
A POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2011 
 

 
 

HÁZIRENDJE 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek Házirendje 

 

2  
 

 

Tartalom 

Bevezető..................................................................................................................... 4 
Bevezető rendelkezések............................................................................................. 6 
1. Közös rendelkezések.............................................................................................. 8 

1.2. A Házirend célja és feladata ............................................................................ 8 
1. 3. A Házirend hatálya.......................................................................................... 8 
1.4. A Házirend nyilvánossága................................................................................ 9 
1.5. A Házirend alapjául szolgáló jogszabályok .................................................... 10 

2. A POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG TÁRSULÁS ÓVODÁINAK... 12 
2. 1. A jogszabályban meghatározott gyermeki jogok gyakorlásának és 
kötelességek ......................................................................................................... 12 
2. 2. A gyermek óvodai életrendje......................................................................... 13 
2. 3. Beiratkozás, óvodai jogviszony ..................................................................... 13 
2. 4. A gyermek érkezésének és távozásának rendje........................................... 14 
2. 5. Óvodából való távolmaradással kapcsolatos szabályok ............................... 15 
2. 6. Óvó-védő előírások ....................................................................................... 15 
2. 7. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok ................................. 15 
2. 8. Közbiztonsági előírások ................................................................................ 16 
2. 9. Gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége .................................................. 17 
2. 10. A gyermekek ruházata az óvodában........................................................... 17 
2. 11. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak használata............... 17 
2. 12. Gyermek étkezése az óvodában................................................................. 18 
2. 13. Térítési díj fizetése ...................................................................................... 18 
2. 14. Szociális és normatív kedvezmények: ........................................................ 19 
2. 15. Az óvodás gyermek értékelése ................................................................... 19 
2. 16. Az óvodai élettel kapcsolatos, a benntartózkodó szülőkre vonatkozó 
szabályok .............................................................................................................. 20 
2.17.  A gyermek jogai: ......................................................................................... 21 
2. 18. A szülő jogai és kötelességei ...................................................................... 22 

3. A POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA ISKOLÁINAK 
HÁZIRENDJE ........................................................................................................... 24 

3.1. A tanulói jogok ............................................................................................... 24 
3.2. Tanulókkal szembeni elvárások, kötelezettségek .......................................... 25 
3.3. Az iskola munkarendje ................................................................................... 27 
3.4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 
intézményi rendezvények előkészítésében........................................................... 30 
3. 5. Tanórán kívüli foglalkozások......................................................................... 32 
3.6. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 
iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás........................................ 33 
3.7 A gyermekek nagyobb csoportja és nagyobb közössége ............................... 34 
3.8. A gyermekek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
.............................................................................................................................. 36 
3.9. A tanulók mulasztásának igazolása ............................................................... 36 
3.10. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok...................... 38 
3.11. Térítési díj fizetésének szabályozása. Diákétkeztetés ................................. 40 
3.12. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályai................................................................................................... 40 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek Házirendje 

 

3  
 

3.13. A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei............... 41 
3.14. A tanulók jutalmazása .................................................................................. 42 
3.15. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések ........................................ 44 
3.16. Az intézménybe, a tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
.............................................................................................................................. 46 
3.17. A tantárgyválasztás és pedagógus választásra vonatkozó szabályok ......... 47 
3.18. A rendszeres egészségügyi ellátás rendje................................................... 47 
3.19. A tanulók és a szülők tájékoztatása ............................................................. 48 
3.20. A magántanulók jogainak gyakorlása........................................................... 50 

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY............................................... 52 
4.1. A tanuló jogai ................................................................................................. 52 
4.2. A tanuló kötelességei ..................................................................................... 52 
4.3. Kártérítési felelősség...................................................................................... 52 
4.4. Munkarend ..................................................................................................... 52 
4.5. Beiratkozás, felvételi, szorgalmi idő ............................................................... 53 
4.6. Térítési díjak, és kedvezményei ..................................................................... 53 
4.7. További rendelkezések .................................................................................. 54 
4.8. A tanuló értékelése a művészetoktatási intézményegységben ...................... 54 
4.9. Jutalmazás formái: ......................................................................................... 55 
4.10.Fegyelmező intézkedések:............................................................................ 56 

5. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT................................................... 58 
5.1. Vizsgálatra, ellátásra jelentkezés felvétel módja............................................ 58 
5.2. Terápiák, foglalkozások rendje ...................................................................... 59 
5.3. Eljárási szabályok hiányzás, távolmaradás estén .......................................... 59 
5.4. Az intézményegységben tartózkodás rendje.................................................. 59 
5.5. Óvó- védő intézkedések................................................................................. 60 
5.6. Jogok és kötelességek................................................................................... 60 

6. TAGINTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK.......... 64 
6.1. FIÓ Szent László Király Általános iskolája Somogyvár .................................. 64 
6.2. FIÓ Öreglaki Általános Iskola Öreglak ........................................................... 65 
6.3. FIÓ Buzsáki Általános Iskolája és Óvodája Buzsák....................................... 67 
6.4. FIÓ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Óvodája Szőlősgyörök.................. 70 
6.5. FIÓ Lotz János Általános Iskolája és Óvodája Somogyvámos ...................... 72 
6.6. FIÓ Kerekerdő Óvodája Öreglak – az óvodai Házirend szerint...................... 72 
6.7. FIÓ Tündérkert Óvodája Somogyvár – az óvodai Házirend szerint ............... 72 
6.8. Tagintézményekhez tartozó telephelyek kiegészítő rendelkezései – az óvodai 
Házirend szerint .................................................................................................... 72 

7.  A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI ............ 73 
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.................................................................................... 73 
9. MELLÉKLETEK .................................................................................................... 75 

9.1. Csengetési rend............................................................................................. 75 
9.2. Géptermi rend ................................................................................................ 76 
9.3. Sportcsarnok, tornaszoba rendje ................................................................... 78 
9.4. Uszodai rend.................................................................................................. 79 
9.5. Az öltözőszekrények használatának rendje ................................................... 80 

 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek Házirendje 

 

4  
 

  
 

A közoktatási törvény 40. § (10) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményének a Fodor András Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, (a továbbiakban: Intézmény) nevelőtestülete a 
következő Házirendet fogadja el:  
 

Bevezető  
 
1. A Házirend közös rendelkezésekből, négy  intézményi részből, tagintézményi kiegészítő 
rendelkezésekből, legitimációból és mellékletekből áll, ezek a következők: 
 

• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek, 
Óvodáinak Házirendje  

 
• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek, 

Iskoláinak Házirendje  
 

• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek, 
Művészeti Iskolájának Házirendje 

 
• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek 

Pedagógiai Szakszolgálatának Házirendje 
 

• A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek, 
Tagintézményeinek kiegészítő rendelkezései 

 
• Legitimáció, a Házirend elfogadása és módosítása, záró rendelkezések 

 
• Mellékletek: csengetési rend, helyiségek használatának rendje 

 
2. A Házirend minden intézményegységre – ezen belül óvodára és iskolákra –vonatkozóan 
egységes, közös szabályozást állapít meg, az egyes tagintézmények sajátosságainak megfelelő 
helyi szabályozást a Házirend Tagintézményi mellékletei tartalmazzák. 
 
3. A Házirendet az Intézmény honlapján hozza nyilvánosságra, melynek címe:  
 
    www.fodorisk.hu 
 
4. A Házirend egy kivonatos intézményi példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a 
szülőnek, tanulónak át kell adni. A Házirend tagintézményi példánya óvodáknál az Óvodai 
Házirendet, iskoláknál az Iskolai Házirendet, valamint a tagintézményre vonatkozó 
Tagintézményi mellékletet tartalmazza. 
 
5. A Házirendet az intézmény nevelőtestülete fogadja el, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás jóváhagyásával válik érvényessé.  
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6. Az intézményi Házirend ………………………… lép hatályba, ettől az időponttól közös 
rendelkezéseit az intézmény egészében, a tagintézményi mellékletek rendelkezéseit az érintett 
tagintézményben kell alkalmazni.  
 
7. Az intézményi Házirend hatálybalépéséig az egyes tagintézmények a jogelőd intézmények 
Házirendjeit alkalmazzák. Az intézményi Házirend hatálybalépésével a tagintézmények 
jogelőd intézményeinek Házirendjei hatályukat vesztik. 

 

 

 



Bevezető rendelkezések 
 
Ez a Házirend, mely a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézmény 

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb szintű jogszabályok 

előírásai alapján. 

.Az óvodai és iskolai intézményegységekre vonatkozó szabályok 
 
.A Házirend elfogadása és jóváhagyása 
 
Jelen Házirendnek a saját intézményegységre vonatkozó részeit az intézményi 
diákönkormányzat …………………………………… napján tartott ülésén megtárgyalta, és a 
benne foglaltakkal egyetértett. 
 
Iskola Intézményegységek: 
 
Kelt: 
……………………………………   ……………………………………. 
iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 
……………………………………   …………………………………… 
iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 
……………………………………   …………………………………… 
iskolai diákönkormányzat vezetője   iskolai diákönkormányzat vezetője 
 
 

� � � � � 
 
 

Jelen Házirendet az intézményegység szülői közösségének 
vezetősége……………………………………tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra 
javasolta. 
 
Iskola, Óvoda Intézményegységek 
 
Kelt: Lengyeltóti …………………….. 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
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szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 
……………………………………   …………………………………… 
szülői közösség vezetője    szülői közösség vezetője 
 

� � � � � 
 

Jelen Házirendet az intézmény nevelőtestülete …………………………………. napján tartott 
ülésén elfogadta. 
 
 
Kelt: Lengyeltóti ……………………..       
            
       …………………………………… 
         Főigazgató 
……………………………………    …………………………………… 

Általános Főigazgató-helyettes              Óvoda Főigazgató-helyettes 
…………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 

� � � � � 
 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Fodor András Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Házirendjét a Társulási Tanács testülete  ……. év 
………hó … napján tartott ülésén jóváhagyta. 
 
Kelt: Lengyeltóti,………………………….. 
 
      ………………………………………… 
       Társulási Tanács Elnöke 
 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek Házirendje 

 

8  
 

     

1. Közös rendelkezések 

1.2. A Házirend célja és feladata 
 

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

intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az 

intézményben folyó nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók 

intézmény közösségi életének megszervezését. 

 

1. 3. A Házirend hatálya 
 

1. A Házirend előírásait be kell tartania az intézményi intézményegységbe járó 

tanulóknak, az óvodai intézményegységbe járó gyermekeknek, a szülőknek, az 

intézmény pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 

Székhelyintézmény: 

 

Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

 

Tagintézmények: 

 

FIÓ Kincsem Óvodája, 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  

FIÓ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Lurkó Óvodája, 8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 

FIÓ Szent László Király Általános iskolája 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 32. 

FIÓ Öreglaki Általános Iskolája, 8697 Öreglak, Fő u. 102. 

FIÓ Tündérkert Óvodája, 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 1. 

FIÓ Kerekerdő Óvodája, 8697 Öreglak, Fő u. 92. 

FIÓ Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán Óvodája, 8695 Buzsák, Fő tér 2. 

FIÓ Lotz János Általános Iskolája és Tarkarét Óvodája, 8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 
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Intézményegységek: 

 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 

8693, Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 

8693, Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 

 

Telephelyek: 

FIÓ Kincsem Óvodájának Hácsi telephelye, 8694 Hács, Fő u. 31. 

FIÓ Kerekerdő Óvodájának Barátihegyi tagozata, 8697 Öreglak, Április 4. u. 18. 

FIÓ Tulipán Óvodájának Táskai telephelye, 8696 Táska, Arany J. u. 2. 

 

1. A Házirend előírásai azokra az Intézményi és Intézményen kívüli programokra 

vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program és szülői kérés alapján az intézmény 

szervez, és amelyeken az intézmény ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

2. A tanulók az intézmény által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a Házirend előírásait. 

 

1.4. A Házirend nyilvánossága 
 

1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermekeknek, szülőnek, 

valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

2. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az intézmény irattárában;  

• az intézmény nevelői szobájában; 

• az intézmény igazgatójánál; 

• az intézményegység vezetőjénél 

• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

• az intézmény szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 
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3. A Házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 

intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek, 

óvodapedagógusnak tájékoztatnia kell: 

• a gyermekeket; 

• a szülőket soron következő 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 intézmény igazgatójától, 

intézményegység-vezetőjétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján 

vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

1.5. A Házirend alapjául szolgáló jogszabályok 
• a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény; 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 

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

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. 

(V.24.) OM rendelet; 

• 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet, 

• 30/2004. (X. 28.) OM rendelet; 

• 19/1997. (VIII: 29.) HM-MKM együttes rendelet; 

• továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései; 
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ÓVODÁK 
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2. A POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG TÁRSULÁS 

ÓVODÁINAK  HÁZIRENDJE 

 

 Az óvodai intézményegységre vonatkozó szabályok 

 

 Az óvodai Házirend a gyermeki jogok gyakorlásával, kötelességek teljesítésével a 

gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket az intézmény valamennyi 

óvodájára egységesen állapítja meg, rendelkezéseit a tagóvodai mellékletekben foglalt 

eltérésekkel kell az egyes tagóvodákra alkalmazni.  

 

2. 1. A jogszabályban meghatározott gyermeki jogok gyakorlásának 

és kötelességek  teljesítésének általános szabályai 

 

• Az óvodai Házirend előírásait az óvodás gyermekekre és szüleikre egyaránt alkalmazni kell, 

a beiratkozástól az óvodai jogviszony megszűnéséig. 

• A gyermek jogainak és kötelességeinek gyakorlásával kapcsolatban a szülő tájékoztatást 

kérhet az óvoda vezetőitől, pedagógusaitól, a gyermekekkel kapcsolatos szülői ügyintézésre 

vonatkozóan az óvoda e feladattal megbízott alkalmazottaitól. 

• A gyermek jogainak sérelme miatt a szülő panasszal fordulhat az óvodai csoportot vezető 

pedagógushoz vagy az óvoda vezetőjéhez, aki gondoskodik a panasz kivizsgálásáról, a 

sérelem orvoslásáról. 

• A gyermek, családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes vagy kedvezményes 

étkezésben részesülhet, és egyéb, jogszabályban meghatározott kedvezményeket vehet 

igénybe, ezek igénybevételének módjáról az óvoda gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

alkalmazottja ad felvilágosítást. 

• Az óvodában a gyermekekkel kapcsolatos szülői ügyintézéssel és a gyermekvédelmi 

feladatok ellátásával megbízott dolgozók felsorolását a Házirend tagintézményi mellékletei 

tartalmazzák. 
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2. 2. A gyermek óvodai életrendje 
 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. A nyári zárva tartásról a szülők 

legkésőbb február 15-ig tájékoztatást kapnak. 

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben legfeljebb 5 nap, 

melyek időpontjáról a szülők legalább 7 nappal korábban értesítést kapnak. Szülői igény 

esetén, az óvoda ezeken a napokon is megszervezi az óvodai felügyeletét mindazoknak, 

akik írásban jelzik, hogy a gyermekük felügyeletét ezeken a napokon biztosítani nem 

tudják. 

Az óvodai napirendet a Házirend tagintézményi melléklete tartalmazza. 

 

2. 3. Beiratkozás, óvodai jogviszony 
 

2. 3. 1  Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 

folyamatosan történik. Az óvodai beiratkozás idejét és módját a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvoda a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra 

hozza. A felvételhez szükséges a gyermek orvosi vizsgálata és az orvosi igazolás 

bemutatása. 

2. 3. 2.  Beiratkozás módja: 

• Személyesen, lehetőleg a gyermekkel 

• Jelentkezési lap kitöltésével, az anyakönyvi kivonat bemutatásával, 

• Lakcímigazoló kártya és/vagy személyi igazolvánnyal. 

2. 3. 3.  Óvodai felvétel 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amennyiben 

• 2,5. életévét betöltötte és szobatiszta, és korának megfelelően szociálisan érett, 

• A nevelési év kezdő napjától, az a gyermek, aki abban az évben az 5. életévét 

betölti, köteles napi 4 órát az óvodai nevelésben részt venni.  
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2. 3. 4.  Tájékoztatás a felvételről: Írásos formában (felvételi értesítés vagy elutasító 

határozat) 

2. 3. 5.  Más intézményből történő átvétel módja: 

 • Személyesen az intézményvezetővel egyeztetve 

 • Az „Értesítés óvodaváltoztatásról” kitöltött nyomtatvánnyal. 

2. 3. 6. Az év közben történő egyéb felvétel módja: Az intézményvezetővel történő 

 egyeztetés útján a törvényi szabályozások figyelembevételével 

2. 3. 7.  Az óvodai jogviszony kezdete: a felvételi értesítés kézhezvételének napja 

2. 3. 8. Megszűnik a gyermek óvodai jogviszonya: 

• Ha a szülő írásban kéri 

• Ha más óvodába áthelyezték, az áthelyezés napján 

• Ha megkezdi az iskolai tanulmányait 

• Ha a gyermek igazolatlanul hiányzik (10 nap) és az óvoda vezetőjének írásos 

értesítése után sem látogatja az óvodát. 

 A jogviszony megszűnéséről a szülő írásos értesítést kap.  

 

2. 4. A gyermek érkezésének és távozásának rendje 
 

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra (A közoktatási törvény 

24. § (4) pontjának értelmében) 

A gyermek jogszerű intézményben tartózkodásának ideje: 

Érkezéskor, amikor a szülő vagy gondviselő személyesen (kézből-kézbe) átadja a gyermeket 

a pedagógusnak, dajkának. 

Távozáskor, amikor a szülő vagy gondviselő átveszi a gyermeket a pedagógustól 

Gyermek elvitelének rendje 

• A pedagógusok által ismert szülő vagy nagykorú családtag 

• A szülő által írásban felhatalmazott személy részére adhatja át az óvodapedagógus 

a gyermeket. 
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2. 5. Óvodából való távolmaradással kapcsolatos sza bályok 
 

• Nevelési évben a szülő gyermeke óvónőjével ütemezheti. Erről szükséges írásos 

nyilatkozatot adni az óvodavezetőnek. 

• A nevelési évben a három napon túli folyamatos távolmaradást az óvoda vezetőjével 

egyeztetve vehetik igénybe a szülők, írásos bejelentés alapján. 

• Egyéb ok miatti távolmaradás bejelentésének rendje írásos formában az 

óvodavezetőnek, mely tartalmazza a várható időtartamot és az indoklást. 

 

2. 6. Óvó-véd ő előírások 
 

• Gyermek intézményünkből csak szülő vagy gondviselő kíséretében távozhat. 

• Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekért felelősek, akiket az óvónő, vagy 

dajka átvett. 

• Ha a szülő valamilyen oknál fogva a nyitva tartás ideje alatt nem érkezik meg 

gyermekéért, akkor az ügyeletes óvónő értesíti a szülőt, vagy a gondviselőt, és 

megvárja annak érkezését. 

 • Az óvoda elhagyása után – hazatérés közben – bekövetkezett balesetért csak abban 

az esetben felelős az óvoda, ha a gyermeket a szülő írásbeli nyilatkozata nélkül, 

egyedül engedték el. 

 

2. 7. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabá lyok 
 

• 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. 

• Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a nap folyamán! Kivéve 

krónikus betegség. (pl. allergia) 
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• A nevelési év alatt betegség esetén, minden három napot meghaladó hiányzás után orvosi 

igazolás bemutatása kötelező. 

• A napközben megbetegedő gyermeknél láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő 

megkezdi a láz csillapítását, (priznic) majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el 

a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a 

gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

• Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, továbbá fejtetű) esetén a 

szülőnek bejelentési kötelezettsége van.  

• Az óvodás gyermekek rendszeres egészségügyi szűrését a gyermekorvosok és védőnők 

munkarendjüknek és ütemezésüknek megfelelően minden gyermekre kiterjedően végzik a 

szülő írásos hozzájárulásával. 

2. 8. Közbiztonsági el őírások 
 

• Az óvoda főbejáratát, kapuját 9 órától a gyermekek biztonsága érdekében zárva 

tartjuk. 

• Az óvodába látogatók vezetői engedéllyel tartózkodhatnak az intézmény területén. 

• Az óvoda területén kereskedelmi tevékenység és reklám jellegű anyagok elhelyezése 

csak az intézményvezető engedélyével lehetséges, amennyiben az intézmény 

működésével kapcsolatos. 

• Amíg az óvoda a gyermekek felügyeletét ellátja, az intézmény területén párt, politikai 

célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű 

tevékenység nem folytatható. 

• Tűz-, és bombariadó esetén végzendő teendőket a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza, 

amely alapján minden év szeptemberében próbariadót tartunk. A tűz keletkezésének 

helyétől függően a csoportszobákban található ajtókon, ha ez nem lehetséges, az 

ablakokon át menekítjük a gyerekeket. Közben az intézményben tartózkodó vezető, 

vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosókon levő poroltóval meg 

lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként 

minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a tűzriadó-terv 

szerint járnak el. 
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• Bombariadó: Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a 

rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat a teraszajtón 

menekítik a közeli játszótérre az óvodapedagógusok. Ez idő alatt a dajkák 

összegyűjtik a gyerekek holmiját, és utánuk viszik. 

2. 9. Gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 
 

• A három napon túl gyógyuló sérülést ki kell vizsgálni, fel kell tárni a kiváltó 

okokat. 

• A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni három példány (egy példány a szülőnek, 

egy a fenntartónak, egy az intézménynek) 

• A balesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

kiküszöbölése érdekében. 

2. 10. A gyermekek ruházata az óvodában 
 

• Legyen praktikus, kényelmes, tiszta, hőmérsékletnek megfelelő. 

• Legyen szobai és udvari váltóruha (amit összepiszkolhat). 

• Szükséges a pótruha biztosítása (fehérnemű + felsőruházat). 

• A ruházat egészségügyi, kényelmi és balesetvédelmi szempontoknak feleljen meg. 

A tornafelszerelés tartalma: tornaruha, zokni, cipő tornazsákban 

A ruházat helye a jellel ellátott öltözőszekrényekben van. Csak a jellel ellátott, a mindennapi 

öltözethez feltétlenül szükséges ruhadarabokért, kiegészítőkért vállal az intézmény 

felelősséget! Ékszerekért, egyéb kiegészítőkért nem vállal felelősséget az intézmény. 

2. 11. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, já tékainak használata 
 

• Nem szabad az óvodába behozni: gyufát, szúró-, vágó- és éles eszközöket. 

Egymás testi épségére vigyázni kell. 

• Az óvodában a gyermek csak felnőtt jelenlétében, felnőtt segítségével használhat 

tompított végű vágóeszközt. 

• Az óvodapedagógusnak kötelessége, hogy minden megkezdett munkanapon 
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közölje a gyerekekkel, hogy mire kell vigyázniuk, és kinek szóljanak baj esetén. 

• A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyerekek ne hordjanak kilógó, 

zsinóros ruházatot, nyakláncot, karkötőt. 

• Csoportszobáinkba tilos belépni utcai cipőben! 

 

2. 12. Gyermek étkezése az óvodában 
 

• Az óvodai ellátás ingyenes. 

• A gyerekek háromszori étkezésben részesülnek. (reggeli, ebéd, uzsonna)   

• Az étkezési térítési díjat az érvényben lévő, mindenkori helyi étkezési térítési díj 

alapján állapítjuk meg.  

• A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, 

mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az 

ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi, 

kínálásra szánt édességre is (ÁNTSZ). Kivétel: Kirándulások alkalmával 

kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz 

gyümölcs, zöldség. (A tízórai és az uzsonna nem pótolja a reggelit és a vacsorát!) 

Az óvoda területén a gyerek egyéni étkeztetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a 

többi gyerek előtt tilos.  

 

2. 13. Térítési díj fizetése 
 

• Étkezési térítési díjak mértékére az önkormányzati rendelet az irányadó. 

• A befizetés rendjéről írásban tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon. 

• A visszafizetés rendjét a vonatkozó pénzügyi rendeletek alapján biztosítjuk. 

• A várható hiányzások időpontját a havi ebédbefizetésekkor lehet jelezni. 

• Az intézményi díj megállapítása külföldi állampolgárságú gyermek esetén a 

jogszabály és a mindenkori fenntartói szabályozás alapján történik. 
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2. 14. Szociális és normatív kedvezmények: 
 

• Étkezéssel összefüggő kedvezményeket a szülők írásos nyilatkozat alapján a csatolt 

határozattal vehetik igénybe. 

• Az önkormányzat felé segélyre jogosultságot javasolhat a gyermekvédelmi felelős, 

melyet kezdeményezhet a szülő, illetve a gyermek óvónője 

• Étkezési térítési kedvezmény a 1987.évi XIII.törvény146.-§-a alapján igényelhető 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak ingyenesen vehetik 

igénybe az étkeztetést 

• Három vagy többgyermekesek, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők 50%-os 

térítési díjkedvezményben részesülnek 

 

Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű 

státuszának fennállása esetén, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amelyben a 

negyedik életévét betölti, beírassák az óvodába, továbbá rendszeresen látogassa az óvodát. 

A támogatásigénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat 

polgármesteri hivatalánál nyújthatja be. 

2. 15. Az óvodás gyermek értékelése 
 

• A gyermekről, fejlődésük nyomon követése érdekében személyiségnaplót vezetünk, 

melynek formáját, szempontjait, vezetésének elveit az intézmény Minőségirányítási 

programja (IMIP) szabályozza. 

• A személyiségnapló tartalmáról a szülő a fogadóórán kap tájékoztatást. Tanköteles 

gyermekekről a csoportban dolgozó óvónők javaslata alapján az intézmény vezetője 

szakvéleményt állít ki. A tankötelezettség megkezdésének időpontját minden szülővel 

egyeztetik az óvónők. Az iskolai beíratás alapdokumentuma az óvodai szakvélemény, 

melyet minden év április első hetében adunk át a szülőknek. Az átadott 

szakvélemények másodpéldányát az óvodai irattárban helyezzük el. A Pedagógiai 

Szakszolgáltatáshoz fordulás módja: szülői kezdeményezésre, és/vagy óvónői javaslat 

alapján. 
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2. 16. Az óvodai élettel kapcsolatos, a benntartózk odó szül őkre 
vonatkozó szabályok 
 

• Amíg a gyermekek a csoportban tartózkodnak, gyermekek egészségének megóvása 

érdekében szülő és egyéb hozzátartozó a csoportszobába utcai cipővel nem léphet be. 

• Az óvodai élet zavartalanságának biztosítása érdekében az óvónőknek szánt 

közlendőjüket személyesen vagy telefonon fél 11 óra után tegyék meg. 

• A még óvodában tartózkodó gyerekek védelme érdekében közvetlenül elköszönés 

után lehetőség szerint, minél előbb távozzanak az óvoda udvaráról és az épületből. 

• A tudásátadás segítésére behozott tárgyakkal segítsék elő a gyermekek képességeinek 

kibontakoztatását. (gyűjtőmunka) 

• A szülő köteles megadni elérhetőségeit (telefonszámok: otthoni, munkahelyi, mobil) 

és változás esetén azonnal értesíteni gyermeke óvónőit. 

• A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása érdekében megkérjük a 

szülőket, tartózkodjanak az óvoda nevelési elveivel össze nem egyeztethető 

megnyilvánulásoktól (pl.: a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzések más 

gyermekére, annak származására, az óvodára, a dolgozó felnőttekre, a gyermek 

bíztatása verekedésre.) 



2.17.  A gyermek jogai: 
 

• Az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák 

óvodai napirendjét életkorának megfelelően, alakítsák ki (játékidő, 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás) Biztonsága érdekében az óvodában 

tartózkodása ideje alatt végig óvónő, illetve dajka felügyelete alatt áll. 

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

kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető 

alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide 

tartozik az étel erőltetése vagy megvonása, levegőztetés megvonása is. A 

gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

• A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben és személyiségfejlesztésben részesüljön. 

• Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell 

tartani. 

• A gyermek nevelése, és személyiségfejlesztése, valamint értékelése az 

intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek 

közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. 

Biztosítani kell a foglalkozáson való részvételét. 

• A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az 

óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem 

veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, 

testi épségét és emberi méltóságát. Nem akadályozhatja viselkedésével a 

többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 

• A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, 

állapotának megfelelő fejlesztésben részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 
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2. 18. A szül ő jogai és kötelességei 
 

A szülő jogai: 

• A szülő joga a szabad óvodaválasztás. 

• A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, minőségirányítási 

programját, szervezeti és működési szabályzatát, Házirendjét, és tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. 

• A Házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell 

adni. 

• Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres és érdemi 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

• Az intézmény vezetője és óvónői hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. 

• Részt vegyen a szülői szervezet munkájában, mely figyelemmel kíséri a gyermeki 

jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól 

tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 

 

A szülő kötelességei: 

• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. 

• Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a 

fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a 

közösségi élet szabályainak elsajátítását. 

• Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvónőkkel, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

• Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait. 
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ISKOLÁK 
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3. A POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG 
TÁRSULÁSA ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE 
 

Az iskolai intézményegységekre vonatkozó szabályok 

 

3.1. A tanulói jogok 
A tanuló a közösség aktív, azt formálni képes tagja, ezért a tanulói jogviszonyon alapuló a Ktv. 

10-11.§-ban felsorolt jogait a beíratás napjától-, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év 

megkezdésétől kezdve gyakorolhatja.  

 

Minden tanuló joga, hogy: 
 

• Adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban  

részesüljön, 

• Részt vegyen az iskola és iskolai sportkör, a diákönkormányzat vagy az osztályok által 

szervezett kirándulásokon, túrákon, művészeti, kulturális sport és egyéb 

rendezvényeken, 

• Részt vegyen osztályközösségük életének szervezésében, irányításában, a tanórán 

kívüli programok tervezésében, lebonyolításában, 

• Tagja legyen az iskolánkban működő szakköröknek, kluboknak, egyéb iskolán belüli 

közösségeknek  

• A használati rend betartásával igénybe vegye iskolánk helyiségeit, létesítményeit, 

eszközeit, 

• Napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben 

részesüljön, 

• Írásbeli szülői kérelem alapján az iskolában étkezésben részesüljön, 

• Tehetséggondozó, valamint felzárkóztató foglalkozásokon, versenyeken és 

pályázatokon vegyen részt, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát 

tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak a számára. 

• Tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához, 

szükséges információkhoz.  

• Gondjaival, problémáival fordulhat az: 
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o Osztályfőnökéhez, intézményegység-vezetőjéhez, tagintézmény-

vezetőjéhez, igazgatójához. 

o Iskola főigazgatójához és főigazgató-helyetteséhez 

o Gyermek –és ifjúságvédelmi felelőséhez 

o A kistérségben működő gyermekjóléti szolgálathoz 

o Iskolaorvoshoz 

o Iskolapszichológushoz 

o A legközelebbi drog ambulanciához: Baranya Megyei Gyermekkórház, 

Ifjúsági Drogközpont 7621 Pécs, Dr.Majorosy Imre u.10. Tel: 72 / 315 – 083 

• Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben  tartsák. 

• Képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, 

• Az emberi méltóság tiszteletben tartásával az őt érintő ügyekben szabadon véleményt     

nyilvánítson, javaslatot tegyen, 

• Családi, anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben,  

szociális támogatásban részesüljön. 

 

3.2. Tanulókkal szembeni elvárások, kötelezettségek  
 

Iskolánkban nem teszünk különbséget származás, faj, bőrszín, vallási hovatartozás, stb. 

tekintetében. 

 

Minden tanulótól elvárható, hogy: 

• Aktívan részt vegyen a kötelező és a választott tanítási órákon, valamint a tanórán  

kívüli foglalkozásokon, 

• Iskolában és iskolán kívül is tanulóhoz méltóan viselkedjen és mindig tiszta és ápolt 

legyen, öltözködésével, hajviseletével ne botránkoztassa meg a közösséget, de 

amennyiben a tanuló ápolatlansága a többi tanuló, pedagógus komfortérzetét zavarja a 

szülő figyelmét írásban felhívjuk erre a tényre. 

• Fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával - képességeinek 

megfelelően - eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, 

• A házi feladatot gondosan készítse el, a tanórákra rendszeresen tanuljon, a szükséges 

felszerelést hozza magával, 

• A hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el 
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• Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

• Tartsa be a Házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek 

használati rendjét, a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, (a balesetvédelmi 

és a munkavédelmi oktatáson való részvételét aláírásával igazolja) 

• Csak pedagógus felügyelete mellett használja a berendezéseket, háztartási gépeket 

(fúrógép, tűzhely, robotgép, vasaló stb…) számítógépet, az előírásoknak megfelelően 

kezelje az oktatás során használatos eszközöket, 

• Riadó esetén az épületet haladéktalanul, fegyelmezetten, az intézkedő felnőtt 

utasításainak megfelelően hagyja el, 

• Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken (tanulmányi kirándulás, tábor…) is 

haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak, ha magát vagy másokat 

veszélyeztető dolgot észlel, 

• Az iskolán kívüli rendezvényeken képességeinek megfelelően, fegyelmezett 

magatartással képviselje iskolánkat, 

• Az iskolai ünnepségek alkalmával alkalomhoz illő ruházatban jelenjen meg (lányok 

sötét alj, vagy nadrág, fehér blúz, fiúk: sötét, hosszú nadrág, fehér ing), 

• Ügyeljen környezete tisztaságára, 

• Az ügyeletes nevelők és az ügyeletes tanulók utasításait tartsa be, 

• A tájékoztató füzetét (ellenőrzőt) minden tanítási napon hozza magával, a nevelő 

kézjegyével ellátott bejegyzéseket írassa alá, 

• Őrizze meg, és az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, 

bútorait, védje a közösség tulajdonát, és megtérítse az okozott kárt. (A kártérítés 

mértéke gondatlan károkozásnál a mindenkori minimálbér 50 %-t, szándékos 

károkozás esetén 5 havi minimálbér összegét nem haladhatja meg.), 

• Takarékoskodjon az energiával, vízzel és a szükséges anyagokkal, eszközökkel. 
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3.3. Az iskola munkarendje 
 
Az iskola éves munkarendjét a tantestületek határozzák meg az iskolavezetés javaslata 

alapján. 

 
3.3.1. A tanulók érkezése és távozása 
 
A tagintézmények a mellékletben foglalt eltéréseket egyénileg külön szabályozzák. 
 
1. Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 700 órától délután 1700 óráig 

van nyitva. Ezt követően a művészeti iskola tanulóit (és a várakozó szülőket), valamint az 

esti felnőttoktatás résztvevőit csengetésre engedi be és ki a szolgálatban lévő 

takarítószemélyzet.  

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az intézmény reggel 715 órától a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 745 óra között kell megérkezniük. A tanítás 800 

órakor kezdődik. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. Összességében 

45 perc késés l igazolt vagy igazolatlan órát von maga után. 

4. Késésnek minősül, ha a tanuló 7
45 

óra után, de még 800 óra előtt érkezik az iskolába. Ez 

alól kivételt képeznek a menetrend szerinti autóbusszal közlekedő bejáró tanulók. 

(Természetesen késés alatt a szándékos, a tanuló önhibájából eredő késéseket értjük).A 

későn érkezőket az ügyeleti füzetbe az ügyeletesek beírják. A bejegyzést az ügyeletes 

nevelő hitelesíti.  Ennek alapján a következőképpen járunk el: 

� 5 késés után osztályfőnöki figyelmeztetés és egy igazolatlan óra, 

� 1o késés után két igazolatlan óra, 

� 15 késés után osztályfőnöki intő és három igazolatlan óra, 

� 15-nél több késés esetén osztályfőnöki rovó és 5 igazolatlan óra. 

A tanulók egyéni elbírálása az osztályfőnök joga. Az órakezdés utáni érkezés igazolatlan 

órának minősül. Az igazolatlan óráról a szülőt (gondviselőt) az ellenőrző útján az 

osztályfőnök, illetve az órát tartó pedagógus még aznap írásban értesti. Egy igazolatlan 

óra után az osztályfőnök a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős útján felszólítja a szülőt (a 

hivatalos nyomtatványon) a pontos iskolába járás biztosítására. A hiányzásról, az iskola 

napközbeni elhagyásáról – napköziotthoni, tanulószobai foglalkozások esetén is – az iskola 

által rendszeresített nyomtatványon, postai úton értesítjük a szülőt, gondviselőt. Az 

értesítés fénymásolatát megküldjük a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak is. 
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3.3.2. A szünetek rendje 

 

1. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendjét az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. Ettől a csengetési rendtől a tagintézmények egyénileg eltérhetnek, melyet 

a tagintézményi Házirendekben külön szabályozni kell. 

2. A kompetenciaalapú oktatás tantárgytömbösítése, illetve új tanulásszervezési módjai 

lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak arra, hogy a csengetési rendektől egyénileg 

eltérhessenek. 

3. A tanulóknak reggel 730 óra és 745 óra között az osztályok előtti folyosón, az óraközi 

szünetekben – kivéve az első szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő 

esetén a vezető ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak.  

4. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, ill. ebédlőben 

étkezhetnek. 

5. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron, illetve a tantermek előtt sorakozniuk 

kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

6. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók, az iskolai szereket csak tanári engedéllyel 

használhatják. 

7. A folyosókon a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan tevékenységet, amely 

veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

8. Tűz esetén riasztásra a folyosókon jól látható helyeken kifüggesztett rend szerint kell 

elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti tanítványaival. Tűzriadót az intézmény minden év szeptemberében tart. 

 
3.3.3. Az iskola elhagyása 

 

 A tanuló tanítási idő alatt az intézmény épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető) vagy a részére órát tartó 

szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában 

– az iskolából való távozásra az intézményvezető adhat engedélyt. 
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3.3.4. Hivatalos ügyek intézése az iskolában 

 

1. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az intézménytitkári irodában történik 8.00 óra 

és 16.00 óra között. 

2. Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. 

 

3.3.5. Az iskola épületeinek, létesítményeinek használata 

 

1. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az intézmény igazgatója adhat. 

2. Az intézmény épületében az intézményi dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától engedélyt 

kaptak.  

3. Az intézmény épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portás ellenőrzi. A 

hivatalos ügyben érkező szülőket, illetve idegeneket útba igazítja, elkíséri. 

4. Az iskola berendezési tárgyainak használatát külön még a géptermi rend, a tanuszoda 

rendje szabályozza. Lásd. 2, 3 sz. mellékletek. 

5. A történelmi egyházak az intézmény helyiségeit, berendezéseit térítésmentesen használják. 

 

3.3.6. Vagyonvédelem, kártérítés 

 

1. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési 

tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

2. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 

3. Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul 

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

4. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban 

szabad bevinni, s azt az óra alatt nem lehet bekapcsolni. Mobiltelefont a tanuló saját 

felelősségére hozhat az iskolába. Esetleges lopás, elvesztés esetén az intézmény 

felelősséget nem vállal. 

5. A tanórák alatt a telefonoknak kikapcsolt állapotban kell lenniük. A szünetekben 

valamint a tanítási idő után telefonról zenét hallgatni csakis fülhallgatóval szabad! 
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6. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása 

minden tanulóra nézve kötelező. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból 

okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a 

teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg is felelős. 

7. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik, csak tanári felügyelettel. 

8. A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a 

tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek, 

(pl.: drog, alkohol, energiaital, dohányáru, stb.) árusítása, fogyasztása. 

 

3.4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 
tanítási órák, az intézményi rendezvények el őkészítésében 
 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.  

 

3.4. 1. Az iskolahasználók felelősségei 

 

Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

• Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

• Az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

• Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a 

Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

3.4.2. A felelősi rendszer 

 

2. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• Osztályonként kettő hetes, 

• Folyosói (udvari) tanulói ügyeletes, kapuügyeletesek 

• Tantárgyi felelősö 
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3.4. 2.1. A hetesek feladatai 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  

A hetesek feladatai: 

• Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra  

(tiszta tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

• A szünetben a termet kiszellőztetik; 

• A szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 

• A szünetben a hetesek a tanteremben maradnak,  

• Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály 

 rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 

• Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

• Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a 

 tanterembe, értesítik az intézményvezetőt. 

• Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, 

 tisztaságát. 

 

3.4. 2.2. Az ügyeletesek feladatai 

 

A hatodik, hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók ügyeletesi megbízatása két-két 

hétre szól. Az ügyeletes tanulókat az osztályfőnök jelöli ki. Az ügyeletes feladatai: 

• Külön beosztás szerint – reggel 730 és 800 óra között, valamint az óraközi 

szünetekben az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el.  

• A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők 

munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, 

valamint a tanulók magatartására.  

• Azok az ügyeletesek, akik a Házirendbe ütköző vétséget követnek el, a 

továbbiakban ilyen megbízatást nem láthatnak el.  

 

3.4.2.3. A tantárgyi felelősök feladatai 

Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi 
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feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős 

lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

 

3.4.2.4. Egyéb felelősök 

 

Az egyes tanórán kívüli intézmény rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli intézmény rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az 

intézmény munkaterv tartalmazza. 

 

3. 5. Tanórán kívüli foglalkozások 
 
A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközi, tanulószoba, szakkör, 

önképzőkör, énekkar, sportkör, természetjáró szakkör, tanfolyam, korrepetálás, könyvtár, 

tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, hit és 

vallásoktatás, egyéb. A napközi otthonban, iskolaotthonban a tanórai foglalkozások, és 

napközis foglalkozások egymásra épülése segíti: 

• A halmozottan hátrányos helyzetű 

• A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozást. 

A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi módszertani feltételei: 

• Figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű, a szociális vagy bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatására. 

• Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű valamint felügyeletre 

szoruló tanulót felvesz. 

Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

• Akiknek mindkét szülője dolgozik, 

• Akik állami gondozottak 

• Akik nehéz szociális körülmények között élnek. 
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3.5.1. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének szabályozása.  

• A délutáni tanórán kívüli csoportos foglalkozásokat az intézmény nevelői a 

1400 óra és 1800 óra között szervezik meg. Az egyéni foglalkozások, tanórák 

után is kezdődhetnek. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni 

kell. 

• A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint a képesség - kibontakoztató az egyéni foglalkozások 

kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott 

tanév elején, írásban, az iskola által rendszeresített- szülő által is aláírt- 

nyomtatványon kell jelentkeznie. A jelentkezés egy tanévre szól. 

• A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett 

tanulókat a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság 

szakértői véleménye alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

intézményigazgató adhat. 

• A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A 

tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az 

igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

3.6. Az iskola által szervezett, a pedagógiai progr am 
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvén yeken tiltott 
tanulói magatartás 
Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. 

Iskolai rendezvénynek minősül: 

 - Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) 

 - Nemzeti ünnepek 

 - Helyi rendezvények 

 - Diák és sport napok 

 - Iskolai kirándulások 

 - Nyílt napok 

 - Egyéb rendezvények, amelyek a munkatervben is szerepelnek. 
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Ugyanaz a tanulói magatartás érvényes a tanulókra, azokon a rendezvényeken is, amelyeket 

az iskola tanórán kívül szervez, illetve ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

3.7 A gyermekek nagyobb csoportja és nagyobb közöss ége 
 

1. A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) 

bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb 

csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy intézményegység, egy 

évfolyamára járó tanulókat érinti. 

2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy intézményegység, egy évfolyamára járó tanulók 

minősülnek. 

 

3.7.1. A tanulók közösségei 

 

3.7.1.1. Az osztályközösség 

 
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.  

2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

három fő képviselőt (küldött) az Intézmény diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

3.7.1.2. A diákkörök 

 
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 

működhetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 

művészeti csoport stb. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény igazgatójának az adott tanévet 

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

szülői munkaközösség intézményi vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról 

minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, 

valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 
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3. A diákköröket nevelő, az Intézmény igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. 

4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

 
3.7.1.3. Az intézmény diákönkormányzata 

 
 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az Intézmény diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

3. A diákönkormányzat tevékenységét az Intézmény igazgatója által megbízott nevelő, 

vagy nevelők segítik. 

4. Az Intézmény diákönkormányzat képviseletét az Intézmény diákönkormányzatot segítő 

nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az 

intézmény diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

3.7.1.4. Az Intézmény diákközgyűlése 

 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal Intézmény diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az Intézmény igazgatója és DÖK-

vezető a felelős. 

3. Az Intézmény diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az intézmény igazgatója tájékoztatást ad az intézményi élet egészéről, az 

Intézmény munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az Intézmény 

Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 
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3.8. A gyermekek egészségének, testi épségének meg őrzését 
szolgáló szabályok 

 

1.  A gyermek, 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 a nevelőitől, oktatóitól hallott, a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

• Azonnal jelezze az intézmény valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait, 

vagy másokat, veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen 

rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő 

fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

• Azonnal jelezze az intézmény valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt 

állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

• Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában; 

• Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az intézmény felnőtt dolgozóinak 

utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

• A számítástechnikai-, technikai-, könyvtári- és a testnevelési foglalkozás 

 megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt 

 kell vennie a tanulóknak 

• A testnevelési órákra, foglalkozásokra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) 

 vonatkozó külön szabályok. Lásd.: 4.sz. melléklet 

 

3.9. A tanulók mulasztásának igazolása 
 

 A beiratkozott tanköteles gyermek hiányzására és mulasztására a 11/1994.MKM 

rendelet 20-27., §, valamint a 8/2000. OM. rendelet 20. §-a a mérvadó. 

 

• A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt 

követő harmadik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban 

a hiányzásokat adminisztrálja. 
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• 3 napon túli hiányzást csak orvos igazolhat, 

• Tanévenként összesen 3 napot a szülő is igazolhat. 

• A szülő írásbeli kérésére az igazgató engedélyezhet hosszabb távollétet is! 

• Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola, köteles a 

 szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, Az 

 értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

 következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló 

 ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

 közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

• Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, 

 az iskola igazgatója értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a gyermek lakóhelye 

 szerint illetékes jegyzőt. 

• Az a tanuló, akinek hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam 

 megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a 

 tanuló osztályozóvizsgát tehessen. 

• Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után saját hibájából késve érkezik, 

 késének számít.(a késések ideje összeadódik) 

• Előzetes engedélyt az osztályfőnök legfeljebb 3 napra adhat, fontos családi ügy 

 miatt, amelyre a szülő köteles engedélyt kérni. Ennél hosszabb időre az 

 intézményvezetőtől lehet engedélyt kérni. A huzamosabb külföldi tartózkodást 

 az intézményvezetőnek kell bejelenteni. 

• A különböző egyesületek kikérőire az intézményvezető engedélyezi a tanulók 

 távollétét a feltétlenül szükséges időtartamra. Alapelv: a méltánylást érdemlő 

 eseteket az iskolának jóindulattal kell kezelni (pl. családi üdülés). 

• Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos felszólítás vagy feljelentés 

 nyomtatványainak kitöltése az osztályfőnök feladata. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai 

nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven 

tanítási órát, 

b) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén 

nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 
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évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

- félévkor: február 1-l5. 

- a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. 

 

3.10. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatko zó szabályok 
 
3.10.1. Felvétel a napközi otthonba, tanulószobára 
 

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli 

kérésére történik. A kérelemnek tartalmaznia kell azt a szülői nyilatkozatot, hogy meddig 

igényel felügyeletet gyermeke számára a tanítási napokon.  

2. A napközi otthonba minden tanév elején, szeptember első hetében illetve első évfolyamon 

a beiratkozáskor kell jelezni az igényt. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti 

gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Napköziből be - ill. kiiratkozni csak tárgyhó 

elsejéig lehet. 

3.  A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni, indokolt esetben tanév 

közben is lehetséges. 

4. Az intézmény a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

 

3.10.2. A napközis, tanulószobai foglalkozások rendje 

 

1.  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. A napköziben a 

tanórák az 1- 4 évfolyamos csoportokban 1330 órától 1455 óráig, az 5 - 8. évfolyamos 

csoportokban 1355 órától 1530 óráig szerveződnek. Szülői igény esetén a napköziben a 

tanulók számára 1600 és 1630 között az iskola felügyeletet biztosít.  

2. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután – a szülői igények figyelembe 

vételével – 1600 óráig tart. 
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3.10.3. Hiányzás a napköziből, tanulószobáról 

 

1. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

2. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 

tanuló eltávozására az intézményegység-vezető vagy a helyettese adhat engedélyt. 

3. Ha a tanuló engedély nélkül távozik a napköziből, vagy a tanulószobáról, akkor az 

iskola formanyomtatványon értesíti a szülőt. 

 

3.10.4. Felelősök a napköziben, tanulószobán 

 

A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• Osztályonként egy tanulmányi felelős, 

• Nemenként egy tisztaságfelelős 

• Egy játékfelelős 

3.10.4.1. A tanulmányi felelősök 
 
Megbízatásuk egy tanévre szól. Feladatai:  

• Gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító 

és a napközis nevelő asztalára készítik,  

• Figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a 

napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra,  

• Segítenek a házi feladatok ellenőrzésében.  
 

3.10.4.2. A tisztaságfelelősök 
 
Megbízatásuk egy tanévre szól. Feladataik:  

• Felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára,  

• Ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét,  

• A tanulás végén letörlik a táblát.  

 

3.10.4.3. A játékfelelősök  

Megbízatásuk egy tanévre szól. Feladataik:  

• A nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában,  

• Felügyel a csoport játékainak megóvására,  

• Rendet tart a csoport játékszekrényében.  
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3.11. Térítési díj fizetésének szabályozása. Diákét keztetés  
 

• A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi háromszori 

étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.  

• A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az intézmény ebédet (menzát) 

biztosít.  

• A napközi és a menzai szolgáltatások igénybevétele a szülők írásbeli kérelmére 

történik, melyet az intézmény igazgatójához kell benyújtani. 

• Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az intézmény 

pénztárosának kell befizetni minden hónapban előre, legkésőbb az adott hónap tizedik 

napjáig.  

• Az intézmény a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja 

visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést egy nappal előre lemondja. 

• A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket a fenntartó 

rendelete állapítja meg. 

• Amennyiben a tanuló ingyenes, vagy kedvezményes étkezésre jogosult, az arra 

jogosító dokumentumokat a szülőknek az intézmény vezetőségének be kell mutatni. 

• Az elmaradt térítési díjak befizetésére a gazdasági hivatal a lejáratot követő 30 napon 

belül írásbeli felszólítást köteles kiküldeni. 

 

3.12. A tanuló által el őállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 
vonatkozó díjazás szabályai  
 

Az iskola és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az iskola 

szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló 

állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 

illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez 

nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni 

jogokat másra ruházza át. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem 

töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és az iskola állapodik meg.  
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3.13. A szociális támogatások megállapításának és e losztásának 
elvei   

II.7. A szociális támogatások megállapítása, a tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje:  

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola 

jogosult, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után dönt. 

1. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:  

a. Akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,  

b. Akit az egyik szülő egyedül nevel,  

c. Aki halmozottan hátrányos helyzetű,  

d. Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

e. Akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

minimálbért,  

f. Akinek a családjában hosszan tartó betegség, vagy egyéb okok miatt a napi 

megélhetés veszélybe került.  

2. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és 

mértékéről évente a tantestület dönt, ha nincs fenntartói döntés az ingyenes 

tankönyvellátásról. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével 

kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelni. 

Az ezek után fennmaradó részt a tanulók között egyenlően kell kiosztani. Az iskola 

tankönyvkölcsönzés útján is ad a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába 

tankönyvet. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A térítési díj mértéke az új 

tankönyv árának 33 %-a. A kártérítési kötelezettség mérsékléséről, illetve 

elengedéséről az iskola vezetése dönt. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű 

használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére 

értékesíthető. 
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3.14. A tanulók jutalmazása 
3.14.1. A jutalmazás elvei 

 

Jutalomba részesül az a tanulót, aki képességeihez mérten 

• példamutató magatartást tanúsít,  

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

• vagy az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez, 

• vagy az intézmény, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

• vagy bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez az intézmény jutalomban részesíti. 

    3.14.2. A jutalmazás formái 

 

1. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

• Szaktanári dicséret, 

• Osztályfőnöki dicséret, 

• Igazgatói dicséret, 

• Nevelőtestületi dicséret. 

 

2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

• Szaktárgyi teljesítményért, 

• Példamutató magatartásért, 

• Kiemelkedő szorgalomért, 

• Példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába, a törzskönyvbe és a naplóba is be kell 

jegyezni. 

 

3. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az intézmény közössége 

előtt vehet át. 
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4. Az intézmény szintű versenyek első helyezettje, megyei és országos szintű versenyek 

helyezettjei oklevelet, könyvjutalmat, CD-t, kottát és más emléktárgyat kapnak, melyet 

az intézmény közössége előtt vehetnek át. A dicséretet tanúsító oklevelet, minden esetben 

az intézmény igazgatója és a versenyre felkészítő szaktanár írja alá. 

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

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

7. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

8. A nevelőtestületi dicséretet az év végi bizonyítvány és törzslap jegyzet rovatába be 

kell írni. 
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3.15. A tanulókkal szembeni fegyelmez ő intézkedések 
 

Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

• vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi,  

• vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. 

 

3.15.1. A büntetések formái 

  Az intézményi büntetések formái 

• Szaktanári figyelmeztetés,  

• Napközis nevelői figyelmeztetés, 

• Osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• Osztályfőnöki intés, 

• Osztályfőnöki megrovás, 

• Igazgatói figyelmeztetés, 

• Igazgatói intés, 

• Igazgatói megrovás, 

• Nevelőtestületi figyelmeztetés, 

• Nevelőtestületi intés, 

• Nevelőtestületi megrovás, 

• Fegyelmező intézkedés (maga után vonhatja a másik iskolába történő 

áthelyezést). 

 

3.15.2. A büntetések kiszabásának elvei 

 

1. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

2. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása; 
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• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog, energiaital) iskolába 

hozatala, fogyasztása; 

• a szándékos károkozás; 

• az intézmény nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

• ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

3. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az intézmény igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

4. A tanulók fegyelmi felelősségéről a közoktatási törvény 76. §-a, míg a fegyelmi eljárások 

lefolytatásának szabályairól a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. számú melléklete 

rendelkezik. 

5. Tanulóinkat kötelességeik súlyos megszegése esetében fegyelmi büntetésben részesítjük, 

mely fegyelmi eljárás alapján történik.  

  A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú 

tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és 

biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló 

vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, 

tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A 

fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a 

megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú 

tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell 

indítani és le kell folytatni. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak 

egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait 

jogszabály határozza meg. 

6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

 jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

 mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg. 
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3.16. Az intézménybe, a tanuláshoz nem szükséges do lgok 
behozatala az iskolába 
 
A tanulók az iskolába a Pedagógiai Program, ill. a követelmények teljesítésével nem 

összefüggő tárgyakat (mobiltelefon, discman, mp3 és mp4 lejátszók, számológép stb.) hoznak 

magukkal, azok a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt csak kikapcsolt állapotban 

lehetnek náluk. Amennyiben ezek bekapcsolt állapotban megzavarják a tanóra rendjét, a 

Házirendben szabályozott fegyelmi intézkedés következik. 

 

1. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével  

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a 

nagyobb értékű tárgyat a tanulók leadhatják megőrzésre az intézménytitkári irodában. 

 

2. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás 

végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot 

– a testi épségét veszélyeztető tárgyak kivételével -a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban, ezeket a dolgokat az intézmény csak a 

szülőnek adja át. 

 

3.16.1. A kerékpárral, segédmotorral történő iskolába járásra vonatkozó szabályozás 

 

1.  A tanulók az iskolába kerékpárral, illetve a vezetői jogosítvánnyal rendelkezők 

segédmotor-kerékpárral csak a szülők/törvényes képviselők írásbeli engedélyével 

járhatnak. Az engedélyt az intézmény igazgatójának be kell mutatni.  

2. A kerékpárt az intézmény területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell 

 tartani lezárt állapotban. Az elhelyezett kerékpárokért nem vállalunk felelősséget. A 

segédmotor-kerékpárért az intézmény felelősséget szintén nem vállal. 
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3.17. A tantárgyválasztás és pedagógus választásra vonatk ozó 
szabályok  
 

• Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján a főigazgató minden 

év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A 

tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát. 

• Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, 

gyermekével közösen gyakorolhatja. 

• A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. 

• Az idegen nyelv kiválasztása a nyelvtanárok és osztályfőnökök jelenlétében az 

igazgató feladata.  

• A felmentésekről, ill. az idegen nyelv oktatásáról az igazgató értesíti a tanulók szüleit. 
 
3.17. 1 A tanulók tantárgyválasztása és annak módosításával 
 kapcsolatos eljárási kérdések 

 
• A tantárgyak egy részét a tanulók – az alsó és a felső tagozaton is – a választható 

órakeret terhére tanulják. 

• A szabadon választható órákat évfolyamonként az iskola óratervei rögzítik. 

• A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy a tantárgyak tanulásával összefüggő 

többletterheket vállalják. 

• Az irányultságok megváltoztatatásához – az egyik osztályból a másik osztályba 

kerüléshez – a szülő írásbeli kérelme alapján az intézmény igazgatója adhat engedélyt, 

a szaktanárok és osztályfőnökök előzetes javaslatával. 

 

3.18. A rendszeres egészségügyi ellátás rendje 
 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben 

intézményi gyermekorvos és területi védőnő biztosítja.  

• A gyermekorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja- a gyermekek 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o • Fogászat: évente egy alkalommal, 
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o • Belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, szemészet: évente egy 

alkalommal, 

o • A gyermekek fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

o • Valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a 

hetedik évfolyamon. 

• A területi védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két, 

vagy kérésre, több alkalommal. 

 

1999. XLII tv. értelmében: 

/Nem jelölhető ki dohányzóhely, közoktatási intézménynek a tanulók által is használt 

helyiségeiben;/ 

 

3.19. A tanulók és a szül ők tájékoztatása 
 

3.19.1. A tanulók tájékoztatása 

1. A tanulókat az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról  

• az intézmény igazgatója 

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

• az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előmeneteléről negyedévente írásban árnyalt értékelés 

készül, melyet az érintett tanulók szülei értékelő megbeszélés keretében megismernek. 

 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, 

nevelőivel. 
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3.19.2. A szülők tájékoztatása 

 

1. A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervről, az aktuális 

feladatokról 

• Az intézmény igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden tanév 

elején, 

o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

• Az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

 

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

• szóban: 

o A családlátogatásokon, 

o A szülői értekezleteken, 

o A nevelők fogadó óráin, 

o A nyílt tanítási napokon, 

o Eset-megbeszéléseken 

o A tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

• Írásban, a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-

negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 

 

3. A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az intézmény 

munkaterv tartalmazza.  

4. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

 választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, 

 nevelőivel. 
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3.20. A magántanulók jogainak gyakorlása 
 

•  A magántanuló az iskolába érkezés után a lehető legrövidebb időn belül 

jelentkezik a neki foglalkozást tartó tanárnál. 

•  Amennyiben a magántanuló az óraközi szünetekben az iskolában tartózkodik, 

köteles jelentkezni az ügyeletes tanárnál. 

•  A magántanulók látogathatják az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket, 

diákközgyűléseket, szakköröket. 

•  A magántanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai 

programon. 

•  A magántanuló minden iskolai megmozduláson csak azzal az osztállyal vehet 

részt, melynek beírt tanulója. 

•  A magántanuló tudásáról, minden tanév osztályozó értekezletét időpontjáig 

osztályozó vizsgát köteles tenni. 

•  Független vizsgabizottság előtti beszámolás szülő írásban kérheti az igazgatótól 

gyermeke független vizsgabizottság előtti vizsgáját a nevelési, oktatási 

intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 22. §-ában 

meghatározott rendelkezések betartásával. 
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ALAPFOKÚ  

MŰVÉSZETOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY  
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4. ALAPFOKÚ M ŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

4.1. A tanuló jogai  
A tanuló joga, hogy: 

• Művészeti versenyekre jelentkezzen, az iskola hangversenyein, bemutatóin, 

kiállításain, azaz kulturális életében részt vegyen.  

• A beiratkozás és a térítései díj befizetése után joga van szaktanár ajánlásával részt 

venni az iskola kamaracsoportjaiban és tehetséggondozást segítő órákon, valamint a 

Lengyeltóti Brass Band zenekar és Ördöngös néptánc városi együttesekben. 

• Érdemjegyeiről folyamatosan értesüljön  

• A művészeti iskolai tevékenységéhez ruha és hangszerkölcsönzésben részesülhet, ill. 

használhatja tanári felügyelet mellett a művészeti iskola nagy értékű eszközeit.  

 

4.2. A tanuló kötelességei  
A tanuló kötelessége, hogy  

• A Pedagógiai Programban foglaltaknak eleget tegyen, felkészüljön a főtárgyi és az 

elméleti órákra  

• Felszerelését hiánytalanul és mindig használható állapotban hozza magával  

• A művészeti iskola óráin jelen legyen, esetleges hiányzásait igazolja  

• Az iskola dolgozóinak, diáktársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa 

 

4.3. Kártérítési felel ősség  
• A használatba vett hangszerekért, kottákért és ruhákért a kölcsönzés ideje alatt a 

tanulók szülei tartoznak felelősséggel. Felszólításra visszaszolgáltatási 

kötelezettségük van. A tanév befejezése előtt egy héttel külön felszólítás nélkül 

vissza kell hozni a ruhákat, hangszereket. 

4.4. Munkarend 
- A művészeti iskola nyitva tartása szorgalmi időben hétfőtől péntekig 1130 órától 2000 

óráig,  

- Az iskolában folyó szakoktatás szükség esetén szombati időpontra is kiterjedhet 

- Rendezvények, próbák esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási 

rendtől való eltérésre az intézményegység vezető ad engedélyt 
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4.5. Beiratkozás, felvételi, szorgalmi id ő  
1. Szaktanári véleményezés alapján történik a növendékek felvétele. (a művészeti iskolai 

tevékenységet gátló testi fogyatékosság, mozgáskoordináció, hallás és ritmusérzék - 

alkalmasság figyelembevételével)  

2. A felvétel a szülők írásbeli kérésére történik, és egy tanévre szól  

3. A szaktanárok értesítik a leendő tanítványaik szüleit a művészeti iskolába való felvétel 

időpontjáról, tájékoztatják a kötelezettségekről, térítési díj mértékéről, befizetés 

határidejéről.  

 

4. A szülők írásban jelentkeznek a tanszakokra, nyilatkoznak, hogy tudomásul vették az 

ezzel járó kötelezettségeket.  

5. A művészeti iskolában a szorgalmi idő egy héttel később kezdődik, és egy héttel 

korábban fejeződik be, mint az általános iskolára előírt tanév rendje. A félév és az év 

vége a tanév rendjéhez igazodik.  

4.6. Térítési díjak, és kedvezményei  
 

1. A térítési díj mértéke a képviselő-testület által – a Közoktatási törvény 117 § (2) ill. a 

21/2005 (VII. 25.) OM rendelet figyelembevételével – megállapított összeg, amely 

mindig az adott tanévre érvényes.  

2. A térítési díjak befizetése két részletben történik.  

• Az I. félévi térítési díj befizetésének határideje: adott tanév október 15-e,  

• A II. félévi térítési díj befizetésének határideje március 15-e  

3. A tájékoztató füzet, bizonyítvány és fénymásolási díjának befizetési határideje október 

15. (az I. félévi tandíjjal együtt)  

4. A két művészeti iskolába beiratkozott tanuló a térítési díjat a szülő nyilatkozata alapján 

fizeti az egyik iskolában. Erről a szülő tájékoztatni köteles a másik művészeti iskola 

vezetőjét.  

5. Magántanuló az a növendék lehet, akinek erre a szülő írásbeli kérelme alapján az 

igazgató erre engedélyt adott. Térítési-díj fizetési kötelezettsége ebben az esetben 

nincs, de a félévi és év végi vizsgadíjat fizetni köteles.  
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4.6.1. Mentesség térítési díj fizetése alól, a térítési díj mérséklése  

 

1. A térítési-díj befizetése alól mentesül minden rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő tanuló, ha ezt a szülő az erről szóló határozattal igazolja.  

2. Térítési díj mérséklése két tanszakos növendékek esetében a szülő kérésére, az 

intézményegység vezető engedélyével illetve a szaktanár javaslatára 10% 

mérséklésig lehetséges. A kérelem benyújtásának határideje az adott tanév október 

5-ig. 

3. A szülő kérelmezheti a térítési díj több részletben való befizetését, amelyet az 

intézményegység vezető engedélyez. A kérelem benyújtásának határideje az adott 

tanév október 5-ig. 

4.7. További rendelkezések  
• A tanulók az iskola létesítményeit, berendezéseit, hangszereit, néptánc- öltözeteit vagy 

a képző- és iparművészeti tanszak eszközeit tanítási időben kizárólag pedagógus 

felügyeletével használhatják.  

• Az iskola tulajdonát képező hangszerek, néptánc-öltözetek és eszközök iskolai 

rendezvényen kívüli használata kizárólag az igazgató engedélyével, ill. a megfelelő 

használati díj kifizetése után lehetséges.  

• A szaktantermekbe a tanulók csak az órarendben feltűntetett időben, kizárólag 

szaktanár felügyeletével tartózkodhatnak.  

• Az iskola épületében, felszereltségében előidézett kárt meg kell téríteni. Az okozott 

kárról a szaktanár köteles a szülőt értesíteni.  

4.8. A tanuló értékelése a m űvészetoktatási intézményegységben  
 A tanulmányi eredmény elbírálásának elveit és szempontjait minden tanszakon az 

 „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” határozza meg.  

• Az előképzős tanulók szöveges értékelést kapnak  

• A felsőbb évfolyamos tanulókat félévkor és év végén osztályozni kell 

(számjegy és szó megjelöléssel, használatával – tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítvány). Az osztályzatoknak a félévi és tanév végi beszámolón mutatott 

teljesítményét, ill. a tanuló munkáját kell tükröznie.  

• A tanulók félévi, év végi beszámolója tanszaki bemutató, ill. a képző –és 
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iparművészeti tanszakon a tanulók munkáiból megrendezett kiállítás keretében 

történik.  

• Szolfézs tárgyból írásos beszámoló van.  

• Néptánc tanszakon, év végén a tanszaki bemutató mellett a tanuló elméleti 

tudásáról írásban is beszámol.  

• A képző –és iparművészeti tanszakon, az év során elkészült munkákból 

kiállítást rendeznek, ill. írásbeli beszámolási kötelezettsége van a tanulóknak 

az elméleti tananyagból.  

• A tanulónak az év végén bizottság előtt kell beszámolnia a hangszeres 

főtárgyból, hangszeres előképzőből, és kamarazenéből hangverseny keretében 

adnak számot.  

• Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy 

testi sérülés miatt megjelenni nem tud a beszámolón (távolmaradás orvosi 

igazolása). Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatába 

fel kell tüntetni, hogy az év végi beszámolón nem vett részt.  

• Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, ennek 

tényét a törzslapra és a bizonyítványba is meg kell jegyezni.  

A tanuló szorgalmát folyamatosan havonta értékelni kell. Félévkor és év végén a minősítését 

a megfelelő rovatba kell beírni ( számjegy és szó megjelöléssel, használatával – tájékoztató 

füzet, törzslap, bizonyítvány ). A három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén 

„változó” minősítésnél jobb nem adható. 

4.9. Jutalmazás formái: 
• Szaktanári dicséret: a tanévben több alaklommal adható a rendszeres, eredményes 

felkészülésért, fellépésért, kiemelkedő haladásért, egy- egy feladat példamutató 

megoldásáért. 

Igazgatói dicséret: az iskolának dicsőséget jelentő országos, regionális, megyei, 

fővárosi versenyen elért kiemelkedő eredményért.  

A dicséretet az év végi bizonyítvány és a törzslap „jegyzet” rovatába kell jegyezni.  

A dicséretet tanúsító oklevelet az igazgató és a szaktanár írja alá. 

Az oklevélen kívül a tanuló jutalmazható könyvvel, CD-vel, kottával stb. 
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4.10.Fegyelmez ő intézkedések: 
  

Ha a tanuló a kötelességeit, az iskolai szabályokat megszegi fegyelmező intézkedésben 

kell részesíteni. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve 

érvényesül 

A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

1. Szaktanári figyelmeztetés 

2. Szaktanári intés 

3. Szaktanári rovó 

4. Igazgatói rovó 

 

A Szaktanári figyelmeztetés adható: a főtárgy illetve a kötelező tárgyi követelmények nem 

teljesítése, felszerelés hiánya, órákon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, 1-5 

igazolatlan órai mulasztás miatt. 

Szaktanári intés: több mint 5 óra igazolatlan órai mulasztás miatt, szeszes ital fogyasztása  

Szaktanári rovó: több mint 10 óra igazolatlan órai mulasztás 

Igazgatói rovó: 15-20 igazolatlan órai mulasztás, szándékos károkozás, rongálás, lopás, 

hamisítás miatt 
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EGYSÉGES PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT  
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5. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat folyamatosan biztosítja a szakellátás igénybevételének 

lehetőségét. Az intézmény működési rendje a tanév rendjéhez igazodik.  

A szakszolgálat nyitva tartása az alábbiak szerint működik: 

 

o szorgalmi időben: H-CS: 800-1600; P:800-1400 

o tavaszi, őszi és téli szünetben: H-P: 800-1200   

o a nyári szünetben fogadónapok formájában H-P: 900-1200 biztosítjuk a 

pedagógiai szakellátás igénybevételének lehetőségét. 

A nyitva tartás ideje alatt bármikor fel lehet keresni a tanácsadót, mert a vizsgálati időn túl 

minden dolgozó egyénileg a hét valamely napján ügyfélfogadási lehetőséget biztosít. 

Heti munkarend: 

Hétfő, pénteken: vizsgálatok (helyben és vidéken) 

Kedd, Szerda, Csütörtök: terápiák, fejlesztő foglalkozások (helyben és vidéken) 

 

5.1. Vizsgálatra, ellátásra jelentkezés felvétel mó dja 
 

A szülő/gondviselő telefonos, írásos vagy személyes kérése önként, vagy a nevelési-oktatási 

intézmények, szociális, egészségügyi szakellátó javaslata alapján lehet jelentkezni vizsgálatra. 

A szülők közvetlenül is kérhetik a Szakszolgálat segítségét, illetve a szülővel történt előzetes 

megbeszélés alapján a gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz küldheti: 

• oktatási intézmény (óvoda, általános-közép- és szakképző iskolák) 

• gyermekorvos, szakorvos, háziorvos 

• gyámhatóságok védő-óvóintézkedéseként, megelőzésként kötelezhetik a szülőt, 

gondviselőt 

• a tanácsadó igénybevételére 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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5.2. Terápiák, foglalkozások rendje 
• A foglalkoztatás egyénileg vagy csoportosan 45 perces órák keretében történik, az 

egyes foglalkozások között 5-10 perces szünetekkel 

• A terápiás foglalkoztatás heti rendszerességgel történik egy vagy több alkalommal 

a probléma súlyosságától függően 

• Előzetes vizsgálatok függvényében biztosítjuk a terápiás órákat, a foglalkozások 

ideje alatt a szülőt is ellátjuk a fejlesztéshez szükséges tanácsokkal 

• A fejlesztés a vizsgálatot követően fejlesztési terv alapján folyik, a 

foglalkoztatásról fejlesztési napló készül, melyben a szülő aláírásával igazolja a 

foglalkozások megtartását. 

• Terápiás foglalkozáson a szülők csak kivételes esetben vehetnek részt. 

5.3. Eljárási szabályok hiányzás, távolmaradás esté n 
• Ha a gyermek /tanuló előzetes egyeztetés, bejelentkezés után nem jelenik meg a 

távolmaradást hatósági megkeresés esetén 8 napon belül írásban jelezzük a 

vizsgálatot elrendelő szerv felé. 

• Iskolaérettségi, fejlettségi vizsgálatok esetén az ellátásra javaslatot tevő 

intézménynek telefonon vagy írásban jelezzük a mulasztást. 

• Ha ön gyermekét betegség vagy bármely ok miatt nem tudja fejlesztő/terápiás 

foglalkozásokra hozni, kérjük, erről legalább egy munkanappal megelőzően 

tájékoztassa intézményünket vagy a gyermekkel foglalkozó pedagógust. 

• Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján kell 

jelenteni, lehetőleg 8 óráig. 

• A gyermek 5 alkalommal történő igazolatlan távolmaradása esetén a terápiás 

foglalkoztatás megszűnik. 

5.4. Az intézményegységben tartózkodás rendje 
• A gyermekek és kísérőik (szülők, törvényes képviselők) fogadása  a nyilvántartási 

időben történik, minden megjelenést regisztrálunk a forgalmi naplóba. 

• A gyermekek és kísérőik az ellátás előtt az előtérben várakozhatnak. 

• A vizsgáló és fejlesztő termekben a gyermek és kísérője csak az intézmény 

dolgozóinak jelenlétében és engedélyével tartózkodhat. 

• Ön és gyermeke a vizsgálatok és a foglalkozások megkezdése előtt 5 perccel 

szíveskedjen megjelenni. 
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5.5. Óvó- véd ő intézkedések 
• A vizsgálat ideje alatt a gyermek gondviselője jelenlétében tartózkodhat, ez idő alatt 

történt balesetért intézményünk dolgozóit nem terheli felelősség 

• Az otthonról behozott játékokért, ékszerekért, mobiltelefonért az intézmény 

felelősséget nem vállal 

• A fejlesztő szobába váltócipővel lehet belépni az egészség megőrzése, betegségek 

elkerülése érdekében.  

• Az intézmény épületében, felszereltségében előidézett kárt meg kell téríteni. A 

pedagógus az okozott kárról köteles a szülőt értesíteni.      

 

5.6. Jogok és kötelességek 
 

A gyermekek jogai és kötelességei: 

Jogom van ahhoz, hogy 

• Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál töltött idő alatt biztonságban és 

egészséges környezetben neveljenek, oktassanak, fejlesztésemet életkoromnak és 

fejlettségemnek megfelelően alakítsák ki; 

• Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számomra a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

Nem vethetnek alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek 

vagy bánásmódnak; 

• Képességemnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesüljek; 

• Az engem érintő kérdésekről tájékoztatást kaphassak, véleményt nyilváníthassak; 

• Önrendelkezési jogomat, cselekvési szabadságomat, magánélethez való jogomat 

tiszteletben tartsák, e jog gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaim, az oktatási 

intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog 

érvényestéséhez szükséges feltételek megteremtését; 

• A velem való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozásomat, 

továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságaimat figyelembe vegyék. 
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Kötelességem, hogy  

• Felkészüljek a foglalkozásokra, elkészítsem a házi feladatomat, vagyis 

hozzájáruljak – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeim 

és személyiségem kibontakoztatásához; 

• Óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét; 

• Részt vegyek a foglalkozásokon; 

• A szükséges felszerelést magammal hozzam; 

• Elsajátítsam és alkalmazzam az egészséget és a biztonságot védő ismereteket; 

• Betartsam a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat (erről a velem foglalkozó 

szakemberek tájékoztatást adnak nekem); 

• Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha saját magam, társaim 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy 

balesetet észlelek. 

• Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsam az intézmény felnőtt dolgozóinak 

utasításait; 

• Azonnal jelentsem az intézmény valamely dolgozójának, ha valaki rosszul érzi 

magát, vagy megsérült; 

• Közreműködjek saját környezetem és az általam használt eszközök rendben 

tartásában; 

• A Pedagógiai Szakszolgálat helyiségeit a rendeltetésüknek megfelelően 

használjam; 

• Az intézmény tulajdonát megóvjam, rendjét, tisztaságát megtartsam, és azt 

másokkal is betartassam; 

• Az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott, vagy a foglalkozások során 

használt eszközöket; 

• Az intézmény alkalmazottainak, valamint társaim emberi méltóságát, jogait 

tiszteletben tartsam; 

• Mulasztásomat, késésemet igazoljam; 

• Értéktárgyaimra magam vigyázzak, azokat csak saját felelősségre hozzam be az 

intézmény területére; 

• Az intézmény munkarendjét megtartsam; 

• Az általános emberi együttélés szabályait betartsam. 
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A szülő joga és kötelessége: 

A szülő joga 

• A szülőt megilleti az intézmény szabad megválasztásának joga;  

• A szülő joga, hogy a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába 

jusson; 

• A szülő joga, hogy a gyermekével kapcsolatos információkat – a személyiségi 

jogok maradéktalan érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék; 

• A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe az 

intézmény szolgáltatásait; 

• A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon; 

• A szülő joga, hogy az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon; 

• A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és 

közreműködjön annak tevékenységében. 

 

A szülő kötelessége, hogy 

• Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

• feltételekről; 

• Biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét; 

• Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke 

teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget; 

• Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal; 

• Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény 

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását; 

• Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében; 

• Tiszteletben tartsa az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait. 

 

A Házirendben foglaltak megtartása a gyermekekre, szülőkre és az intézmény dolgozóira 

egyaránt érvényesek. 
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6. TAGINTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍT Ő 
RENDELKEZÉSEK 
 

6.1. FIÓ Szent László Király Általános iskolája Som ogyvár 
3.3.1.3 Az iskolába a tanulóknak reggel 715 óra és 730 óra között kell megérkezniük. A 

tanítás 7:45 órakor kezdődik. 

3.3.2.3.  A tanulóknak reggel 715 óra és 730 óra között a földszinti folyosón, az óraközi 

szünetekben – kivéve az első szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az 

ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak.  

3.3.2.4.  Az második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, ill. 

ebédlőben étkezhetnek. 

3.4.2.   A felelősi rendszer 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• osztályonként kettő hetes. 

3.4.2.2.  Külön beosztás szerint – reggel 715 és 745 óra között, valamint az óraközi szünetekben 

az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el. 

3.5.1. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének szabályozása.  

 A délutáni tanórán kívüli csoportos foglalkozásokat az intézmény nevelői a 1400 óra és 

 1800 óra között szervezik meg. Az egyéni foglalkozások, tanórák után is 

 kezdődhetnek. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

 

Csengetési rend- Somogyvár 

 

7:30   -   jelző 

7:45   - (8:20 jelző): 8:30 

8:40   - (9:15 jelző): 9:25 

9:45   - (10:20 jelző):10:30 

10:40 - (11:15 jelző): 11:25 

11:35 - (12:10 jelző): 12:20 

12:25 - (13:00 jelző): 13:10 

13:15 - (13:50 jelző): 14:00 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézményeinek Házirendje 

 

65  
 

6.2. FIÓ Öreglaki Általános Iskola Öreglak 
 
Tanuló jogai: 

• iskolaotthonos oktatásban részesüljön 

• részt vegyen integrációs oktatásban 

Szünetek rendje: 
• 2 szünetben van a tízórai , nincs sorakozó a szünetek végén 

Hivatalos ügyek intézése: 
• 8-15 óráig 

• tanítási szünetekben nincs pedagógus ügyelet 

 
Iskola épületének használati rendje: 

• . Az intézmény épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portás ellenőrzi. A 

hivatalos ügyben érkező szülőket, illetve idegeneket a portás útba igazítja, elkíséri. 

Felelősi rendszer: 

• 2 hetes van 

Tanórai foglalkozások: 

• Az iskola az iskolaotthonba, napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

 

A napközis, tanulószobai foglalkozások rendje 

 

• Az iskolaotthonba járó tanulók vegyesen vesznek részt a tanórai és napközis 

foglalkozásokon 800 órától 1545 óráig. 

Térítési díj fizetésének szabályozása. Diákétkeztetés  

• Az iskolaotthonba, napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók 

napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.  

A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei   

• A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. 
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A jutalmazás formái 

• megyei és országos szintű versenyek helyezettjei oklevelet, könyvjutalmat, CD-t, kottát 

és más emléktárgyat kapnak, melyet az intézmény közössége előtt vehetnek át. A 

dicséretet tanúsító oklevelet, minden esetben az intézmény igazgatója és a versenyre 

felkészítő szaktanár írja alá, és igazgatói dicséretben részesülnek. 

• Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el és 

kiváló sporttevékenységet folytat, oklevelet és könyvjutalmat kap, valamint elnyeri a „Jó 

tanuló, jó sportoló címet, melyet a tanévzáró ünnepélyen az intézmény közössége előtt 

vehet át, valamint felkerül az intézményben elhelyezett dicsőségtáblára (Akikre büszkék 

vagyunk!) 

 

Az intézménybe, a tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

• Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges 

esetben – hozhatnak. Értékeiket kötelesek a számukra egyénileg biztosított 

szekrényekben bezárva tartani! 

 

DÖK: 

2 fő (4.-8. osztályból) 

Az iskolaotthon kiemelt feladatai, céljai 

• Mindennapos testnevelés a tanulók órarendjében 

• Szabadidős tevékenységek szervezése 

• Önálló tanulás, önművelés kialakítása 

• Gazdaságos tanulási módszerek megtanítása 

• Szabadidejük személyiségfejlesztő felhasználása 

• Egyéni terhelés biztosítása 

• Egészséges életmódra nevelés 

• Kulturált étkezési szokások megtanítása 

• Kötelességtudat, munkafegyelem, felelősségtudat kialakítása 

• Nevelési problémák megbeszélése, elemzése – heti értékelésen 

• Társas magatartás megfelelő alakítása 

• Társaikkal való törődés váljék szokásukká 

• A természeti környezet megóvása, az iskola, udvar, tanterem rendjének megőrzése. 
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6.3. FIÓ Buzsáki Általános Iskolája és Óvodája Buzs ák 
3.3.2.4. Az első óraközi szünet az alsó tagozatosok részére, a második óraközi szünet a 

felső tagozatosok számára tízórai szünet. Ekkor a tanulók az ebédlőben étkezhetnek. 

 3.3.4.1. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

8.00 óra és 16.00 óra között. 

3.3.6.4. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt 

állapotban szabad bevinni, s azt az óra kezdetén, a tanári asztalon el kell helyezni. 

3.4.2.   Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• osztályonként két hetes, 

3.4.2.1. A hetesek feladatai: a szünetben a hetesek is elhagyják a tantermet. 

3.5.1.  A délutáni tanórán kívüli csoportos foglalkozásokat az intézmény nevelői a 

14.30 óra és 16.00 óra között szervezik meg. 

 3.10.2.1.  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. A napköziben 

a tanórák az 1- 4 évfolyamos csoportokban 14.00 órától 1445 óráig, az 5 - 8. 

évfolyamos csoportokban 14.00 órától 15.30 óráig (a két tanóra között uzsonnaszünet 

beiktatásával) szerveződnek. 

3.11.  A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az intézmény ebédet 

(menzát), tízórait, uzsonnát biztosít.  

3.13.2.  A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról 

és mértékéről évente a tantestület dönt, kivéve, ha van képviselőtestületi döntés az 

ingyenes tankönyvellátásról. Amennyiben e támogatás a szociális elvek 

figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott 

elveket kell figyelni. Az ezek után fennmaradó részt a tanulók között egyenlően kell 

kiosztani. Az iskola tankönyvkölcsönzés útján is adhat a normatív kedvezményre 

jogosult tanuló birtokába tankönyvet. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles 

a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A 

kártérítési kötelezettség mérsékléséről, illetve elengedéséről az iskola vezetése dönt. 

Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A 

kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. 
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 3.14.2.1.      A jutalmazás formái 

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

• szaktanári dicséret, 

• napközi/tanulószoba vezetői dicséret 

• osztályfőnöki dicséret, 

• igazgatói dicséret, 

• nevelőtestületi dicséret. 

3.14.2.3.  Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki kitűnő, tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat, jeles tanulmányi eredményt ért el, oklevelet kap, melyet a 

tanévzáró ünnepélyen az intézmény közössége előtt vehet át. 

 3.15.1. A büntetések formái 

 Az intézményi büntetések formái 

• szaktanári figyelmeztetés, 

• napközis/tanulószoba nevelői figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki intés, 

• osztályfőnöki megrovás, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás, 

• tantestületi figyelmeztetés, 

• tantestületi intés, 

• tantestületi megrovás. 

3.16.1.  Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint 

nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül 

szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű 

tárgyat a tanulóknak le kell adniuk megőrzésre az intézménytitkári irodában, vagy az 

osztályfőnöknek. 
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A Buzsáki tagintézmény csengetési rendje 
 

Normál program:  Rövidített program : 
 
7:55   -   (jelző)  7:55   - (7:55 jelző) 

8:00   -   (8:40 jelző): 8:45  8:00   - (8:35 jelző): 8:40 

9:00   -   (9:40 jelző): 9:45  8:50   - (9:25 jelző): 9:30 

10:00   -   (10:40 jelző):10:45  9:40   - (10:15 jelző): 10:20 

11:00 -   (11:35 jelző): 11:40  10:30 - (11:05 jelző): 11:10 

11:50 -   (12:30 jelző): 12:35  11:20 - (11:55 jelző): 12:00 

12:40 -   (13:20 jelző): 13:25 12:10 (12:45jelző): 12:50 

 

 

A buzsáki tagintézmény géptermi rendjének kiegészítése 

 

1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem 

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtót zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanítósáért, a foglalkozást 

vezető személy, vagy az oktatás technikus a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit meg kell 

őrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

szaktanár személy a felelős. 
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6.4. FIÓ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Óvodáj a Szőlősgyörök 

 
3.3.1.3 Az iskolába a tanulóknak 745-ig kell megérkezniük.  

3.3.2.3.  A tanulóknak 745 - ig óra az udvaron, az óraközi szünetekben – kivéve az 

első szünetet – szintén az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes 

nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosókon tartózkodhatnak mindkét esetben. 

 
 

3.3.2.4. Az első óraközi szünet az alsó tagozatosok részére, a második óraközi szünet a 

felső tagozatosok számára tízórai szünet. Ekkor a tanulók az ebédlőben étkezhetnek. 

 3.3.4.1. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

8.00 óra és 16.00 óra között. 

3.3.6.4. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt 

állapotban szabad bevinni, s azt az óra kezdetén, a tanári asztalon el kell helyezni. 

3.4.2.   Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• osztályonként két hetes 

• tantárgyi felelősök 

 

A délutáni tanórán kívüli csoportos foglalkozásokat az intézmény nevelői  

- 14 órától – 17 óráig 

- külön engedéllyel ettől eltérő időpontban 

  

3.11.  A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az intézmény ebédet 

(menzát), tízórait, uzsonnát biztosít.  

  

A Gárdonyi Géza Általános Iskola csengetési rendje 
 
7:55   -   (jelző)   

8:00   -   (8:40 jelző): 8:45  

9:00   -   (9:40 jelző): 9:45   

10:00   -   (10:40 jelző):10:45   

11:00 -   (11:40 jelző): 11:45   

12:00 -   (12:40 jelző): 12:45  

12:50 -   (13:30 jelző): 13:35 
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A jutalmazás formái: 

 

            Helyi iskolai és egyéb iskolai versenyek, iskolai rendezvények: 

• 1 – 3 helyezett: osztályfőnöki dicséret 

• egyéb helyezések: szaktanári dicséret 

 

Felmenő rendszerű tanulmányi, művészeti és sportversenyek 

 

• körzeti – területi versenyek 1 – 3 helyezettjei:  

osztályfőnöki dicséret + oklevelet , melyet a bizonyítvánnyal együtt kapják meg 

• megyei szintű versenyek helyezettjei: 

igazgatói dicséret +  oklevelet, könyvjutalmat, CD-t, kottát és más emléktárgyat kapnak, 

melyet az intézmény közössége előtt vehetnek át. A dicséretet tanúsító oklevelet, minden 

esetben az intézmény igazgatója és a versenyre felkészítő szaktanár írja alá, és igazgatói 

dicséretben részesülnek. 

 

• országos elődöntő (regionális) és országos döntő helyezettjei: 

igazgatói, ill. nevelőtestületi dicséret +  oklevelet, könyvjutalmat, CD-t, kottát és más 

emléktárgyat kapnak, melyet az intézmény közössége előtt vehetnek át. A dicséretet 

tanúsító oklevelet, minden esetben az intézmény igazgatója és a versenyre felkészítő 

szaktanár írja alá, és igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

• Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el és 

/ vagy kiváló sporttevékenységet folytat, oklevelet és könyvjutalmat kap, valamint, ha 

mindkettő fennáll , elnyeri a „Jó tanuló, jó sportoló címet, melyet a tanévzáró ünnepélyen 

az intézmény közössége előtt vehet át, valamint felkerül az intézményben elhelyezett 

dicsőségtáblára (Akikre büszkék vagyunk!) 
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6.5. FIÓ Lotz János Általános Iskolája és Óvodája S omogyvámos 
A család és az iskola közös nevelési elveinek kialakítása érdekében megkérjük a szülőket 

tartózkodjanak az iskola nevelési elveivel össze nem egyeztethető megnyilvánulásoktól (pl.:a 

gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzések más gyermekére, annak származására, az 

óvodára, a dolgozó felnőttekre , a gyermek bíztatása verekedésre.) 

 

Normál program:   
 
8:00   -   (8:40 jelző): 8:45   

8:55   -   (9:40 jelző): 9:40   

10:00   - (10:40 jelző): 10:45   

10:55 -   (11:35 jelző): 11:40   

11:50 -   (12:30 jelző): 12:35   

12:45 -   (13:20 jelző): 13:30 

6.6. FIÓ Kerekerd ő Óvodája Öreglak – az óvodai Házirend szerint 
 

6.7. FIÓ Tündérkert Óvodája Somogyvár – az óvodai H ázirend 
szerint 
 

6.8. Tagintézményekhez tartozó telephelyek kiegészí tő 
rendelkezései – az óvodai Házirend szerint 
 
6.8.1. FIÓ Kincsem Óvodájának Hácsi telephelye 
6.8.2. FIÓ Kerekerdő Óvodájának Öreglak-Baráti-hegyi tagozata 
6.8.3. FIÓ Buzsáki Általános Iskolája és Óvodájának Táskai telephelye 
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7.  A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az intézményegység-vezető készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és 

véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. 

A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az 

iskola igazgatóját. 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

4. A házirend tervezetéről az intézményegység-vezető beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (közösség) véleményét. 

5. Az intézményegység-vezető a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása 

előtt beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet 

véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és a 

jóváhagyásával lép hatályba. 

7. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézményigazgató, az 

intézményegység-vezető, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

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

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Ez a házirend 2011. év szeptember hó 01. napján – az Intézmény fenntartójának 

jóváhagyásával – lépett hatályba. 
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                                     MELLÉKL EK 
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9. MELLÉKLETEK 

9.1. Csengetési rend 
1. sz. melléklet 

 

Csengetési rend 
 

Normál program:  Rövidített program I.:  
 
7:45   -   (7:55 jelző)  7:45   - (7:55 jelző) 

8:00   -   (8:40 jelző): 8:45  8:00   - (8:40 jelző): 8:45 

9:00   -   (9:40 jelző): 9:45  9:00   - (9,40 jelző): 9:45 

10:00   -   (10:40 jelző):10:45  9:50   - (10:30 jelző): 10:35 

11:00 -   (11:40 jelző): 11:45  10:40 - (11:20 jelző):11:25 

12:00 -   (12:40 jelző): 12:45  11:30 - (12:10 jelző):12:15 

12:50 -   (13:30 jelző): 13:35 

13:50 -   (14:30 jelző): 14:35 

 

Rövidített program II:  

7:45   - (7:50 jelző) 

7:55  - (8:30 jelző): 8:35 

8:50   - (9:25 jelző): 9:30 

9:35   - (10:10 jelző): 10:15 

10:20 - (10:55 jelző):11:00 

11:05 - (11:40 jelző):11:45 
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9.2. Géptermi rend 
2. sz. melléklet 

 
Géptermi rend 

 

4. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem 

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 

5. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért, a kijelölt személy 

a felelős. 

6. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személy a felelős. 

7. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

8. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni, szigorúan TILOS! 

9. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

10. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő 

beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

11. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

12. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához 

tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

13. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki 

állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet 

azonnal jelenteni kell, a működésükért felelős megbízottaknak. 

14. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a 

szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. 

Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely 

nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

15. Tilos: 

• A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített 

operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, 

jellemzőit megváltoztatni, 
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• Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül 

adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, 

a védelmi rendszert feltörni. 

16. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető.  
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9.3. Sportcsarnok, tornaszoba rendje 
 

A tornaterem Házirendje 

 

1. Az iskola tornatermét, sportfelszereléseit a testnevelő tanár engedélyével 

használhatják. 

2. Az öltözőkben, tornateremben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

3. A tornaszerekben, tornateremben, öltözőkben okozott károkat, a károkozónak meg kell 

javíttatnia, illetve a kárt meg kell térítenie. 

4. A tornatermi foglalkozásokat csak a feladatra kiképzett oktató vezethet. 

5. A tornaterembe utcai cipővel belépni tilos! 

6. A tornateremben tartózkodni csak a foglalkozást vezető tanár felügyeletével lehet. 

7. Étkezni, dohányozni, a tornaterem területére törékeny tárgyat bevinni tilos! 

8. A foglalkozásra a nevelő, edző érkezik elsőnek, a foglalkozás után, ami-kor 

meggyőződött róla, hogy mindenki elhagyta a termet, távozhat. 

9. A foglakozást vezető testnevelő, edző köteles ellenőrizni, hogy a résztvevők rendben 

hagyták el az általuk használt szereket. 

10. A testnevelő, edző az első foglalkozás alkalmával köteles a tanulókat bal-esetvédelmi 

oktatásban részesíteni. 

11. A foglalkozás ideje alatt a teremben idegenek nem tartózkodhatnak. 

12. A tornatermet - az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon kívül – csak az 

igazgató, vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni. 
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9.4. Uszodai rend 
 

A Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda 

Házirendje 

 

1. A Tanulók az uszodában csak pedagógus, ill. felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak, a 

medencetér csak kötelező felszerelések (fürdőruha, úszósapka, papucs, törölköző) 

       megléte mellett vehető igénybe. 

       Tilos a medencetérbe utcai cipőben, ruhában belépni. 

2.    A medencetérbe étel, ital nem vihető be és nem fogyasztható. 

3. A medence csak úszásra vehető igénybe (labdázás, zajongás nem folytatható) 

Tanítási órának megfelelő fegyelmezett magatartás kötelező. 

4. A tanuló hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából adódó 

balesetekért nem vállalunk felelősséget. 

5. A szülő/gondviselő a gyermeke által okozott kárt köteles megtéríteni.(szándékos 

Rongálás, fürdő berendezéseinek eltulajdonítása, a fürdővíz szennyezése stb. esetén) 

6. Az öltözőszekrényekben elhelyezett, valamint az őrizetlenül hagyott tárgyakért 

felelősséget nem vállalunk. 

7. Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz  

vagy tárgy stb.) kérjük, jelezzék a pedagógusnak, felnőtt személynek. 

8. A Házirendet sorozatosan megsértőket az üzemeltető az uszoda területéről kitilthatja. 

9. A Házirend betartása a fürdő területén tartózkodó minden tanulóra kötelező. 
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9.5. Az öltöz őszekrények használatának rendje 

 
 

1. Az öltözőszekrényt a tanulók rendeltetésszerűen használhatják. 

2. Tilos az öltözőszekrényben nagy értékű tárgyakat, nagyobb értékű kézpénzt 

 tartani. 

2. Az öltöző szekrény kulcsát a tanuló a kaució ellenérték megfizetése után 

 kaphatja meg.  

3. A szekrénykulcs átvételét a tanuló az aláírásával igazolja. 

4. A tanuló a kulcsért felel, ha elveszik, akkor a kaucióból történik annak 

 másolása. Ekkor ismételten ki kell fizetni a másolási kauciót. 

5. Amennyiben a tanév végén a tanuló a kulcsot és a szekrényt sértetlenül 

 leadja, úgy az iskola által elkülönített kauciót visszaadjuk. 

6. Amennyiben a tanuló a szekrényt megrongálja, úgy kártérítési kötelezettséggel 

 tartozik. 

7. Az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért, iskolai felszerelésért a tanulók csak a 

 szünetben mehetnek ki. 

 

 
 

 

 

 


