fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, 

szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön 

saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási 

órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

 megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához 

tartozó területek használati rendjét az iskola szabályzatainak előírásait, 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

 az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

 A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

 A tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, 

megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 Minden tanuló az iskolai közösség tagja, ebből fakadnak kötelezettségei: 

 Azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását. 

 A Pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeinek tegyen eleget, 

lelkiismeretesen készüljön a tanórákra, készítse el a házi feladatait. 
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 Egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola 

környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közösségi és a személyi tulajdon 

megőrzéséért, védelméért. 

 A gyermekfelelősök utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni és azok szerint 

cselekedni. 

 A tanóra megkezdése előtt, a második csengőszó után a tanteremben tartózkodni. 

 Az iskola vezetőinek, tanárainak minden olyan utasítását végrehajtani amely nem sérti a 

tanulói jogokat. 

 Az iskola tantermeiben, eszközeiben, berendezési tárgyaiban, létesítményeiben okozott kárt 

köteles megtéríteni. 

 Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e 

cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi felelősségre vonással 

büntethető. 

 Azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását. 

 Választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse. 

 Egyénileg felelni a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola 

környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személy tulajdon 

megőrzéséért, védelméért. 

 A gyermekfelelősök (ügyeletes tanulók) utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni, és 

azok szerint cselekedni. 

 Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

 Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e 

cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.  

 A tanulók legfontosabb munkája a tanulás, ebből fakadó kötelességeik:  

 Minden tanítási órán felkészülten megjelenni. 

 Minden tanítási órára kötelesek elhozni tájékoztató füzetüket, ellenőrzőjüket, a tanuláshoz 

szükséges eszközöket, (az ellenőrző hiánya fegyelmező intézkedést von maga után). 

 Mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által 

megadott időpontig,  

 Kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, 

fegyelmezetten dolgozni. 

 



9 

 

Az intézményben kívánatos köszönési forma:  

1-4- évfolyam. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen. 

5-8. évfolyam:  Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen. 

Az osztályteremben a diákok a tanárt és az órák látogatóit felállással is köszöntik. 

 

 

II.2. A GYERMEKNEK, A TANULÓNAK JOGA, HOGY 

 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve – továbbtanuljon, továbbá alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

 a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,  

 egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a 

nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a 

saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint 

a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön 

jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes 

étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben 

mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre, 

 magántanulóként folytathassa tanulmányait,  

 kérdést intézhessen az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a 

megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjon, 
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 a diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról döntsön, 

 tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjon,  

 igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával, 

 rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, 

sportfelszereléseit, létesítményeit. (A tornaterem, a számítástechnikai terem, ebédlő rendjét 

külön teremhasználat szabályozza), 

 minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, osztályfőnökét, 

a diákönkormányzatot, az intézményvezetőt, az intézményvezető-helyettest megkeresse, 

érdekei védelmében segítség kérjen és kapjon, 

 az iskola tanulója szervezetten (felügyelettel) használhassa az iskola-sportudvarát, ha az ott 

folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarja. 

 

 

III. A TANKÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

III.1. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, és 

az óvoda azt javasolja, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A gyermek a szakértői 

bizottság javaslata alapján egy nevelési évig az óvodában részesülhet ellátásban, és ezt 

követően válik tankötelessé.  

 

III.2. A gyermek tankötelezettségének teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

 

III.3. A fejlettséget korábban elérő gyermek esetében a kormányhivatal a szülő kérelmére a 

szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

III.4. Az intézményvezető a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása 

céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti; 

- ha a szülő nem ért egyet az óvoda által kiállított igazolással, döntéssel és arról az 

intézményvezető tudomást szerez, kivétel, ha a kérdésben a szakértői bizottság korábban még 

nem hozott döntést, 
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- ha szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni 

- az óvoda javaslata vagy a szülő kérése alapján-, ha erről a szakértői bizottság korábban nem 

hozott döntést. 

 

III.5. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a 

szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt 

időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

 

III.6. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a 

gyermek: 

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

 

III.7. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ: 

- a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy elutasító döntést hoz, 

- értesíti a szülőt a döntést megalapozó indokolással,  

- értesítésben felhívja a figyelmet a fellebbezés lehetőségére,  

- átvétel esetén értesíti az előző iskola vezetőjét. 

Az intézményvezető értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

 

 

IV. TANULÓI JOGVISZONY 

IV.1. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE  

Az iskolaváltás, a tanuló átvételének szabályai (különbözeti vizsgával, egyéni 

segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel). 

 

A tanuló, a magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 

vagy átvétel útján keletkezik.  

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az 

intézményvezető dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 
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IV.2. TANULÓI FELVÉTEL 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő 

március 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által működtetett intézmény esetében az 

önkormányzat által meghatározott időszakban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy 

a választott iskola első évfolyamára. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót, a magántanulót is az iskola tartja nyilván. 

 

További felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon, legalább tizenöt 

nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására, rendelkezésre álló időszak első napja előtt 

nyilvánosságra kell hozni.  

 

IV.3. TOVÁBBI FELVÉTELI, ÁTVÉTELI KÉRELMEK 

További felvételi, átvételi kérelmek esetén az intézmény köteles először a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.  

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek 

a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a településen van.  

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy 

tagintézménye, feladatellátási helye található. 

- Ha az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 

felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja. 

- Különleges helyzetű tanuló az a tanuló, akinek: 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található.  
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IV.4. A TANULÓ ÁTVÉTELE 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

Az átvételi kérelemhez be kell mutatni: 

- személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító szóló bizonyítványt. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tantárgyakból, amelyet a másik iskolában is tanult, idegen nyelvből és azokból a tantárgyakból, 

amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. A különbözeti 

vizsga időpontjáról a szülőt a tanuló átvétele során tájékoztatni kell. A különbözeti vizsga 

szervezése a tanulói jogviszony keletkezésétől számított három hónap eltelte után lehetséges. 

Amennyiben a tanuló a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a 

vizsgát az adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti.  

Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 

vagy a tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt. 

 

Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló felvételéről szóló 

döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek 

véleményét. Ugyanezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg 

már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb 

leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az intézményvezető az intézményvezető-helyettes és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló 

folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes 

iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell. 
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Az intézményvezető értesíti a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha olyan tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, tartózkodási 

helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 

 

IV.5. TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNIK 

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján,  

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja tovább folytatni; 

 A tanulói jogviszony megszűnését dokumentáljuk: beírási napló, törzskönyv, osztálynapló, 

bizonyítvány. 

 Az intézmény vezetője a tanulói jogviszony megszűnését 5 napon belül közli a KIR-rel. 

 

 

V.  A TANULÓK OSZTÁLYBA, CSOPORTBA TÖRTÉNŐ 

BEOSZTÁSA 

 

    Az iskolai követelmények teljesítésének nem minden gyermek képes egyformán 

megfelelni. Ezért az oktatás és a nevelés eredményei attól is függnek, hogy idejében 

felismerjük a tanulók közötti különbségeket, s rendelkezzünk olyan pedagógiai 

eszközökkel és módszerekkel, melyek figyelembe veszik a tanulók adottságait.  

    Ennek ismeretében célunk, hogy minden gyermek a képességeihez, tehetségéhez, 

adottságához, hátrányaihoz, fogyatékosságához igazodó sajátos, egyéni bánásmódot, 

nevelést kapjon. 

 

V.1. ENNEK ÉRDEKÉBEN: 

- A gyermek iskolába lépése előtt (az óvodai nevelés befejező szakaszában) 

tájékozódunk a tanuló beszéd, és tanulási valamint magatartási jellemzőiről, 

- eredményes együttműködésre törekszünk a nevelési tanácsadást nyújtó 

szakemberekkel (pszichológus, logopédus stb.) 

- folyamatos kapcsolatot tartunk a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottsággal.  
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    A tanulók beiskolázása a szakértői bizottság szakvéleménye, a szülő igénye alapján 

történik.  

    Tanulóinkat integráltan oktatjuk, azoknak a tanulóknak, akiknek arra szüksége van. 

Biztosítjuk a törvény által kötelezően előírt habilitációs és rehabilitációs órákat, egyéni 

fejlesztési terv alapján, és bevonjuk őket a tanórán kívüli tevékenységekbe. Fokozott 

figyelemmel kísérjük tanulmányi eredményeiket, családi körülményeik alakulását.  

 

V.2. MENTESÍTÉS AZ ÉRTÉKELÉS ALÓL 

 

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság véleménye 

alapján az intézményvezető mentesíti: 

- az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő 

- egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.  

 

 

VI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

 

- osztályozó vizsga,  

- a különbözeti vizsga,  

- a pótló vizsga  

- javítóvizsga 

 

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

VI.1. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA: 

 

- Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha: 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
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- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, valamint az igazolatlan 

mulasztásainak a száma nem haladta meg a húsz tanórai foglalkozást és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- ha a kiskorú tanuló szülője kéri, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása 

érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

- A tanuló egy osztályozó vizsgán – kivétel, ha engedélyezték számára, hogy egy vagy több 

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

tegyen eleget – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik.  

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

VI.2. KÜLÖNBÖZETI VIZSGA: 

 

A tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

 

VI.3. PÓTLÓ VIZSGA:  

 

- Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

 

-  Fel nem róható ok: minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 

magatartására.  

 

- A pótló vizsga, ha az intézményvezető hozzájárul, az adott vizsganapon más időpontban is 

letehető, ha ehhez a feltételek megteremthetőek.  

 

- Ha a vizsgázó azt kéri, a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni 

kell. 
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VI.4. JAVÍTÓVIZSGA:  

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

VI.5. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 

 

- A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

- Az osztályozó és különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni. 

- Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.  

 

Különbözeti vizsga időpontjai intézményünkben: pl. október vége és április vége 

 

Osztályozó vizsga: első félév és a második félév zárását követően: január és június hónapban. 

 

Javítóvizsga: az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tartható. 

 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

A kiskorú tanuló szülője a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, 

ha a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, az engedély megadását követő öt 

napon belül jelentheti be, ha a tanuló osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.  

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

intézményvezető a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az 

első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 



18 

 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 

akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó 

tanulói jogviszonyban áll. 

  

VII. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 

 

Az iskolai éves munkatervében határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok 

időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a 

tanulóknak, az osztályfőnöki órán, a szülőknek az első szülői értekezleten.  

 

VII.1. AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA: 

 

Az iskola tanítási napokon, 7.00-tól 16.00-ig, indokolt szülői kérés alapján 17.00-ig tart nyitva. 

Reggel 7.00-től, illetve indokolt esetben 16.00-tól 17.00-ig tanári ügyeletet biztosítunk. 

Gyülekezés 7.45-től, mindenki a tantermében.  

 

Az iskolában a tanítás reggel 8.00 –kor kezdődik.   Az utolsó óráról 13.25-kor csengetnek ki. 

A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. A második óra utáni szünet 20 perc, a 

többi 10 perces. 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat 14 órától 16 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig 

kell megszervezni. Alkalmanként 17.00-ig ügyelet szervezhető. Ettől eltérni csak az 

intézményvezető beleegyezésével lehet. 

 

Az esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak intézményvezetői engedéllyel szervezhetők, 

melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni az intézmény 

vezetőjétől. 

 

VII.2. A TANÓRÁK, TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK NAPIRENDJÉNEK 

KIALAKÍTÁSI SZABÁLYAI 

 

- Iskolánkban a tanítás 8.00 -kor kezdődik. 

- A pontos órakezdés és az aktuális feladatok elvégzése érdekében a tanulóknak legkésőbb 

7.45- re kell megérkezniük. 
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- A tanítási órák 45 percesek, szünetek 10 percesek, a 2. óra utáni szünet 20 perc. 

- Becsengetés előtt 15 perccel minden tanuló köteles a tanteremben tartózkodni, s a tanítási 

óra kezdésére felkészülni. 

-  Az órát tartó pedagógus megérkezéséig a hetesek kötelesek az osztály rendjéről, az ésszerű 

fegyelemről gondoskodni. 

- Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége 

ezt jelenteni a tanáriban, vagy az intézményvezető-helyettesnek. 

- A naplókat csak a pedagógus viheti be az osztályterembe. 

- Tanítási órákon a mobiltelefon használata – számolásra is – tilos. 

-  A tiltás ellenére, az órán használt telefont, a nevelő elveheti és csak a szülőnek köteles 

visszaadni. 

- Tilos a tanítási órákon étkezni, rágózni és innivalót fogyasztani. 

- A tanítási óra végét jelző csengő a szaktanárnak jelzi, hogy az órát minél hamarabb fejezze 

be.  

- Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a padokból 

kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany. 

- A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás 

nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok 

rendje szerint kell igazolni. 

 

 

VII.3. ÉTKEZÉSEK RENDJE: 11.45- 13.35 

 

- Tanulók csak az ebédlőben és a tantermekben étkezhetnek. 

- Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. 

- Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet 

hagyni.  

- Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és 

tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az 

éttermet. 
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VII.4.A TANÓRÁK, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTTI SZÜNETEK RENDJE 

 

A TANÓRÁK ÉS SZÜNETEK RENDJE: 

 

CSENGETÉSI REND 

 

1. óra: 8.00 - 8.45                                                 Szünet: 8.45 - 8.55 

 

2. óra: 8.55 - 9.40                                                 Szünet: 9.40 – 10.00 

 

3. óra: 10.00 - 10.45                                             Szünet: 10.45 – 10.55 

 

4. óra: 10.55 – 11.40                                             Szünet: 11.40 – 11.50 

 

5. óra: 11.50 - 12.35                                             Szünet: 12. 35 - 12. 40 

 

6. óra: 12.40 - 13.25 

 

DÉLUTÁNI CSENGETÉSI REND 

 

1. óra: 13.00-13.45                                               Szünet: 13.45 – 14.00 

 

2. óra: 14.00 – 14.45                                            Szünet: 14.45 – 15.00 

 

3. óra: 15.00– 15.45                                            Szünet: 15.45 – 16.00 

 

Az óraközi szünetek kezdetét és végét csengetés jelzi. 

 

A tízórait a 2. óra után a tanteremben kézmosás után fogyasztják el a tanulók. 
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VII.5. A SZÜNETET A SZABADBAN KELL TÖLTENI 

 

- jó idő esetén, az udvaron tartózkodik mindenki, 

- rossz idő esetén, a folyosón maradhat minden tanuló. 

- Csengetéskor a gyerekek a nevelő jelenlétében sorakoznak s fegyelmezetten a tanterembe 

vonulnak. 

- Rossz idő esetén a folyosón sorakoznak, jó idő esetén a bejárat előtt. 

 

Az óraközi szünetekben egy nevelő felel a rendért, akinek munkáját két ügyeletes tanuló segíti. 

 

 

VII.6. RENDKÍVÜLI TÁVOZÁS 

 

Szülő vagy gondviselő engedélyt kérhet az intézményvezetőtől, hogy gyermeke a napköziből a 

napi munka befejezése előtt 1 órával korábban távozhasson. 

A délutáni foglalkozásokról való hiányzást, ha a szülő írásos kérésre az intézményvezető nem 

adott mentesítést a tanulónak, igazolni kell. 

 

 

VII.7. HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

 

- A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak. Rendkívüli esetben az intézményvezetőt azonnal is megkereshetik 

- Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az 

osztályfőnök véleményét meghallgatva.  

- Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az intézményvezetői 

irodában történik 8 óra és 12 óra között. 

- A tagintézményben hétfőn 13 órától – 16 óráig 

- A nyári szünetben az irodai ügyelet: szerda 8 órától – 12 óráig. 
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VIII.  KÖTELESSÉGEK 

 

VIII.1. 

- Az iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságot jelenteni kell a csoport vezetőjének. 

- Tanulási időben a felmentést nem kapott tanulók kötelesek jelen lenni a tanulást segítő 

felkészítésen. Társai tanulását senki sem zavarhatja, minden tanuló köteles elmélyülten, 

csendben, az idő legjobb kihasználásával tanulni. 

- Készületlenül, hiányos házi feladattal senki sem távozhat a tanulást segítő felkészítésről! 

- Ha bármilyen tárgyból felzárkóztatásra jelöl ki tanulót a nevelő, a tanulási idő után részt kell 

azon venni. 

- A felelős tisztséget a legkörültekintőbben el kell látni, elvégzéséről be kell számolni! 

- A tanulást segítő felkészítés befejezése után el kell hagyni az iskolát, senki sem tartózkodhat 

tovább az intézményben! 

 

 

VIII.2. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 

teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelének megtiltása. A tanulók által bevitt dolgok 

megőrzőben való elhelyezés, bejelentési szabályai: 

 

A tanulók az iskolába csak a szükséges felszerelést hozhatják magukkal. 

 

- Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. 

- A tanuló mobiltelefont az iskolába nem hozhat. 

- Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

- Nem hozhat be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek 

birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést, eljárást von maga után. 

- Balesetvédelmi okokból testékszert, ékszert, órát és fülbevalót a tanuló csak saját 

felelősségére viselhet. Ezek elvesztéséért, az okozott kárért az intézmény felelősséget nem 

vállal.  

- A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása 

minden tanulóra nézve kötelező. 
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- A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, 

a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és 

fegyelmileg felelős. 

- A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik. 

- Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett 

rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani, dohányozni tilos! 

- A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók 

részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, 

fogyasztása (alkohol, drog, cigaretta) 

- Az iskolába tilos behozni gördeszkát, görkorcsolyát, játékot, rágógumit, tökmagot, coca-

colát, chipszet, napraforgót és egyéb, szemetelésre alkalmas dolgot. 

- Az iskola területén tilos kerékpározni.  

- Az iskola területén talált tárgyakat a nevelői szobába kell leadni. 

 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget az ékszerekért és azokért a tárgyakért, amelyek nem 

hozhatók összefüggésbe a tanulmányi munkával, vagy amelyek elvesztése a tanuló nem 

körültekintő magatartása miatt következett be. 

 

TILOS: 

- az iskolában a feltűnő öltözködés és hajviselet, 

- a hajfestés és a körömfestés / színtelen körömerősítőt lehet használni / 

- kozmetikázás  

- tornacipőben iskolába járni. 

Karórát csak saját felelősségedre viselhetsz. 

 

ELVÁRJUK, HOGY 

- Tanítási órákon, foglalkozásokon viselj tiszta ruhát! 

- A testnevelés órán sportöltözetet viselj! 

- Az ünnepségeken, ünnepélyes öltözetben az iskola emblémájával ellátott nyakkendőben 

jelenj meg, viselete kötelező! 

- Egészséged érdekében legyen tisztasági csomagod és testnevelés óra után, válts cipőt, s 

használd ki mosakodási lehetőségeket az öltözőben! 
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IX. SZÜLŐK ,  ISKOLAI VENDÉGEK 

BENNTARTÓZKODÁSÁNAK A RENDJE 

 

 

IX.1. A TANÍTÁSI ÓRÁT A SZÜLŐK, ISKOLAI VENDÉGEK, DIÁKOK, NEVELŐK NEM 

ZAVARHATJÁK. 

 

Nem iskolai tanuló (szülő, más külső személy) csak intézményvezetői engedéllyel tartózkodhat 

a tantermekben. 

 

A külön engedélyt az intézmény vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, 

és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

Az intézményben tartózkodó személyek minden esetben kötelesek betartani az intézmény 

Házirendjét. Magatartásukkal, viselkedésükkel nem zavarhatják az óvodai és az iskolai élet 

működését. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az intézmény vezetőjének a felszólítására 

sem, úgy az intézmény vezetőjének kötelessége a körzeti megbízott segítségét kérni. 

 

- A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak. Rendkívüli esetben az intézményvezetőt azonnal is megkereshetik 

- Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az 

osztályfőnök véleményét meghallgatva.  

- Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az intézményvezető- 

helyettesi irodában történik 8 óra és 12 óra között. 

 

A nyári szünetben az irodai ügyelet: szerdánként van 8 órától – 12 óráig.  

 

IX.2. A NYITVA TARTÁS ALATTI FOLYAMATOS FELÜGYELET, ÜGYELET 

BIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és 

utáni felügyeletét.  

A tanári ügyelet – folyosói és udvari – 7.00– 16.00-ig tart. 
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Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben, udvaron, a házirend 

alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a 

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.  

Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre vagy épületrészekre terjed 

ki: 

- minden tanterem, folyosók 

- udvar, sportpálya 

 

Az óraközi szünetekben egy nevelő felel a rendért, akinek munkáját két ügyeletes tanuló segíti.  

Az ügyeletes nevelő 5. vagy 6. óra végén értékeli az osztályok tisztaságát. Év végén a tantestület 

kiértékeli a tisztasági versenyt.  

A délutáni foglalkozásokra érkező tanulók felügyelete a foglalkozást vezető tanár feladata. 

Ebédeltetésnél külön nevelő ügyel. 

 

Szünetekben: 

- Tilos a tantermekben, folyosókon, és az aulákban rohangálni, labdázni és balesetveszélyes 

játékokat játszani. 

- Minden szünet ideje alatt a tantermekben szellőztetni kell.  

- A délutáni ügyeletet napközis nevelők, foglalkozást tartó nevelők tartanak. 

- Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. 

- Indokolt esetben csak az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az intézményvezető 

engedélyével lehet igazoltan távozni, szükség esetén felügyelettel.  

- Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem 

tartózkodhat, ezért a kötelező órák után csak azok a tanulók maradhatnak az intézmény 

területén, akiknek szervezett délutáni elfoglaltságuk van. 

 

A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény 

tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők.  
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X.  INTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK 

 

X.1. AZ INTÉZMÉNYBEN AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE ÉVENKÉNT 

ISMÉTLŐDŐ JELLEGGEL, A KORÁBBI HAGYOMÁNYOKAT ÁPOLVA KERÜL 

MEGHATÁROZÁSRA. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó, 

hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat 

és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

Az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepélyes öltözetben az iskola emblémájával ellátott 

nyakkendőben kell, hogy megjelenjenek. 

 

 

X.2. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS 

 

- Az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken, versenyeken, túrákon, kirándulásokon stb. a 

tanulóktól fegyelmezett magatartást várunk el. 

- A rendezvények alatt a tanulók kötelesek a maguk és a társaik testi épségére vigyázni, a kísérő 

pedagógus utasításait minden esetben betartani.  

- A tanulók a pedagógus engedélye vagy kísérete nélkül nem hagyhatják el rendezvény 

helyszínét. 

- A rendezvényen használt eszközöket, tárgyakat, berendezéseket csak rendeltetésüknek 

megfelelően használhatják, ha arra engedélyt kaptak.  

- Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a tanuló szüleit terheli. 

- A tanulók legyenek példamutató, fegyelmezett és kifogástalan magatartásúak az iskolán 

kívüli szereplések idején! Ilyenkor iskolánkat képviselik, és elvárjuk tőlük, hogy ezt 

méltóképpen tegyék! 

- Mindenben kövesd nevelőid utasításait! 
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XI. TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

XI.1. AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG 

- Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint, pedagógus - vezető – az osztályfőnök áll.  

- Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

- két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

XI.2. A DIÁKKÖRÖK 

- Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

- A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézményvezetőnek az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – 

az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

- A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az intézményvezető által felkért nagykorú 

személy. 

- Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói 

is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az intézményvezetőnek be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az intézményvezetőnek egyetértését. 

- A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe 

a tanév végéig részt kell venniük. 

- A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

 

XI.3. AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

- A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  
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- Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, 

valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

- A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által megbízott nevelő segíti. 

- Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

 

 

XI.4. AZ ISKOLAI DIÁKPARLAMENT 

 

- Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákparlamentet kell összehívni, melyet az 

intézmény munkaterve rögzít 

- A diákparlament összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi.  

- A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákparlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint 

az intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a 

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

- Az iskolai diákparlamenten minden tanulónak joga van részt venni.  

 

XI.5. TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM ISKOLAI RENDSZERE 

 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

- a házirend, SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, 

 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed:  

- saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

- a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

- vezetőinek, munkatársainak megbízására. 
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Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja.  

     A diákönkormányzat munkáját a diákok által felkért pedagógus segíti. Feladata a 

diákönkormányzat képviselete, a diákönkormányzat és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás, 

a diákönkormányzat egyetértési és döntési jogkörébe tartozó feladatok ismertetése, a 

diákönkormányzat rendezvényeinek előkészítése, segítése, az évi rendes diákparlament 

összehívása.  

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 vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

 

 

XI.6.  KÉRDEZÉS, ÉRDEMI VÁLASZ, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS, 

VÉLEMÉNYEZÉS, INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS FORMÁI 

 

    A diákönkormányzat ülésén részt vesz az intézmény vezetősége. A tanulóknak itt 

lehetőségük van véleményeik elmondására, kérdéseik feltevésére. 

     A diákönkormányzat munkáját a diákok által felkért pedagógus segíti. Feladata a 

diákönkormányzat képviselete, a diákönkormányzat és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás, 

a diákönkormányzat egyetértési és döntési jogkörébe tartozó feladatok ismertetése, a 

diákönkormányzat rendezvényeinek előkészítése, segítése, az évi rendes diákparlament 

összehívása. 

 

XI.7. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI TÁMOGATÁSA 

 

    Az intézményi költségvetés biztosítja a diákönkormányzat működéséhez azokat a 

költségeket, amelyeket a diákönkormányzat minden tanév október 31.-ig saját 

költségvetéseként megfelelő indoklással előterjeszt.  
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XII. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 

 

- Az intézményvezető minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői 

értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő 

tanévben választható tantárgyakról. 

- A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését 

az osztályfőnöknek. 

- Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az intézményvezető. 

- A tanuló, illetve a szülő az adott tanévben egyszer módosíthatja a tantárgyválasztással 

kapcsolatos döntését.  

 

 

XIII. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, ÓVÓ-VÉDŐ SZABÁLYOK 

 

a./ Az iskolaépület címtáblával, az osztálytermeket és szaktermeket a Magyar Köztársaság 

címerével kell ellátni. 

Az épület lobogózása törvény szerint, magyar zászló + Európai Uniós zászló 

 

b./ Az iskola létesítményei, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem 

előtt tartásával kell használni. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

c./ A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. 

 

d./ Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
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e./ Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A zárás előtt gondosodni 

kell az elektromos berendezések áramtalanításáról. 

 

f./ Az intézmény területén a szándékosan okozott kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanuló 

által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az intézményvezető feladata 

a kár felmérése, és a kártérítés részleteinek szülővel-, gondviselővel történő tisztázása. 

 

 

XIV. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

SZABÁLYAI 

 

XIV.1. 

 A tanulókkal a tanév első napján a szaktanárok, valamint az osztályfőnökök ismertetik az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a megfelelő 

közlekedés szabályait, a balesetek megelőzése érdekében a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. 

Az ismertetés tényét dokumentálni kell. 

 

1. A tanuló kötelessége, hogy:  

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. 

természeti katasztrófát, robbanással történő fenyegetést) vagy balesetet, tüzet észlel. 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben azt 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, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 
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2. A testnevelés órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat 

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítőt) kell viselniük. 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. 

 az iskolai sportszereket, az udvari játékokat rendeltetésszerűen kell használni. 

 meghibásodott, sérült sporteszközt, játékot tilos használni, azt azonnal ki kell vonni a 

forgalomból. 

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és 

iskolai védőnő biztosítja. A védőnő heti 3 alkalommal (kedd, szerda, péntek) fogadóórát tart az 

iskolában. Az iskolaorvos a törvény által előírt időszakos egészségügyi vizsgálatokat és 

védőoltásokat végzi. 

4. 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 (1., 3.,5.,7.,évf.) 

 szemészet: évente egy alkalommal (1., 3.,5.,7.,évf.) 

 üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálat. 

 A továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata. 

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai tisztasági szűrővizsgálatát. 

6. Az iskolaorvos, védőnő részt vesz az intézmény egészségnevelő tevékenységében az éves 

munkaterv alapján. 

 

XIV.2. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓ- ÉS 

GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN 

 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik: 

 a gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, 

 valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 
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    Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az intézményben munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 

rendelkezéseit. 

Az intézmény helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a gyermekek 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

    A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 

rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni.  

 

Ügyeletes nevelők száma: naponta 2 fő  

 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a gyermekekkel az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes intézményi 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle intézményi 

foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat. 

Az osztályfőnököknek foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a 

következő esetekben: 

A tanév megkezdésekor.  

 Ennek során ismertetni kell: 

 az intézmény környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

 a házirend balesetvédelmi előírásait, 

 rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,  

 a gyermekek kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

 

Tájékoztatni kell a tanulókat az intézményen kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, 

táborozások stb.) előtt. 

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a gyermekek figyelmét. 

A nevelőknek ki kell oktatniuk a gyermekeket minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy intézményen kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. 
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A gyermekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. 

A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a gyermekek elsajátították-e a 

szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, 

valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.  

A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont 

dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 

 

XIV.3. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK ESETÉN: 

A GYERMEK FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ NEVELŐNEK A GYERMEKET ÉRT BÁRMILYEN 

BALESET, SÉRÜLÉS, VAGY ROSSZULLÉT ESETÉN HALADÉKTALANUL MEG KELL 

TENNIE A KÖVETKEZŐ INTÉZKEDÉSEKET: 

 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, 

 ha szükséges orvost kell hívnia, 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie, 

 a gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény 

vezetőjének, az intézményvezető-helyettesnek a további teendők megtétele 

céljából  

 E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi 

intézményi dolgozó is köteles részt venni. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 
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XIV.4. A GYERMEKBALESETEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI FELADATOK A 

MAGASABB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN 

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 

tartani. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat.  

 

Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 

nyilvántartani, vagy ha erre rend-kívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak.  

Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv 

egy példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási 

intézményében meg kell őrizni. 

 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére 

nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.  

 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben 

életét vesztette), 
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 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

 

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását okozza. 

 

Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a 

jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége. 

 

 A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet képviselője részvételét 

a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

 

Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

megelőzésére. 

 

 

XIV.5. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

SZABÁLYAI 

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

 

Az intézményvezető rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

a) haladéktalanul értesíti: 

 az érintett hatóságokat, 

 a fenntartót, 

 a szülőket; 

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, 

biztonságát szolgálják. 
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Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

 a tűz, 

 az árvíz,  

 a földrengés,  

 bombariadó, 

 egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő, oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény: 

• egész napos gázszünet,  

• az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény, 

• az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó). 

• járvány, melynek során az ellátottak 60. %-a nem tud megjelenni. 

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény 

kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. 

 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 

 

A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell: 

 amennyiben a tanulók, gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell 

szüntetni, a szülők mielőbbi értesítése, a tanulók, gyermekek hazajutásának, 

illetve más intézményben történő elhelyezésének megszervezése, 

 a következő napot, esetleg napokat érintő tanítási (nevelési) szünet elrendeléséről, 

s a szülők tájékoztatásáról,  

 olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók, gyermekek 

maximális védelmét. 

 

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan 

előre intézkedési terveket készíthet az egész intézményre vonatkozóan, melyet a jelen 

szabályzat mellékleteként kell kezelni. 
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XIV.6. A TŰZ JELZÉSE: 

 

A lehető legrövidebb időn belül értesíteni és riasztani kell a tényről az épületben lévő 

valamennyi személyt (a tűzjelzés módja: kézi tűzjelző bekapcsolása, tűzriasztó), majd ezt 

követően történik meg a gyermekek mentése az iskolából a „Tűzriadó terv” mentési 

gyakorlata alapján. 

A tűzvédelmi felelős elsősorban az intézményvezető, majd az iskola tűzvédelmi felelőse 

közreműködik az iskola elhagyásának lebonyolításában. 

Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó 

személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, köteles azt 

azonnal közölni az intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős 

személlyel. 

 

A rendkívüli eseményről ezek után értesíteni kell: 

 tűz esetén a tűzoltóságot (105); 

Jelenteni kell: 

 A tűzeset pontos címét; 

 Mi ég, hol ég, mi van veszélyeztetve; 

 A tűz nagyságát és terjedelmét; 

 Emberélet van-e veszélyben; 

 A tüzet jelző személy nevét; 

 A jelzésre használt telefonkészülék számát! 

 Az eloltott tüzet is be kell jelenteni! 

 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget is (107); 

 személyi sérülés esetén a mentőket (104); 

 és majd a fenntartót. 

 

Tűzjelzés utáni feladatok, kiürítési terv: 

 A tanulóknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő 

gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a pedagógusok a felelősek. A 

tanulókat az óvoda udvarára, illetve az utcára menekítik az pedagógusok. 

 

Gyülekezési helyek: Az iskola udvara 
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 A tűzriadó elhangzása után az osztálytermekből a pedagógusok azonnal kötelesek 

gondoskodni a tanulók pánikmentes gyors kivonulásáról a menekülési útvonalaikon a 

gyülekező helyre. 

 Legfontosabb az életmentés, majd ezután következik a tűz oltása! A tanulók biztonságba 

helyezése után a pedagógusok rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel azonnal megkezdik az 

oltást, illetve megakadályozzák a tűz terjedését a testi épségük veszélyeztetése nélkül, ha a 

tűzoltók még nem értek ki a helyszínre. 

 A tűzoltó készülékek helyét, használatát minden dolgozónak ismerni kell! A poroltó 

készülékkel elektromos tüzet oltani TILOS! 

 Az elektromos tüzet oltó készüléket csak a tűzoltók használhatják! 

 A három legfontosabb feladat végrehajtására a tűzoltás vezetőjének a tűzoltóegységek 

megérkezéséig a dolgozókat úgy kell irányítani, hogy az életmentés, tűzoltás, 

anyagmentés feladatait végre lehessen hajtani. 

 Biztosítani kell továbbá egy dolgozót, aki a kapuban várja a tűzoltóegységek érkezését, és 

a parancsnokot tájékoztatja a tűz helyszínéről és az addig tett intézkedésekről, továbbá az 

elektromos főkapcsoló, tűzcsap helyéről. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni: 

 a tűz keletkezésének helyétől függően a pedagógusok a „Tűzriadó terv” szerint járnak el a 

tanulók mentése során; 

 az épületből minden tanuló felöltözve távozzon (pl. mosdóból ,tornateremből is, stb.); 

 a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyek segítésére; 

 a gyülekezőhelyen a tanulók megszámolására; 

 a fontos dokumentumok meglétére. 

 

A vezetőnek, illetve az intézkedésre jogosultnak gondoskodnia kell: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról; 

 az épület áramtalanításáról; 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről; 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről; 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárító szervek fogadásáról (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek). 
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A rendvédelmi szervek helyszínre érkezését követően tájékoztatást kell adni: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről; 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról; 

 a közművezetékek helyéről; 

 az épületben tartózkodók létszámáról, életkoráról; 

 az épület kiürítéséről. 

 

Egyéb utasítások: 

 Az épületen kívüli mentésre, sérült ellátására, a rendfenntartásra, tömeg távol tartására a 

tanulókkal nem foglalkozó személyek közül kijelölt pedagógusok a  jogosultak; 

 A gyülekező helyen gondoskodni kell, hogy a gyermekek ne fázzanak meg! Elengedni 

tanulót csak a tűzoltás és létszám megállapítása után lehet. 

 A riasztást, a mentést és a tűzoltási munkákat a helyszínen az irányítással megbízott felelős 

végzi, amíg a tűzoltóság meg nem érkezik. Utasításai kötelezőek! 

 Az intézmény vezetője évente egy alkalommal tűzoltó gyakorlatot rendel el a „Tűzriadó 

terv” Gyermekekre vonatkozó szabályai értelmében! 

 A Tűzriadó tervet minden dolgozónak ismernie kell! 

 Mentési munkájukat az előírásnak megfelelően kötelesek végezni! 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének irányítása szerint kell 

eljárni. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény 

minden dolgozója köteles betartani! 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 

tartalmazza.  

A „Tűzriadó terv” és a „Bombariadó terv” elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 

 

XIV.7. BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

1.) Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának robbantással történő 

fenyegetés jut tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményvezetővel. Senkinek 

nincs joga a fenyegetést elhallgatni vagy komolytalannak minősíteni! A robbantással 

történő fenyegetésről azonnal értesíteni kell a rendőrséget! 
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2.) A robbantással történő fenyegetés után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős vezető utasításai szerint hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet minden tanulónak és dolgozónak legalább 100 méteres távolságra 

el kell hagynia! 

3.) A rendőrség helyszínre érkezéséig a szükséges biztonsági intézkedések megtételét az 

intézmény vezetője, tagintézmény esetén a tagintézmény-vezető (vagy a robbantással 

történő fenyegetés esetén intézkedésre jogosult felelős vezető), ezt követően pedig a 

rendőrség (tűzszerészek) illetékes vezetője irányítja. 

4.) A bombariadó miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati 

napon be kell pótolni. 

5.) A bombariadó esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az 

„Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére – bombariadó terv” c. 

intézményvezető i utasítás tartalmazza. 

6.) A bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 

7.) A bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára 

kötelező érvényűek. 

8.) A bombariadó tervet minden dolgozó köteles bizalmasan kezelni, az abban foglaltakat 

részletesen csak az egyes feladatokban érintett személyek ismerhetik meg. 

9.) Az intézmény bombariadóra készült intézkedési tervének a következő megelőző 

intézkedések, feladatok szabályozását kell tartalmaznia a robbantásos veszélyhelyzet 

kialakulásának megakadályozására: 

- a robbantással való fenyegetés vételével kapcsolatos feladatokat, 

- a veszélyeztetett épület kiürítésével kapcsolatos teendőket, 

- a rendőrség (a tűzszerészek) fogadásával összefüggő feladatokat, 

- az esetleges robbantás következményeinek enyhítését célzó teendőket, 

- a robbantással történő fenyegetés esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők 

megnevezését. 

 

Menekülési útvonal leírása:  

Minden évben 2 alkalommal, első félév elején és második félév elején tartunk menekülési 

próbát. Az intézményt Geszteréden 3 menekülési útvonalon hagyjuk el. Első, hátsó és középső 

bejárat.  
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XIV.8. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 

 

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön. Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell 

arról, hogy a gyermekek, tanulók a tankötelezettség végéig évenként legalább egyszer fogászati, 

szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. 

 

1. A tanulók rendszeresen egészségügyi felügyeletes és ellátása érdekében az iskola 

fenntartója megállapodást köt a körzeti orvossal. 

2. A megállapodásnak biztosítania kell: 

3.  

- az iskolaorvos az iskolában / tanévenként meghatározott időpontban / 

- a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

- tüdőszűrés, évente 1 alkalommal 

- szemészet, évente 1 alkalommal  

- fogászat, évente  

- belgyógyászat évente 1 alkalommal 

- a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, 

- a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 

alkalommal 

 

Iskolaorvos: Dr. Kovács Sándor 

Védőnő: Törő Andrásné 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet, biztosit. 

 

XIV.9.  AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATA A TANULÓI- ÉS 

GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN: 

 

- Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

- Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 
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(munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a 

rendelkezéseit. 

- Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

- A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

- Az osztályfőnököknek ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, 

valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.  

- Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

- Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt. 

- A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 

- A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

- A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, 

hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, 

valamint a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

- Az intézményvezető az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK ESETÉN A 

GYERMEK FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ NEVELŐNEK A GYERMEKET ÉRT BÁRMILYEN 

BALESET, SÉRÜLÉS, VAGY ROSSZULLÉT ESETÉN HALADÉKTALANUL MEG KELL 

TENNIE A KÖVETKEZŐ INTÉZKEDÉSEKET: 

 

- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, 

- ha szükséges orvost kell hívnia, 

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, 

- a gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény vezetőjének/ 

intézményvezető-helyettesnek a további teendők megtétele céljából  

- E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is 

köteles részt venni. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. A szülőt 

értesíteni kell. 

 

XIV.10. A TANULÓK KÖTELESSÉGE A TANÓRAI BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN: 

 

Technikai foglalkozáson: 

 

- Tanuló a foglalkozás alatt csak a kijelölt munkahelyeden tartózkodhat, csak a részére kiadott 

hibátlan szerszámot használhatja.  

- A szerszámokat nem cserélheti, nem viheti el, azzal nem játszhat!  

- A foglalkozásokon használt szerszámok óvásáról a tanuló gondoskodik.  

- A szerszámokat nem rakhatja zsebre, mert balesetveszélyes!  

- Anyaghulladékokkal ne dobálózhat, óra végén a gyűjtőbe kell azokat helyezni! 

 

Testnevelés órán: 

 

- A tanulók a tornaszereket csak rendeltetésüknek megfelelően használhatják!  

- A rend megtartása érdekében a tanulóknak a már nem szükséges szereket a helyére kell 

tenniük. 
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- A talajszőnyegeket, szekrényeket, zsámolyokat tolni-húzni nem szabad, mert szőnyeg 

tönkremegy, a terem padlóburkolata pedig megsérül. 

- A tanuló a mászókötélre nem köthet csomót, rajta nem hintázhat, mert súlyos baleset érheti. 

- A tanuló a szertárban csak akkor tartózkodhat, ha erre megbízást kap. 

- Tanuló felügyelet nélkül a tornateremben nem lehet. 

- A tanulóknak sportöltözetben kell megjelenni. 

 

Baleset esetén a tanuló feladata: 

 

Igyekezzen körültekintő munkaszervezéssel a védelmi előírások  megtartásával a balesetet 

megelőzni! 

Ha mégis történik baleset, akkor forduljon a nevelőhöz, majd szükség esetén orvoshoz kell 

menjen! 

Minden balesetet azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek és az iskola balesetvédelmi 

felelősének! 

 

 XIV.11.  TANESZKÖZÖKÉRT, A FELSZERELÉSEKÉRT A FELELŐSSÉG SZABÁLYAI, A 

TANULÓK SAJÁT KÖRNYEZETÉNEK ÉS AZ ÁLTALA HASZNÁLT ESZKÖZÖK RENDBEN 

TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

- 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. 

- 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. 

-  A tanítási órákon fegyelmezetten viselkedjen, magatartásával ne bontsa meg a tanítási óra 

rendjét. 
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- Audiovizuális eszközöket tanulók csak felügyelet mellett kezelhetnek. A tanuló felelős az 

órai munka során, illetve a délutáni foglalkozások alkalmával rábízott eszközök állapotának, 

működőképességének megóvásáért. 

- Eszközhasználat során szándékosságból vagy gondatlanságból bekövetkező károkozás 

esetén a tanulónak a Közoktatási törvényben szabályozott módon meg kell térítenie az 

okozott kárt. 

- Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók, a tankönyvellátás keretében kapott 

„tartós” tankönyveket kötelesek jó állapotban megőrizni, és a tanév végén a meghatározott 

időben és helyen tanulásra alkalmas állapotban leadni.  

- Súlyos rongálás, sérülés esetén a tanuló, illetve annak szülője, az okozott kárt köteles 

megtéríteni.  

- A nem vagyoni károkért – ide sorolva különösen a számítógépek szoftveres úton történő 

használhatatlanná tételét – a tanuló fegyelmi felelősséggel tartozik.  

 

 

XIV.12. A HETESEK KÖTELESSÉGEI: 

 

- Gondoskodik a tábla tisztaságáról, kréta beszerzéséről. 

- Ügyel asz osztályterem tisztaságára. 

- Felelős az osztály rendjéért. 

- Csengetés után 5 perccel, ha nem érkezik tanár, jelentse az intézményvezetői irodában. 

- Számba veszi a hiányzókat. 

- Jelent a tanárnak. 

- Szünetben szellőztet. 

- A tanítás befejezésekor ellenőrzi a tisztaságot, bezárja az ablakokat, az ajtót, leoltja a 

villanyokat. 

 

XV. A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI 

 

XV.1. A TANULÓ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSÁNAK FORMÁI A KÖVETKEZŐK. 

a) témazáró dolgozat:  

Egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését 

és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban 



47 

 

szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső 

arányainak; 

 

b) egyéb dolgozat - írásbeli felelet:  

Egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő 

írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül 

vagy azzal együtt is számon kérhető. 

 

c) felmérő dolgozatot: 

A készség tantárgyak kivételével a tanév elején az ismétlést követően, év végén az 

összefoglalást követően írhatja meg a szaktanár; 

 

XV.2. AZ ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁS RENDJE ÉS KORLÁTAI A KÖVETKEZŐK 

 

a) témazáró és felmérő dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt 

bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja és kiosztja, egy napon kettőnél több témazáró 

dolgozatot nem írhatunk. 

 

b) egyéb dolgozat - írását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot 

két héten belül kijavítja; 

 

ej a szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot 

kijavítva ki nem, adta a tanulóknak. 

 

 

XVI.  A TANULÓ MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

    Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A 

késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a 

késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, 

foglalkozásról. 
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    A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt.  

Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többi tanulótól való 

elkülönítéséről, és iskola a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit. 

 

Orvosnak kell igazolnia azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 

  

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak 

szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni. 

 

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

Az iskola köteles a szülőt értesíteni : 

- a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, valamit akkor is, 

- ha a tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.  

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

 

Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 

intézményvezető – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 

a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.  

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza 

a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 
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Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.  

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az 

intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt és a kormányhivatalt. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

 

 

XVII.  A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- intézményvezetői dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén 

 

- szaktárgyi teljesítményért 

- példamutató magatartásért 

- kiemelkedő szorgalomért 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 
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c) Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

 A nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók "A Szent Anna Katolikus Óvoda és 

Általános Iskola Kiváló Tanulója" elismerő oklevelet és a vele járó bronz 

emlékérmet kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 

át. 

 

a. Azoknak a tanulóknak, akik a tőlük elvárható teljesítménynél jobbat nyújtanak 

 

b. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

c.  Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

 

d. 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 hozni. 

 

 

XVIII. A TANULÓK ELMARASZTALÁSÁNAK FORMÁI ÉS 

RENDJE 

 

XVIII.1.  FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉS 

Fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

- igazolatlanul mulaszt, vagy. 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

 

Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 
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- osztályfőnöki elmarasztalás; 

- osztályfőnöki intés; 

- intézményvezetői figyelmeztetés; 

- intézményvezetői elmarasztalás; 

- intézményvezetői intés; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi elmarasztalás; 

- tantestü1eti intés; 

- kártérítési kötelezettség 

 

A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóba be kell írni, és azt a szülő tudomására kell hozni 

a tanuló tájékoztató füzetébe bejegyzéssel. 

Az iskolai fegyelmező intézkedések, és büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve 

érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A fegyelmi büntetés lehet: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” és a „kizárás 

az „iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. 

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem sikerül új iskolát keresni, a Kormányhivatal hét napon belül másik iskolát jelöl 

ki a tanuló számára. 

Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az intézményvezető 

a másik iskola vezetőjével megállapodik a tanuló átvételéről. 

A „meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés 

szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik. 
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XVIII.2. FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI: 

 

- a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha büntető –vagy 

szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel), 

- fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

- A fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, 

- be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét, 

- a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be kell vonni, 

- ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt indokolt, 

fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

 

 

XVIII.3. FEGYELMI TÁRGYALÁS: 

 

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a 

nevelőtestület tagjaiból.  

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

XVIII.4. DOHÁNYZÁS, KÁBÍTÓSZER- ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS BÜNTETÉSE 

 

A dohányzás intézményi szabályai: 

- Az intézmény területén és az intézmény bejáratától öt méteren belül a dohányzás mindenki 

számára tilos. 

- A dohányzás megtiltását megszegő tanulók fegyelmi büntetést érdemelnek, jogszabály 

bünteti az ezt be nem tartó felnőttet is. 

- Tiltott szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása. 

- A tilalom minden intézményi rendezvényre és mindenkire vonatkozik, aki az intézmény 

kapuján belép, legyen az pedagógus, dolgozó, szülő vagy vendég. A tilalomra a bejárati 

ajtóra függesztett  tábla is figyelmeztet. 
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XVIII.5. A TANULÓKRA VONATKOZÓ ANYAGI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

SZABÁLYAI 

 

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz - a kár értékének megállapítása után a kárt 

a szülőnek meg kell térítenie.  

A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egyhavi 

összegének 50%-át, - szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. 

A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár 

megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásainak megfelelően az iskola pert 

indíthat! 

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 

 

 

XIX. A KÖNNYÍTETT-, GYÓGYTESTNEVELÉSRE UTALÁS 

 

A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés szervezése 

 

A tanuló az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy 

gyógytestnevelés órára kell beosztani.  

A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés órát, lehetőség szerint, a többi tanulóval 

együtt, azonos csoportban kell szervezni.  

Az orvosi szűrővizsgálatot május 15-éig kell elvégezni, kivétel, ha a vizsgálat oka később 

következik be. 

Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell 

tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelés óra 

vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a 

minden-napos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-

oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra 

keretében.  
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Ha a tanuló a szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a 

gyógytestnevelés- és a testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt 

órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot. 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelés órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi 

lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, 

gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő 

együtt végzi.” 

 

XX. MAGÁNTANULÓVÁ VÁLÁS SZABÁLYAI 

 

Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget 

tenni, és az intézményvezetőnek megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre 

irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az intézményvezető megkeresi a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, 

amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy 

a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét.  

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az intézményvezetőnek a döntéshez be kell 

szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül 

köteles megküldeni véleményét. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.  

Az iskolának a magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az 

intézményvezető köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és 

jogairól.  

A magántanuló az intézményvezető előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon.  

A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 

 

Sajátos neveli igényű vagy szakorvosi vélemény alapján magántanuló 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakér-
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tői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és 

oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez 

szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a 

szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat 

keretében kell gondoskodni. 

Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának 

megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül 

tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 

 

 

XXI.  A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA A TANKÖNYVEKRŐL, 

TANESZKÖZÖKRŐL 

 

TANKÖNYVRENDELÉS, FENNTARTÓI NYILATKOZAT KÉRÉSE 

 

Az intézményvezető minden év június 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új 

tankönyvet vásárolni. 

 

A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy: 

o térítésmentes tankönyvellátás mely évfolyamokon kerül bevezetésre 

o A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46 § (5) bekezdése 

alapján az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló 

számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 
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Az iskolai tankönyvrendeléshez kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének 

módja: a felmérés eredményének összegző számszaki bemutatása, az iskolai tankönyvjegyzék 

osztályokra/csoportokra bontott felsorolása, melyen összesítve a tömeg és az ár is szerepel. A 

fenntartó az adatok ismeretében adhatja ki egyetértő nyilatkozatát. 

 

Az intézmény vezetője minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, 

és erről a helyben szokásos módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, 

továbbá a fenntartót. 

 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt a szülőknek meg kell ismerni azt.  

 

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett 

tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.  

 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatjuk az adott osztályban használni 

szándékozott tankönyvek össztömegéről.  

 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak 

a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 

könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

     A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskolának be kell szerezni az iskolai szülői szervezet 

véleményét. 

A szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik, különösen: 

- a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel. 

A szülő nyilatkozhat, hogy: 

- az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni a gyermeke részére, 

- vagy más módon, pl. használt tankönyvvel kívánja megoldani gyermeke tankönyvellátását. 
 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni 

szándékozott tankönyvek össztömegéről.  
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Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes 

tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A 

szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – 

különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal 

rendelkezik. 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon– közzé kell tennie azoknak 

a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 

könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

A tankönyvek átvétele: 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket – a munkafüzetek kivételével - az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába 

vegyék, a továbbiakban ott elkülönítetten kezeljék. 

A térítésmentes tankönyveket a könyvtárból való kölcsönzés útján a tanév feladataihoz 

rendelkezésedre bocsájtjuk. A támogatásként kapott könyveket köteles vagy megőrizni és 

azokat rendeltetésszerűen használni. Amennyiben iskolát váltasz, a kölcsönzött tartós 

tankönyveket köteles vagy visszaadni. 
 

A tankönyvek átvételére augusztus végén kerül sor, melynek pontos napjáról a helyben 

szokásos hirdetés formájában kapnak értesítést a szülők. 

A tankönyvek kiosztását az iskolatitkár végzi az intézmény arra kijelölt tantermében. 

 

TANESZKÖZÖK 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. Az egyes 

évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, munkaközösség hiányában a szaktanárok 

határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. Évfolyamonként, tantárgyanként kerül 

meghatározásra. 

 A szülőket tájékoztatni kell azokról a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati 

felszerelésekről is, amelyekre a következő tanévben a tanulmányi munkához szükség lesz. 

 A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak, 
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- a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be. 

- A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb 

jogszabályban foglaltak alapján az iskolaszék évente meghatároz. 

A taneszközök beszerzése minden esetben a szülő feladata. 

 

 

XXII.  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

XXII.1. INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: 

 

     Általános iskolai ellátás alaptevékenységeiben az iskolai tanórák, egyéb foglalkozások, 

fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások, az iskolai létesítmények és eszközök használata, a 

tanórán kívüli foglalkozások, a felügyelet biztosítása. 

    Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb 

pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelyeket az iskola nem építette be a pedagógiai 

programjába, finanszírozását a fenntartó nem vállalja,   -  de az iskola ezen szolgáltatásai  a 

helyi szükségleteket elégítik ki. 

 

XXII.2. SZOCIÁLIS ÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK ELVEI, A 

KÉRELEM-ELBÍRÁLÁS ELJÁRÁSI RENDJE 

 

Tankönyvtámogatás 

Az intézményvezető minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés 

útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.  

A felmérés során kap tájékoztatást a szülő arról, hogy kik jogosultak térítésmentes 

tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes 

tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van-e, 

további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.  

 



59 

 

Az iskolába belép új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig végzi el az 

iskola. 

 A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges a 

szülők részéről: 

 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként az iskolának el kell fogadni a bérjegyzéket, a 

pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. 

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen 

túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az 

igénylés elbírálásának elveit. 

 

A felmérés eredményéről az intézményvezető minden év január 20-áig tájékoztatja 

nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai 

diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához. 

 

XXII.3. ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS 

 

Támogatásban részesülhet az a tanulók, aki: 

Jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

Gyermekétkeztetés esetén,  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben 

elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

- a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 
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- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)]. 

 

Az utolsó két pontban felsorolt gyermekek a gyermekvédelmi kedvezmény nélkül is jogosultak 

a gyermekétkeztetés kedvezményére. 

 

XXII.4. A TANKÖNYVEK MEGVÁSÁRLÁSI, KÁRTÉRÍTÉSI ELVEI 

 

Fizetős tanulók esetében: 

 

Értékesítés - számla ellenében, kézpénzfizetéssel.  A tankönyvek átvételét az átvételi listán a 

szülő vagy a tanuló aláírásával igazolja. 

- Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók a könyveket minden esetben, 

térítésmentesen kapják. 

- A tankönyvek átvételét a tanuló vagy szülő aláírásával igazolja.  

- A tankönyvcsomagban szereplő un. „tartós tankönyvek” átvételélt szintén aláírással ismeri 

el a tanuló vagy a szülő. 

-  Az iskola által biztosított un. „tartós” tankönyveket, egyéb segédletet (atlaszok, 

feladatgyűjtemények) a tanuló köteles tiszta, megkímélt, használható állapotban 

megőrizni! 

 

„Tartós tankönyvek”leadási rendje: 

 

A tanév utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napokon az ingyenes ellátásra jogosult 

tanuló a tartós könyveket köteles leadni az osztályfőnöknek, szaktanárnak. 

 

Az elveszett vagy megrongált tankönyvek kártérítése: 

 

- a tanuló hibájából elveszett tankönyvet, segédletet a tényleges tankönyvi áron kell 

megtéríteni. 

- a tanuló hibájából használhatatlanul súlyosan megrongált (gyűrt, tépett, összefirkált) 

tankönyv, segédlet értékét szintén a tényleges tankönyvi áron kell megtéríteni. 
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- Rendeltetésszerű használatból (lényegkiemelő, szövegkiemelés, aláhúzás, jegyzet a tanár 

utasítására) eredő értékcsökkenés esetén a tanulót nem terheli kártérítési kötelezettség. 

- Térítési költség megállapítása esetén a meghatározott nyugta ellenében az iskola titkárságán 

kell befizetni. Ennek elmulasztása esetén az intézményvezető írásban szólítja fel a szülőt a 

mulasztás pótlására. 

 

XXII.5. A TANULÓK ÁLTAL KÉSZÍTETT DOLGOK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgokat 

értékesíti, illetve hasznosítja az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár.   

   A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 10 százaléka, melyet 

az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell 

szétosztani.  

   Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott 

javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az 

intézményvezető dönt. 

 

 

  



62 

 

XXIII.  SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA - ÓVODAI HÁZIREND 

 

1. A házirend célja 
 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés 

és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének 

megszervezését. Rögzíti a jogokat a kötelességeket az óvoda munkarendjét. Az óvodai élet 

zavartalansága érdekében a házirend betartása mindenki számára kötelező! 

  
1. 1. A Házirend elfogadása 

 

 A Házirendet az óvoda -igazgatóhelyettese készíti el, és a nevelőtestület fogadja el.  

 A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség képviselőinek 

véleményezési joga van. 

 

1.2  A Házirend hatálya kiterjed 
 

 Az óvoda minden óvodapedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára,  

 Az intézménybe járó gyermekre és szüleikre,  

 Az óvoda területén tartózkodókra.  

 

Jogszabályi háttér: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény (továbbiakban Nkt.)20/2012 ( VIII:31.) 

EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról ( továbbiakban EMMI rendelet). Továbbá az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

 

2. Általános információk 

 
Az intézmény neve: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Az intézmény igazgatója: Törő András 

Az intézmény címe: 4232 Geszteréd, Petőfi út8. 

Az óvoda címe: 4232 Geszteréd Kossuth út 101. 

OM azonosító: 033965 

Az intézmény fenntartója: Debrecen – Nyíregyháza Egyházmegye (4024, Debrecen Varga u. 

4.) 

 

Az óvoda telefonszáma: 06-42 268-466,  

Az óvoda e-mail címe : gesztered.ovoda@gmail.com 
 

Az óvoda-igazgatóhelyettes: Kiriminé Kovács Hajnalka 

Fogadóórája: szerdánként 13-14 óra között 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Szabó Sándorné 

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Kovács Sándor 

Az óvoda logopédusa: Tóthné Hollóka Éva 

Fejlesztőpedagógus : Molnár Árpád 

Védőnő: Törő Andrásné  
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2.1. Az óvoda munkarendje  

 

Nevelési év meghatározása  minden év szeptember 1-jétől augusztus 31.-ig tart 

Szorgalmi időszak 

meghatározása 

minden év szeptember 1-jétől június 15-ig tart 

Nyári időszak meghatározása minden év június 1-jétől augusztus 31-ig tart 

Nyári szünet időtartalma augusztus hó - az időpontról február 15.-ig értesítjük a 

szülőket 

Téli szünet időpontja Decemberben  a  Karácsony- Újév közötti időszak 

Nevelés nélküli munkanapok Évente 3 nap, amelyről 7 nappal korábban tájékoztatást 

adunk, a szülők aláírásukkal veszik ezt tudomásul 

 

Napi nyitva tartás  6.00- 17.00 óráig   

Ügyelet reggel 6.00 órától 8.00 óráig 

délután 16.00 órától 17.00 óráig 

Az óvoda bejárati ajtajának zárva 

tartási rendje 

 

A bejárat zárva tartása alatt 

kérjük, hogy csengessenek!  

 

 

 

 Reggel: 9 óra és 1230 óra között 

 Délben: 1300 és 15 óra között 

 Délután: 16 órától, amennyiben az időjárás engedi, 

valamennyi óvodai csoport az udvaron tartózkodik. 

 

 

 
2.2 Pedagógiai munka az óvodában 

 

 Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza 

meg.  

Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készítette el saját 

Pedagógiai Programját. 

 Óvodánkban a tevékenységi formákat úgy szervezzük meg, hogy eleget tudjunk tenni a 

gyermekek nevelésével, ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak, szakmai 

követelményeknek megfelelő színvonalon, a fenntartó és a szülők igényei szerint.  

 A gyermekek személyiség jogait minden körülmények között tiszteletben tartjuk 

 

 

3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 
 

3.1 Óvodáztatással kapcsolatos szabályok 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45.§ (1) bekezdése kijelenti: 

„Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az 

intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”  

 Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig nevelő 

intézmény.(Nkt. 8. §) 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. évét betölti a nevelési 
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év kezdő napjától köteles óvodába járni (hatályos: 2014. 09. 1-től) 

 A kötelező óvodába járás alól a jegyző adhat felmentést – a szülő kérelmére, az 

óvodavezető és a védőnő egyetértésével (hatályos: 2014. 09. 01-től) 

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, akkor, ha a körzetébe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételi 

kérelme teljesíthető. 

 Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy – és szobatiszta  

 

3.2.  Óvodai beíratás 

 

Az fenntartó által kijelölt beíratási időszakban, amely a tárgyév április 20-a és május 20-a között 

kerül kijelölésre. A gyermekek adatainak rögzítése felvételi és előjegyzési naplóban történik. 

Szabad férőhely esetén év közben is lehet felvenni gyermeket, az intézményvezető határozata 

alapján.  

A beíratáshoz be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót  

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

 TAJ kártyáját,  

 a szülő személyi igazolványát,  

 lakcímkártyáját. 

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az óvodába. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek legalább napi négy 

órában kell részt venni az óvodai nevelésben. 

 

3.3.  Óvodai év megkezdéséhez szükséges egészségügyi és egyéb dokumentumok, feltételek: 

 

 Gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet 

 Az óvodai adatlap kitöltése a gyermek egészségügyi állapotáról,(anamnézis) a szülő 

aláírásával.  

 Szülői/gondviselői nyilatkozat arról, hogy a gyermeket az óvodából ki viheti haza a 

szülőkön kívül.  

 A szülő elfogadja és betartja az óvoda nevelési sajátosságait 

 

3.4.  Az óvodai (jogviszony) elhelyezés megszűnésének általános szabályai 

  Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

 a gyermeket másik óvoda átvette; 

 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt 

napon; 

 az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető - a szülő 

eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - 

megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének 

napján; 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; 

 a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a hetedik életévét betölti. 
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 Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál 

igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. 

  Az (1) bekezdés b)-c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a 

gyermek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson vesz 

részt. 

4. Gyermekek az óvodában 
 

4.1.  A gyermekek jogai az óvodában 1 

 

 A gyermek, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és 

lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 

 A gyermeknek joga, hogy 
 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

 a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje 

alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 részére a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése 

tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához 

való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és 

magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának 

gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási 

intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. 
 a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön 

jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben 

mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek 

megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének 

halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

 a gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó…), felszereléseit ingyenesen használhatja. 

Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben szavakba 

foglaltaknak megfelelően vegyen részt saját környezete és az általa használt 

játékok, eszközök rendben tartásában. 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, ellátásban részesüljön attól kezdődően, 

hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

                                                 
1
 Nkt. 46. § 
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4.2. A gyermekek kötelességei az óvodában 2 
 

 részt vegyen a kötelező és a kötetlen tevékenységekben,  

 életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete, irányítása mellett 

működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, az óvodai rendezvényeken.  

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

  a szülő hozzájárulása esetén vegyen részt az egészségügyi szűrővizsgálaton,  

 őrizze, óvja az általa használt eszközöket, az óvoda felszereléseit,  

 segítse rászoruló gyermektársait.  

 

A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak 

szerint jutalmazni kell.2 

Gyermeknevelés során a következmények nagy szereppel bírnak a gyermek viselkedésének 

alakulásában. A pozitív és a negatív következményeknek is van helye, de tudni kell az 

egyensúlyt, hol a határ.  
Pozitív következmény (dicséret, jutalom, stb.) esetén az adott viselkedés gyakorisága nő, a 

viselkedésminta rögzül, míg negatív következmény (figyelem megvonás, jutalom megvonás, 

büntetés, stb.) esetén az adott magatartás megjelenési valószínűsége csökken. Mindkét 

módszernek helye van a nevelésben 

  

a) a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, 
 

A jutalmazás szerepe: A legegyszerűbb és legfontosabb jutalmazás a figyelem, és a dicséret. 

Az átgondolt, tényleges erőfeszítéssel arányos dicséret szárnyakat ad. A figyelem hiánya az, 

ami megerősíti a "rosszalkodást", ilyenkor a gyermek ezzel harcol ki figyelmet magának. 

 

Mikor és miért alkalmazunk jutalmazást? 

 

 ha önmagához képest kimagasló teljesítményt nyújt az óvodai élet tevékenységeiben. 

A jutalmazás formái: dicséret, simogatás, pozitív kiemelés verbális és non-verbális elemekkel 

az egész csoport, óvodás társak, felnőttek, és a szülők előtt.  Apró tárgyi jutalmak / 

ajándékkártyák, nyomdák stb./ 

 

b) a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 

 

 A büntetés szerepe: A büntetés szerepe is nagyon fontos, így tiltódnak le a helytelen 

viselkedésformák. Legegyszerűbb módja, ha maga a viselkedés jár negatív következményekkel. 

A helyes büntetés figyelem és jutalom megvonásból áll!  Hisztiző gyermeket soha nem 

jutalmazunk a figyelmünkkel. Amennyire lehet, igyekszünk a gyereket az adott szituációból 

kimenteni, segíthet, ha nyugodt környezetben (pl. csendes helyiségben) átbeszélés után óvónő 

felügyelete mellett, hagyjuk lehiggadni. 

Korlátokra szükség van 

Az empátia tanulása, az érzelmi intelligencia a frusztrációs tolerancia fejlődése sérül, ha a 

gyermeket nem tanítjuk meg mások érdekeinek tiszteletben tartására. Pl egy játékot nem 

veszünk el egy játszó gyerektől, ha egy hisztis gyerek épp azzal szeretne játszani… a szociális 

szabályok tanítása a gyerek későbbi beilleszkedését, közösségi sikereit alapozzák meg. 

Óvodában jól működik a figyelemelterelés.  

                                                 
2
 Nkt. 58. § (1) bekezdés 
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A fizikai büntetést (verés) minden esetben TILOS alkalmazni! 

Mikor és miért alkalmazunk elmarasztalást: 

 

 ha a csoport szokás-és szabályrendszerét nem tartja be a gyermek 

 ha önmagához képest a viselkedése nem megfelelő 

 ha önmagához képest alacsonyabb teljesítményt nyújt       

 

 Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal 

a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell 

megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.3 

 

4.3.  A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában 

 

 A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő 

méretűre le van vágva. 

 A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák 

ki. Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. Kerülendő a műszálas, illetve túl 

merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő. 

  Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. 

A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyermek saját polcán helyezzék el. 

  A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló). 

 Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérése alapján) és annak 

tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. 

 

4.4.  A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

 A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az 

konyha köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 48 órán át a hűtőben megőrizni 

(ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórait és a vitaminpótlására szolgáló plusz 

gyümölcsöt, zöldséget. 

 Házilag készített süteményt, tortát a szigorú HACCP-s előírás miatt nem tudunk 

bevenni. 

 A gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt, az óvoda 

területén (csokoládé, sütemény, cukorka, banán…) nem etikus, valamint az óvoda 

tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti. 

 Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetét, egyéb betegségeket jelezzék az 

óvónőknek. 

 Az étkezések időpontja: tízórai 830-930, ebéd fél 12- 1230 1 óra között, uzsonna 3 órától-

fél 4 ig. 

 Célszerű a korán érkező gyermeket otthon meg reggeliztetni.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Nkt. 58. § (3) bekezdés 
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4.5. Étkezési térítési díjfizetési kötelezettség óvodánkban 

 

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében 

történő módosításáról* 

1. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(a  továbbiakban: Gyvt.) 151.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy 

ae) nevelésbe vették 

Akik nem feleltek meg egyetlen kritériumnak sem , azok térítési díjat fizetnek! 

A térítési díj befizetésének határideje, minden hó 10-e, helye az intézmény gazdasági vezetői 

iroda (Petőfi út 8.) 

 

 

5. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
 

 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (régi nevén ÁNTSZ) által előírt szabály, hogy a tanév 

alatt betegség esetén a be kell mutatni az orvosi igazolást. 

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!  

Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek 

bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek 

átvételének megtagadása. 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt. 

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való 

elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

szüleit.  

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt 

vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. A fentiek értelmében amennyiben a gyermek 

napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az 

óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn 

belül el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek 

csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők, dajkák részéről tilos!  

 

Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: 

 

A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szervezni. 
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A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell 

gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 

Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ-nek, 63/1997. 

(XII. 21.) NM rendelet alapján és fertőtlenítő takarítást végez. 

 

Az intézmény – a jogszabályban meghatározottak szerint – kivizsgálja és nyilvántartja a 

gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget.  

 

 

 

6. Egyéb szabályozások 
 

6.1 A gyermekek érkezésének, távozásának rendje 

 

 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az 

óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, 

mivel az óvónő nem is tud a gyermek érkezéséről. Óvodába érkezéskor az óvoda 

területén az óvónőnek átadott gyermekekért tudunk csak felelősséget vállalni! 

 Minden óvodai rendezvényen a szülő felelőssége a gyermek felügyelete. Kivételt képez 

az  időszak, amikor az óvónők vállalják a gyermek felügyeletét. Ezt minden esetben 

meghatározzák a szülők számára.  

 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan 

tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon…). 

 A gyermeket a szülők, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, 

illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda! 

 A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása 

után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 

 

Délután 17.00 órakor az óvodát zárjuk, így a gyermekekért ehhez az időponthoz igazodva, 

időben jöjjenek. Hazamenetelkor a szülőnek átadott gyermekekért az óvoda területén is a 

szülő a felelős.  

 

Az óvodából való távozás kívánatos módja:  

 a gyermekek játékukat tegyék a helyére, 

  majd köszönjenek el társaiktól, óvónőjüktől, 

  utána igyekezzenek szüleikhez.  

 

Amennyiben valamelyik gyermek szülője 17 óráig nem érkezik meg, a délutános óvónő 

megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel. Ha nem sikerül, félórai várakozás után értesíti az 

intézményvezetőt  ő pedig a rendőrséget. 

 

6.2  A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és 

egészségügyi igazolásának szabályai 

 

A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-

oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, beteg, gondoskodik a 

többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

gyermek, szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia.  
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6.2.1. Távolmaradások igazolására vonatkozó szabályok (EMMI 51.§; Kt. 24.§(3) bekezdés)  

 

A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti.  

Naprakész vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek. (20/2012 (VIII. 

31.)EMMI 90.§)  

A gyermek hiányzását az óvodapedagógus a felvételi és mulasztási naplóba jegyzi be, hónap 

végén összesíti, csatolja a hiányzás igazolását bizonyító orvosi- és egyéb igazolást, vezeti az 

összesítő lapot. 

 

A gyermekek, óvodai mulasztása és a távollét igazolása 

 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

  
A távolmaradást igazolni kell: 

 

 Ha a gyermek beteg volt, orvosi igazolással igazolandó, hogy a gyermek újra részt 

vehet az óvodai foglakozásokon. A szülő, a betegség tényét az orvosi igazolásnak 

az óvónő részére való átadásával igazolja. Orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a 

betegség miatti távollét pontos időtartamát. Az igazolást a gyógyult gyermek 

közösségbe hozatalának első napján kell átadni.   

 

 Betegségen kívül a távolmaradás, a szülő írásbeli kérelme alapján bejelentette az 

óvónőnek, hogy gyermekét nem hozza az óvodába. A távolmaradásra az óvoda - 

igazgató helyettesétől írásban engedélyt kapott.  A „Szülői kérelem a gyermekek 

igazolt hiányzásához ”  dokumentum - engedélyezés esetén - egyben a távolmaradás 

igazolása is. 

A rendelet 51. § (2) bekezdése alapján a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a gyermek a fentiek szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással, illetve 

 a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

óvodába járási kötelezettségének eleget tenni. 

 

Amennyiben a szülő a távolmaradást nem igazolja, a távollét igazolatlan mulasztásnak 

minősül: 

 

 Ha az óvodába járásra kötelezett gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt 

nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A 

gyámhatóság a bejelentés alapján az óvoda bevonásával intézkedési tervet készít, 

amelyben meghatározza a további igazolatlan hiányzás megszüntetésére irányuló 

feladatai. 

 Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz napot, az 

óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz napot, az 

óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek 

a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermek ugyanabban az óvodai nevelési évben az 

iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai 

kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy 

annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. 

A rendelet 51. § (6) bekezdése alapján a szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges 

mulasztás mértéke az adott nevelési évben tizenegy nap. A szabálysértés miatt megállapított 

pénzbírság legalacsonyabb összege a törvény 11. § (1) bekezdése alapján ötezer forint, 

legmagasabb összege százötvenezer forint. 

 

 

 

6.2.2.  A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 

 

Az óvodának a Nkt. 25. § (3) bekezdése szerint lehetősége van az óvodai élet gyakorlásához 

nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni, így 

előírhatja a bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. 

Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem 

felel. 

Behozható tárgyak: olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna…, amely a gyermek elalvását 

segíti, megkönnyíti. 

Kiscsoportban behozható még  az óvodába: cumisüveg, cumi. 

Nem hozható be az óvodába : otthoni játékok, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez 

mégis megtörténik, az óvónő ezeket elveszi a gyermektől, biztonságba helyezi, és 

hazamenetelkor átadja a szülőnek. Ezekért a dolgokért felelőséget nem tudunk vállalni. 

 

6.2.3.   A rendszeres tájékoztatás rendje és formája 

 

Az óvodában a szülők számára az információk átadása több csatornán történik. Ezek egyike 

az öltözőben elhelyezett hirdetőtábla, melyen kifüggesztésre kerül az átadni kívánt 

információ, a másik formája az iskolai - óvodai facebook oldal, valamint szóbeli közlés. 

 
 

 

7. Szülők az óvodában 
 

 7.1. A szülők jogai és kötelességei 

 

A szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás, együttműködés  

1. A szülő joga, hogy: (Nkt. 72.§) 

 gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát.  

 megismerje:  

  a Pedagógiai Programot,  

  a Szervezeti és Működési Szabályzatot 

  Házirendjét.  

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről részletes tájékoztatást, neveléséhez   tanácsokat 

segítséget kapjon (fogadóórán),  

 az intézmény vezetője és az óvodapedagógus hozzájárulásával, előre egyeztetett 
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időpont alapján a tervezett tevékenységeken részt vegyen,  

 személyesen vagy képviselőjén keresztül – jogszabályban meghatározottak szerint – 

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.  

 A szülőt és gyermeket nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai 

meggyőződése miatt.   

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy  gyermeke 

óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon.  

 A szülőnek az óvodai élet szervezésével kapcsolatos észrevételét, írásbeli javaslatát a 

nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület megvizsgálja és arra a 

megkereséstől számított tizenöt napon belül, érdemi választ kapjon 

 

 

 A szülő kötelességei: (Nkt. 72.§ (1)) 

 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 2014. szeptember 01-től 3  éves 

kortól napi 4 órában 

 Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről.  

 Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal.  

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését.  

 Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. Az óvodapedagógus közfeladatot lát el, így a gyermekkel 

összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem illeti.  

 Egyetlen szülő sem vonhat felelősségre más szülőt, más gyermeket az óvoda területén.  

 Probléma esetén kérje a csoportvezető óvodapedagógus, SZM vezető, illetve az 

óvodavezető segítségét, közreműködését.  

 Az óvoda területén történt, szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel 

tartozik. Az óvoda területén történt lopás esetén rendőrségi feljelentést teszünk.  

 A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon 

való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére  a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz.  

Ha e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének 

betartására!  
 

 

7.2 A család és az óvoda közös nevelési elvei 

 

Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, tájékozott és stabil iskolássá váljanak óvodásaink, 

elengedhetetlen az őszinte és bizalmas, egymást tisztelő kapcsolat az óvoda dolgozói és a szülők 

között.  

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. 

 

Például: 

 ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, 

annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre; 
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 ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az gyermeküket érte is 

esetleg sérelem 

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy nevelőmunkánk és együttműködésünk sikeressége érdekében 

ezeket az alapelveket otthon is erősítsék gyermekeikben. 

 

7.3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 

 

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkozást. Szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve 

az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

 

 

 szülői értekezletek, (összevont, csoportos)  

 játszó délután,” Mazsolázó”  

 nyíltnapok,  

 közös rendezvények, (kézműves- játszóház- táncház, egészségnap,),  

 Fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi).  

 az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések 

 

 

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. A dajka nénik nem illetékesek tájékoztatást adni! 

 

 

7.4. A szülői szervezet  

  

 Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.  

 A szülői szervezet működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.  

 

 

7.5. Az óvoda lelki vezetője:  

 

     A vezetőség munkájának közvetlen segítője a Geszterédi Római Katolikus plébánia vezetője, aki 

egyben az intézmény lelki vezetője.  

 Az óvoda pedagógiai programjában vállalt keresztény szellemű vallásos nevelés 

megvalósulását segíti.  

 Segíti a pedagógusok hitélethez kapcsolódó továbbképzéseinek, lelki gyakorlatainak 

megvalósítását.  

 Felelős a hitoktatók szellemi irányításáért, közreműködik a gyermekek hitéletének 

megszervezésében, irányításában. 

 

Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályok 

 

A gyermekek pedagógusok az éves munkatervben meghatározottak szerint közös imákon, 
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szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéből adódóan a 

gyermekek alkalmazottak viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az 

intézmény értékrendjét kell tükröznie. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén 

fegyelmi eljárás indítható 

 

7.6. 

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők 

általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően 

alakítjuk. 

 

7.7. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is  TILOS A 

DOHÁNYZÁS! 

 

 

 

8. Pedagógiai munka az óvodában 
 

 Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermek 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése, 

 a bántalmazás és az óvodai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat óvodánkban oly módon szervezzük, hogy a szülők és a 

fenntartó igényeinek megfeleljen, és a szakmai követelményekben megfogalmazott 

színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával 

összefüggő feladatainak.  

Óvodánk kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos 

nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb 

fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 

megteremtése. 

Nevelési alapelveink szerint törekszünk arra, hogy az általunk nevelt gyermekek sokoldalúan, 

harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük életkori 

sajátosságaikat és egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló 

érdekeit tartjuk szem előtt. 

 

 

9. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok, intézményi 

védő, óvó előírások 
 

 Az óvoda bejárata napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki számára 

jól látható helyen olvasható. 

  A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodást, amely előírás a 

szervezeti és működési szabályzatban található meg. 
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  A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély 

megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével 

kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az 

óvoda hirdetőtáblájára. 

 Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú 

mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda 

ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 

  Tilos az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás. 

  Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve 

az óvoda által szervezett rendezvényeken. 

  A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását az intézmény szervezeti 

és működési szabályzata tartalmazza. 

 A házirend az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok bevitelét (otthoni eszközök, 

játékok) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat 

megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 

 Megbotránkoztató viselkedés (pl.: alkoholos állapot) esetén az óvoda dolgozói 

felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 

Az intézmény dolgozóinak alapvető feladata a gyermek biztonságos és egészséges 

környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer kialakítása, ellenőrzése, 

javítása, a balesetek megelőzése. 

Ennek érdekében. 

 az óvodai nevelés év kezdetén, valamint szükség szerint ( séta, kirándulás) az 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően fel kell készíteni a gyermekeket 

egészségük, testi épségük védelmére, az esetleges veszélyforrásokra, az elvárható 

magatartásra, betartandó szabályokra, ennek tényét és tartalmát jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni és a csoportnaplóban elhelyezni. 

 Az intézmény minden dolgozója köteles ügyelni a gyermekek testi épségére. 

 A óvod igazgatóhelyettes és az igazgató felelős a helyiségek balesetmentes 

használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért. A óvoda- 

igazgatóhelyettes  a játszóudvar és eszközeinek rendszeres ellenőrzéséért. 

 A berendezések hibáját a dolgozó köteles az intézményvezető, vezető helyettes, a 

hibás eszközöket javításra vagy selejtezésre leadni. 

 Baleseti veszélyforrás megszűntetése, jelentése a vezetőnek. Minden dolgozó 

feladata a mérgező növények, gombák, gyógyszerek távoltartása a gyermekektől  

 A gyermekek számára veszélyes anyagokat csak jól zárható helyen szabad tárolni. 

  Balesetveszélyes tevékenységet csak a gyermekek távollétében lehet végezni (pl. 

fűnyírás, porszívózás) illetve fokozott óvatossággal (pl. meleg étel szállítása, 

osztása. 

 Séta, kirándulás alkalmával a pedagógus köteles előzetesen felmérni a területen 

fennálló esetleges baleseti forrásokat. 

 Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt kísérőről. 

o ( 10 gyermek/felnőtt) 

 Balesetveszélyes eszközökkel csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett 

tevékenykedhet a gyermek (pl. olló, bot, kötél , tornaeszközök stb.) 

 Csak szabványnak megfelelő, megfelelőségi jellel ellátott játékokat lehet vásárolni. 

A pedagógus köteles használat előtt a játékon levő feliratot, használati utasítást 

elolvasni. 

 A pedagógusok által, készített és az intézménybe behozott eszközöknek (szemléltető 

eszköz, játék stb.) is meg kell felelniük a biztonsági és egészségügyi előírásoknak. 
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 Az óvoda konyhájában csak a vállalkozó dolgozója tartózkodhat. Kivételes esetben 

az a személy, akinek van érvényes egészségügyi alkalmassági könyve. 

 A csoportszobában a szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat ha nyílt 

nap, nyílt ünnepélyek, szülői értekezletek, munkadélután) 

 Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesíteni kell. A 

további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 

fertőtlenítésre, a tisztaságra.   

 Baleset esetén a balesetet ki kell vizsgálni, a megfelelő nyomtatványokat ki kell 

tölteni a kivizsgálás módját és rendjét a dokumentálás szabályai szerint kell 

elvégezni.  

 A gyermekekkel szükség szerint a foglalkozások, udvari tartózkodások, 

kirándulások, séták előtt ismertetni kell a védő-óvó előírásokat. 
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XXIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A házirend a nevelőtestület jóváhagyása után 2018. év szeptember hónap 01. napján lép 

hatályba, és visszavonásig érvényes. 

 

A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülők 

munkaközössége. 

 

Ez a házirend 2018. év szeptember hó 01. napján – az intézmény vezetőjének jóváhagyásával 

– lép hatályba. 

 

 

                                                      Jóváhagyta: 

 

       Törő András 

         igazgató 

 

Geszteréd, 2018. év augusztus 31. 

 

 

 

 

 

Jelen Házirend a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ordináriusának jóváhagyásával lép 

életbe. 

 

 

……………………………………. 

Palánki Ferenc 

püspök 

 

Jóváhagyom: Debrecen ……………… 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Jelen Házirendet a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, (4232 Geszteréd Petőfi 

utca 8.) Szülői Szervezete, 2018. év augusztus 31. napján megtartott, határozatképes 

értekezletén élt egyetértési és véleményezési jogával, és jóváhagyásra javasolta. 

 

 

................................................                                                   ………………………………… 
             Jakabóczki Istvánné                                                                                  Vámos Jánosné 

Óvodai Szülői Munkaközösség vezetője                                                              Szülői Szervezet vezetője 

 

 

 

Jelen Házirendet  Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola (4232 Geszteréd Petőfi 

utca 8.)  felsős munkaközössége 2018. év augusztus 31. napján megtartott, határozatképes 

értekezletén élt egyetértési és véleményezési jogával, a felsős munkaközösség tagjai 

egyhangúan jóváhagyásra javasolták. 

 

 

 

................................................ 

Monyók Ferenc Mihályné 

                 Felsős munkaközösség vezetője 

 

 

 

Jelen Házirendet  Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola (4232 Geszteréd Petőfi 

utca 8.) alsós munkaközössége 2018. év augusztus 31. napján megtartott, határozatképes 

értekezletén élt egyetértési és véleményezési jogával, az alsós munkaközösség tagjai 

egyhangúan jóváhagyásra javasolták. 

 

............................................ 

Galgóczy Marianna Ágnes 

                 Alsós munkaközösség vezetője 

 

 

 

 

Jelen Házirendet  Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola (4232 Geszteréd Petőfi 

utca 8.) Diákönkormányzata 2018. év augusztus 31. napján megtartott, határozatképes 

értekezletén élt egyetértési és véleményezési jogával, és jóváhagyásra javasolta. 

 

 

…………….……………………………. 

                                                        Mészárosné Nagy Anna 

Diákönkormányzat vezetője 

 

 

Geszteréd, 2018. év augusztus 31. 
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XXV. MELLÉKLETEK 

 

1. Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről 

 

2. Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 

 

3. A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai által követendő magatartás 

 

4. Osztályozó vizsga követelményei évfolyamonként, tantárgyanként 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

JEGYZÉK 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) ESZKÖZEIRŐL ÉS 

FELSZERELÉSÉRŐL 

 

Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti 

szabványban, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki 

előírásoknak való megfelelőség fogadható el. Amennyiben a nemzeti szabvány, vagy a nemzeti 

szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e mellékletben 

meghatározott követelménytől, abban az esetben a melléklet rendelkezése az irányadó. 

A mellékletben az intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum 

követelmény.  

A gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha  

–rendeltetésétől függően alapterülete lehetővé teszi legalább egy, iskolai osztály, valamennyi 

tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti 

foglalkoztatását, tanítását, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi 

jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek. 

 

  Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és 

berendezésű kell, hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát végző 

felnőtt igénye egyidejűleg teljesíthető.  

 

  A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító mellékletben 

fel nem sorolt további eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla) 

helyben, építési tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni. 

  

A nevelési oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről szabvány 

rendelkezik. 
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Az e mellékletben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus iskola SZMSZ-

ében, házirendjében meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az iskolai 

tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a 

gyermekek, tanulók testméretéhez. 

 

A taneszköz készlet meghatározásához tantervi program nyújt segítséget. Taneszközre van 

szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói 

tevékenység nélkül nem valósítható meg. 

 

Ha az eszközöket, felszereléseket létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott 

eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, 

munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket, 

felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, 

érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. 

 

Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, tantervi irányelve, 

követelményei figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-a alapján jóváhagyott 

pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai 

program) kell érteni. 

 

Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői 

tevékenység folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. 

 

 Az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete lehetővé teszi az iskolában valamennyi 

osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti 

foglalkoztatását.  

  

Az iskola gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, a gyermekek, tanulók által használt 

helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél biztosítani kell az 

akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos környezetet a 

fogyatékosság típusától függően a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb 

ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök és 

felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni. 
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,,iskolánként megjelölést alkalmazza, azon az iskolát kell érteni, függetlenül attól, hogy a 

székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az esetben a 

helyiség a székhelyen vagy/és a tagintézményben (azaz minden feladat ellátási helyen) is 

kialakítható. 

Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és 

tagintézményben)” megjelölést alkalmazza, úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó 

a helyiség, biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. 

Az „osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők 

csoportját, az iskolai osztályközösséget kell érteni. 

 

  



83 

 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje 

 

1. A hagyományápolás célja 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. A 

nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai 

közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvések örömét szolgálják, 

a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

 

Az iskolavezetőség minden olyan kezdeményezést támogat, amely az iskolához tartozás érzését 

erősíti. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. Az osztályfőnökök, szaktanárok feladata, hogy a tanulókkal 

megismertessék Magyarország ünnepeit, a hozzájuk kapcsolódó eseményekkel együtt.  

Az iskola épületét a Magyarország és az Európai Unió lobogója díszíti. A hagyományápolás 

külsőségekben is megnyilvánul, ennek megfelelően az iskola tanulóinak kötelező az ünnepi 

viselet. 

 

3. Az intézmény névadója: Szent Anna 

 

 Az iskola védőszentje: Szent Anna 

 

 

4. Iskolai ünnepélyek 

 

Szeptember  ̶ Szent Mihály hava: 

  Veni Sancte 

  Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.) 

  Szent Mihály (szept. 29.) 

 November – Szent András hava: 

  Mindenszentek, Halottak napja (nov.1-2.)  

 Szent Márton katona, püspök ünnepe (nov.11.) 

  Árpád-házi Szent Erzsébet napja (nov.19.)  
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 Adventi előkészület December – Karácsony hava: 

  Szent Miklós püspök, Mikulásvárás (dec. 6.)  

 Adventi időszak, karácsonyi készülődés  

 Karácsony, Jézus születésének megünneplése 

 Január – Boldogasszony hava:  

 Vízkereszt, házszentelés (jan.6.)  

Február Böjtelő hava: 

  Gyertyaszentelő Boldogasszony, gyertyaszentelés (febr.2.)  

 Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs-áldás (febr. 3.) 

  Farsang  

Március – Böjtmás hava:  

 Hamvazószerda, nagyböjti időszak, húsvéti előkészület  

 Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) 

  Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése (március vagy április)  

Május – Pünkösd hava: 

  Pünkösd  

Június  

– Szent Jakab hava: Te Deum  

Nyáron: 

Óvodánk védő szentjének ünneplése Július 26 –án Szent Anna. 

 

 

5. Hagyományápolás a tanulók számára 

 

3 napos lelkigyakorlat 

Iskolai megemlékezések: 

október 06.  Az aradi vértanúk napja 

január 22.  A magyar kultúra napja 

április 11.  A költészet napja 

április 22.  A Föld napja 

június   Pedagógus nap 

Iskolagyűlés 
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Iskolai rendezvények: 

december 06.  Mikulás nap 

december  Karácsonyi közös ünneplés 

február   farsangi karnevál, jelmezes felvonulás 

április   vidámság napja, diáknap. 

 

5. Hagyományápolás a pedagógusok, felnőtt dolgozók számára 

- új munkatársak köszöntése 

- nyugdíjba vonulók búcsúztatása 

- nőnapi köszöntés 

- pedagógusnapi megemlékezés 

- közös kirándulás, színházlátogatás 

 

6. Hagyományápolás a szülők számára 

- az első és ötödik osztályosok szüleinek értekezlete az iskola céljairól, 

törekvéseiről 

- az általános iskolák nyolcadik osztályosai szüleinek értekezlete a pályaválasztás 

feladatairól 

- nyílt tanítási nap tanévenként egy alkalommal 

- a végzős diákok szüleinek értekezlete: tájékoztatás továbbtanulásról. 

 

 

7. A hagyományápolás külsőségei 

- az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

 

1-4. évfolyam:  

Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, hosszú ujjú fehér blúz, sötét cipő 

Fiúknak: sötét nadrág és cipő, fehér ing. 

 

5- 8. évfolyam 

 Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, hosszú ujjú fehér blúz, sötét cipő 

 Fiúknak: öltöny vagy sötét nadrág, fehér ing 

 

- sportfelszerelés: 

 

1-4. évfolyam:  

sötét tornanadrág, fehér póló 

  

5- 8. évfolyam: 

sötét tornanadrág, fehér póló 
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8. A hagyományápolás további formái 

Az intézmény időszakonként évkönyvet ad ki saját működéséről, a pedagógusokról és a 

tanulókról, valamint a kiemelkedő eseményekről. Az évkönyv anyagának 

szerkesztésében az iskola pedagógusai, dolgozói és tanulói egyaránt részt vesznek. Az 

évkönyv kiadásának időpontjáról, tartalom aktualitásáról a nevelőtestület dönt.  

Minden év augusztusában ismerkedő tábort szervez az első osztályos tanulóknak. 

 

9. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

a munkatervben határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre 

(ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre, stb.) való megfelelő színvonalú 

felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára – a képességeket és a 

rátermettséget figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű 

ünnepélyeken és rendezvényeken mind a pedagógusok, mind az iskola dolgozói, mind 

a tanulók az alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg. 
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3. számú melléklet  
 

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai által követendő magatartás 

 

- A diákok pontosan, a szükséges felszereléseket magukkal hozva jelennek meg az 

iskolában. 

-  Ha a tanuló késik az osztályfőnökének igazolja. 

- A hiányzás első napján a szülők a távolmaradás okáról értesítik az osztályfőnököt. 

-  A tanulók ápoltan, tiszta, rendes, de nem feltűnő ruhában jelennek meg az iskolában, s 

mindig az alkalomnak megfelelően öltözködnek. 

-  Tilos az iskolában hivalkodó, az iskolai közösséget megbotránkoztató, ízléstelen öltözék 

viselése. 

-  Az osztályterembe belépő tanárt, vendéget felállással köszöntik. A hetes jelentését az 

osztály állva, fegyelmezetten hallgatja meg. 

-  Tanulmányi versenyeken, pályázatokon a tanulók a legjobb tudásuk szerint, az iskolát 

megfelelően képviselve vesznek részt. 

-  Az információközlés eszköze az DÖK hirdetőtáblája. Az itt elhelyezett jelzéseket, 

véleményeket figyelemmel kell kísérni. Külső hirdetéseket csak intézményvezetői 

engedéllyel lehet kifüggeszteni. A hirdetmény feleljen meg az esztétikai 

követelményeknek. 

- Szerény, fegyelmezett, udvarias, az alkalomhoz mindig illő magatartást várunk 

mindenkitől, aki a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanulója. 

-  Otthon, az utcán és nyilvános helyen ugyanúgy a fegyelmezett, előzékeny, udvarias 

magatartás, kulturált viselkedés jellemzi intézményünk minden diákját, mint az 

iskolában. 

-  Megengedhetetlen a durva, trágár beszéd, a hangoskodás. 

-  Járművel, vagy gyalogosan egyaránt a KRESZ szabályainak betartásával szabad 

közlekedni. 

-  A dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás káros a fejlődő szervezetre, ezért 

elkerülendő nemcsak az iskolában, hanem iskolán kívül is. 

-  A tanuló az iskola minden dolgozójának az illemszabályoknak megfelelően köszön. 

- A diák a tanári ajtón kopogtat és vár, a többi ajtón kopogtat és bemegy. 

-  Internet használatára külön rendelkezés vonatkozik, az etikai normák betartásával. 
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-  A szaktanárok a hét bizonyos napján kijelölt időpontban a szülők számára fogadóórát 

tartanak. 

-  A tanulók a szaktanárokat a tanári szobából csak nagyon indokolt esetben hívhatják ki.  
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Az osztályozó vizsga követelményei évfolyamonként, tantárgyanként 

 

 

 

 

 

 

 

 


