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1. BEVEZETÉS

l.]. A házirend célja, feladata

A húzuend célja hogy ;) lanulók a szakik. az iskola dolgozól és az iskolával
jogviszonyban nem lévo de az iaiezmeay létesítméll)eit Jogszen'l'en hasznalo szemelyek
slámára rö e a tanulói jogok es kölelességek gy-akailasa'aak módját es az iskola
munkaiendjevel kapcsolalcs mlldclkczcsckct. Az in szereplo clol'rások feladala, hogy
biztosl'lsák az iskala iiiweayes múk esel, a nevelés—oktatás zavanalan megvaló (ását, és
segítsék az iskola közösségi élclc'nck megszmezese'i.

A házirend az iskala miallé belsö jogfonása Az mié/meny belsöműködését :. pedngú ai
proglammal és a szcrvezell és müködésu smbúlymlml, valamim a fennmrló döméseivel együl-
halározza meg.

A házirend elkészílé 'én az iskola ímézményvezetője felelös. elfogadasa az irányadó
ága/all logszabúlyok értelmében a nexel'oteslulel ia köre. A házirend azon iendelkeze'semek
én'énybelép eliez amelyekbbl a felinlanóia, a mű dtetörc tóbblclk'clclczmség hárul. a
fellnlanó. a mükadlels egyetértés: szükségcs. A ncvelölcsl'ulclnck— a dömc'sc dölt — ki kell
kemie az iskolasze'k, a szu/ől'szcrvezcl (knzmaz'gaz intézményi tanács és a diakankai-minyzai
velemenyek, amely szen'ezelck véleményezési jogot gyakorolnak.Hasonló eljárási kell kovclni
a házirend módosítása során is.

Jogszabályi háltér
A házirend elkészítésénél az alábbi ,ogszabalyi elól'rásokal alkalmaztuk
Kulsn' szabálvozók'

. 20! i ' évi cxc *iveny a nemzeti 'zneveléslől

. 2013. ccxxxn. tözvény a ncmzeli zllevelés iankmiyvellaiasaml

. 2013. e'Vi v. iiiwe'ay a Polgári Törvénykönyvről
- 229/2012.(V1H. zs.) Korm. rendele! a nemze-i köznevelési törvény végiehajlásávól
' 20/2012. (VIII. 31.) EMMX—rendclel :: nEVclé ' oktatási intézmények mű 'dés ől és :!

küzncveléSl inté/mények ne'vhaszailacaiól
. 17/2014 (III. 12,) EMMI—l'endeleta laakisnywe', a pedagógus kézikönywényilvaniias

a tankönyvlámogalás, valamim az iskolai tankönyvellátás rendjérc'l

Be bálvo '
A haziiendlien flgyelcmbevélelle kerülnek az imezme'ny müködését. levékmységél

meghal-alma fontosabb belsö szabályazo'k is gy különösen.
. Szakmai alapdokumsnmm
. Pedagógiai program
. Szervezci sműkódési Szabályza!



!.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya

Kdielezd halál minden, 31, iskolával jogviszon an lilló mnuldra, pedagógusra és
nlkalmazonm (jagfona Jelleg) Elölmsal e'nelemszenien alkalmazandók a szülokre
(gondvrseldkre), akik a lnnulok lörvényes képviselőiként gyakorolnak iogokar, illeive
ieljesiienek koielezeuse'gekei, és az iskala't felkereső, az iskolaval iogvrszonyban nem allo'kra
is.

Elól'lásai azokru az iskolai és iskolan kivuli, tanítási idoben, illelue lxn' 'si idon kivül
szen/ezen programokra is Vunnlkoznakl melyeker n pedagógiai program alapján az iskola
szervez. e's amelyeken az iskola ellalia a tanulók felügyeleiél
Betanása mindenki számára korelezo, megszegese a házirendben es a szervezeti és működési
szabalyzalban foglall szankciókal (fegyelme . nie'zkede'sek, fegyelmi bümelések) venn. maga
ulán

A gyennek. a lamllc' és szüleik (kepviseldiiik) a domésckkcl. lrara'rozniokkal,
inie'zkede'sekkel es az intézkedések elmarnda'sdval kapcsolaiban a tudomásra jutáslól számított
is napon belul eljarasr kezdeinenyezneniek

1. A MÚKÖDÉS RENDJE

2.1. Az intézmény munkarendje

A innlias reggel S.OU—knr kezdődik és n ianulok 16.00 óráig tartózkodhlnnak az
épületben: szülöi keresre 17.00 Órálg

A lenorzln kivuli foglalkozások legkésőbb 16.00—kor befejezddnek.
A lanna'sr ni—dkni zavarni neru leluei, a pedagógusi és a tanulót a tanítási dráidl kiblvnl

essk rendkív . esemeny kap én lehet.
Az ómközl sziinei tam asr ee'lra neni vehelő igenybe.
A 3. szünetel , amennyiben az id ás es/vugy az udvar dllapora megengedi az

ugyeiclesmarok döntése alapján— ahetesek kivételével mindenki köreles az udvaron eliolreni,
Kiesengeie's után az ára zi szünetekbm a lamermek ajlajál nyitva kell hagyni.
Tannas után az iskola területét a lanulo'knak el kell hagyniukHa délutáni foglalkozásra

kell varakdzma, eldzeies egyezlelés alapján csatlakozhat a 16:30-ig a lanulói felugyeleli
esoponluaz, utána ez aulában kell várakoznia,

Az ebédlőben mindenki az erre kijelöli felugyelo iane'u jelenlétében étkezhct Az
ebédehelés rendjéről a mnleslület d ru az órarend Riggvényébcn. Az ebe'dloben esuk e'rkeze's

céljából lenei Ianózkodní, az e'ikezés befejezlévcl aze el kell nagym Élek kihozni nem szabad.
Az iskolában ügyeleti rendszer műk ik, amely biziosiijs a tanulóknak a tanítási órák

elém es uláni felügyeletet Ez idő 8131! a lanulók az erre kij:lolt helyen: a folyosón, az udvaron.
délulán a lamel'mekben iano'zkodliacnak az ügyeleier vczctö nevelővel, Az iskola épulelében és
a hozza mxlozú [erületeken felugyelei nélkűl ranulrs nem tanézkodhat



A Ianuló lanlla'sl idö alan az lskoln épulcm'l nem hagyhalja el rendkívüll esclbcn az
lskola elhagyása csak a szilló szemebe; vagy írásbeli kéréséle, az. oszlalyfönoke engedélyével
lehetséges

Becsengelés alan a lannlek fegyelmezetlen vz'l 'ak a pedagógusi az osz lylen-nekbcn,
illelve az órarend szennl kijeloll szaklamcn—nck elölt. A smkmmermekhe csak a szaklanar
engedélyével és klzárólag szaklantárgyí felszereléssel lehel belepni,

A lanuló koteles az lskola lulujdonúl úvnl, klme'lnl, Úgy vlselkedlk lehal, hagy az iskula
bcrcndczc'sóbcn, fels7erelésébenne kelelkezzen km

Haatanuló kárlokoze'savélkességbuzenyossa'gmnyenalanulo'l rvényesképvlse je
(szülö) köteles a kár teljes ménékü meglén'lésém

Szlgon'lan tilos más személ) lalajdena'nak rongálása, clullajdonl'u'lsal
A mnuló a Ianév elején kapen lankonyvekel. segédeszközöket megeeesull, ápolja és

rendben lama aken A lnnule llal elveszleu. esetleg, nagymértékben megrongált tankönyvek
árát a tanuló törvényes képviseloje kmeles maradékmlanulmegeerlcenl,

Az iskola bármilyen írásos i'lzenelének lauamoza'sa a szülők kolelességc.
A tanulónak szlgon'lnn ulns az lskola lerületén olyan tárgyak, amagok blnoklslsu

(fegyver. kes, lőszer, mbbnnóanyag, vegyi anyag stb.), amellyel sajal vagy ma'; testi épségét
veszélyezteti. Ugyanez vonalkazlk a szórakoztató plmleelnnkal eszközök:: (pelanla. nake'la.
slb.) is.

Az iskolában érvényesülnie kell ;. _.kölesönös (olcrancilf' es a _.mlndenkl szemelyes
szabadságallak llszlelelben lanás" alapelveknek. Senkinek nincs joga masok megalázásám,
szellemi vagy üzlkai kínzásála A mmllóllak szigorúan koleleze curl alapelvek szerint elnle es
cselekednle, Nem megengedet! a más umulóval. vagy eselleg felnőllel szembeni agresszív
vlselkedés. Tilos mások zsarolása, fcnycgclésc. vulgáns kifejezések használata, a karomkodas.

2.2. Tznílási rend

A tanulóknak a lankás kezdem eláll legalább Il] perccel az Iskolában kell lel-m' k
A tanítás elbm gyülekező helye: az aula, majd jó illó eselén 730 Önkor az ügyeletes
tanáruk kiséretében az udvarra mennek a lanulúk Rossz idö esetén az, oszlalylermekbe 73!)
órától lehet bemenni.

Az iskolábnn n na.-lms. órák és az áraközí szünetek rendje a következő:

L b 800 — 08:45 szünel 08.45 — 08.55
2. óra: 08.55 — 09:40 SZUHBI' O9:40 — 0955
3. úr 55 — 10 40 Szunet IO:40 — 1055 (udvari szünet)
4. óra: 10:55 —11:40 Szunet 11'45 - 11.50
5. 6 50 — 1235 same! 1235 — 1245
64 6 *45 — 1350 ázlmel 13 30— lms
7eúr. 345—1430
Kár ABC—15.15
9.ór.515—1600



A lalil'lási órák es ez egyéb foglalko, sok klilöu n tanulók rés'le're szüneiei koll innzoi
A szünelek. idcémc a fbe'tkeze'sre n lön'eny Által clöl'll hosszabb szi'lnele! az úiulend
szen'ezc'sével biztosin'uk.

7 orat mcgclózöen a tanulo lehetőséget kap ebédelésve.

2.3. Az egyéb fnghlknzásnk rendje

Az Nkl 4t §—a enelmeben egyéb foglalkozás a tanórán kívüli, egyéni vagy csoportos.
pedagógiai !arlnlmú J'uglalkozás. amely :] lanulók follo'dc '! szalgálla
ilyen lehet:

. szakkör.

. versenyrcrelko' ilo',

. lelielseggondozo' es felzárkózlaló foglalkozások.

. fakulmll'vhlllanóm

. sponkori foglalkozások,

. versenyek,

. kulturális vagy egyeb rendezvények

A szakkörök meghirdeteso és az ezekre ynlo elúmles ielemkezesek felmerese az előző
tanév májusában tonc'nik. A _telenlkezesek véglegesílésc a tanév kezdetekor szeptemberben
lönc'nlk .! szlilb írásbeli nyilalkomlával A s o nyilntkuzatúval vállalia. hogy a megkezdett
szakkorl foglalkozáson n izinnlo tanév végé részl vesz. ez alól felinenlest kizárólag az
inlózme'nyvezető adhat z szülo kérésére kulo'nlegesen indokolt esetben.

A tehetséggondozó és felzál'kózlaló foglalkozások szervezése órarendi kerclben
tone'nik. Az egyéb foglalkozások szewezese :; munkalervben meghalálozolt rendben külön
felelös megjelölésével !öné k.

A köti, lehetséggondozú es felzárkóztató foglalkozásokról toneno hiányzás
heleszfxmi'lódik a lanuló eves hiányzásába es a szülö igazolni köleles az ene vonatkozó
szabályok szem-ll

2.4; Tantermek használnának szahilyxi

A szamu-ennek lelszeielesenek használata kizárólag a smktanteremén felelos (már
engedélyével lehetséges.

A tanulók igenyei olapya'n az mtézmónyvczmóve! lőném elozetes megbeszélés után
lehe ség van enn, hogy az iskola le'lesitme'nyeil, illelve eszkozeit (például sponlétesítme'nyek.
számítógépek) a Ianulók — tanári felügyelet mellett — egyénileg vagy csoportosan használják.
Taníláson kiviil az iskola lelesilmenyeil :; szerkezeti és müködésx szzbályzolbon lcínaknak
megfelelöen használhalják a tanulók. melynek betartásaminden tanuló számán kotelezo

A sponpályál, es az olt lalálhaló spnrlfelszerelesekelés eszközöket a tanulók csak
hulári fel' ,clettol hnsználhaljn'k. A tanulók a lestneyolos (mikori, ha az órát yezelo tanár
másként nem rendelkezik, csak soonfelszerelesben vehetnek részl.

A lennekben lévő műszaki berendezésekcsak tanári engedéllyel működlelhelók.



A káné tés ponios méne'kei a külulmények figyelembe vélelével az igazgaló
határozza, állapitja meg.

Tanl'ln'sl idöben, és n dolni-zim foglalkozások alan az iskola tm'íilctéi n lanuió csak a
felügyelelol ellátó pedagógus engedél vcl hagyhatja el. Sémlc's. losszllliél, betegség eselen
a lanuló felugycluól ellátó már a gondviselő vagy a gondviselő állsl mngbízmt személy
kíséretében engedheil el a lnnulol.

Kicsengeiés után az ómközi szünclckbcn n !anlermek ajlnjál nyiwu kell hagyni
ebéd bell mindenki 32 erre kijelöli felügyeli) imii'ir Jelenléiében élke/he) A7

ebédelleles Tendje ! a lanleslülel dönt az órarend Elggvényében Az ebédlőben csak élkelés
céljából lehel lanózkodni. az étkezés befeleyiével az! el kell hagyni. E'lell kihozni nem szabad.

Az iskolában ugyoleli rendszer működik, amely bizlosilia s lanulókimk s lnnils'si órák
clo'm es utáni íclugyclclcl. Ez idő alan a Ianulu'k az ene kijelölt helyen: a folyosón. az udvxlün,
délulán a lantcm-lckbcn tartóykodhaulaka yelelei vezelo ncvelével. Az iskola e'piilolelsen és
a hozzá mrlwó (erüleleken felügyelel nelkul isiiulo nem lnnozkodnnl.

A muki wm'iá idő nlsn az iskola ópillclét nem hagyhaija el, rendkivuli eseiben az
iskola elhagyása csak a s személyes vagy írásbeli kérésére, az osziályfonokc engedélyével
lelievse'ges,

Becsengetc's mán a lanulok fegyelmezetlen várják n pedagogusi ill 0 ylemlekben,
illetve az Órnrend szerinl kliolon sznklznlonnek elöli A szaklamemwkbc csak a szaktanál'
engedélyével és kizárólag szaklantárgyi re . relessei lehel belépni.

Az iskola területén és szcrvczelt iskolai rendezxényeken n dohányzás, szeszes ital.
energin ill illetve bármilyen tudatmódosító szertartása es fngyasuása liios.

Az iskola len'ilelí'rc csak az nkuu'st, nevelést szolgáló eszközökel lehe! behozni.
Az intézmény az iskolába hazon mobillelefonokem iPsd-oke'n, iPod-okon, iPhone-

okc'n. Iaplop-okén, palmlop—okén, :áblago'nekem fényképezé-gc'pcké , slb. nem vállal
f:]:lóssc'gct. Az in felsoroli cS/kozöket tanítási idöben kikapcsol! allapotban, .! Kanári
aszlall'a helyezve kell talalni Használni csak indokoll esetben a pedagógus engedélyével lohol.

Közérdekű és surgos hiv-isok kezdeményezésére a tanulók kéíhctik, hogy s titkárságon)
ialálható telefonkésl' ékről hívás! bonyolítsanak le az iskols alkalmazottai s nevukben.

'! as a rím ási óráknn n tanár engedélye nélk ] étkezni és innivalót fugyasllalli.
Tilos továbbá az iskola !elu'lclc'n rágógumizni. hántolt napmforgó magot, sznlyil és

nyalókál fogyasztani
Tanlllóknak az iskolában és iskolai randczvc'nycn— intézményvezelói engedély nélkul

— tilos bármilyen ké. ékkel hangi és képi felvelell keszile A szabály megszegése
ignzgnim inloi, vagy sulyosabb felel sségre vonást van maga uLál-l.

Ha a mnulo az iskolában és iskolai rendezvényen készített hangí es képi felvétel! a
intézményvezeló s az eiimouek engedélye nélkül intcmclcs folnlolon kozzo'loszi, ienooiso'gi
eljárás kezdeményezheló.



1.5. Az eleklmnlkus unplolroz wks s i honáfc'rés módja

Az ur lnnulok szulbrl haladéktalanul újékozlauuk a rendszerbe, való hozzáférés
módjáról. Az olckuonrkus naplo lskola honlapján keresztul .s ele'rlrelo
A lcndszcr által generált szu or Jelszavakal lonev elején a szu ok Iudomz'lsála hozzuk a
szemelyes adatok védelmének figyelembe vételével. Szükség eselén második lrozza'fe're's VS

ke'rbous F n szülő lrasbun az osztályfőnöknél teheti meg.
A regroz hoz az alábbi ndnlok megadása szükséges:

sz" ó neve,
szülő c-maíl elme.
gycmlck neue,
gyurmck oszlályzl,
gyermek OM uonosllo .

Ezen a, üwenelküldd rendszeren a szülői lgzlznlásoknl elfogadjuk
A le sbell kérésére havontamaximum egyszernyomtatjuk ki a tanuló eledményét.
Az eleklmnikus naplohoz v- 'vhozzáfe s jogosullságait es mun 'dejel a lendszel'gazda

és az intézményvezetőjogosult beulllurnl. A szu ok n rendszergnzdrzlol kénhemek lájékaz'lala'sl
az elveszeu jelszó vagy egyéb pmblémák cselén.

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÚGGÖ SZABÁLYOK

3.1. Az iskola hizlonságos működése érdekében meghatárnzoll sszálynk

Ha a tanuló kán okoz és a vc'lkosso'gblzunyosságol nyer, a lanuló törvényes kepviseloje
(szülő) köttlcs a kár lolres mértékü meglérl'lésél'e. Ha a kárt okozó szemelye nem (iszlázhaló,
akkor a csonon kölclcs együttesen helyrehozni, meglórílenl a kán

Ha a tanuló n tanulmányi kolelozollse'gelnek leljesllese'vel Összefüggésbsn a nevelési—
oklnlásr lntézmc'rlynckjogelienesenkán okoz, a Plk szabályai szennl kell eljárni vele szemben

A káne'rllc's mértéke nem haladhatja meg
a) gondallan károkozás esetén :. kmelezn !egklsebb munkabér (minlmálbér) — a

károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapíloll — egyhaw
osszegének ülven százalékát,

b) ha a romló cselekvőképtelen vagy korlámzouan cselekvőképes, szándékos
károkozás esetén az okmou kár, legfeljebb azonban :: kulelező legkisebb munkabér
— a károkozás napján ervenyes rendelkezések szerint megállapímu — blhovl
összegét.

A kárlé lés ponlos ménéke'l a körülmények figyelembe vélelével az lgazgaló lrmz'rrozza,
állapitja meg.



3.1 Óva-vediiintezkedeaek

A helyi egészségre'leszte'srpragmmol n neveldtesttllet az iskola—ege'S/ségügyiszolgalat
közreműkodésévcl készíti el A hazimnd azokra az év ' elbirasbkm tér ki, melyek az
alabbi területekhez taitoznak. és melyek lrozzataiulnak a tanulók egészségének megarzeséhoz.
a) az egészséges taplalkozas.
b) a mindennapos testneveles, [eslmo' as.
c)alcsli és lelki ege gfeJIe ( se aviselkedési függőségekaszenvedélybetegségekhez
vemlő szerek fogyaszt anak mege se,
d) a ba'ntalmaz, s és iskolai előszak inegeldzése,
e) a baleset—megel és és elsósegélyn
D a S/Cmélyl higiénia,

Az iskola télies körn egészségneveléssel kanesolatos elvei, a lanulók egészséges
élelmódra nevelését az iskola pedagogiai Progmmla tartalmazza.

A gyennekek fejlettseguknek megfelelo balesetvédelmi nevelésben részesülnek
Baleset elofordulasakor a pedagógusnak minden esetben t ékoztatnia kell e szü u
gondvrselöt. Amennyiben a gyermek orvost ellatas—ra szorul, a szülő! énesiteni kell_ és
jegyzo önyvcl kell kialliranr a baleset kerülményeirdl. A tanuló kötelessége, bogv óvja saját
és lársni testi enségét, egészséget és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellaté
pcdagégusnak vagy mas alkalmazottnak ha sajat magat taisait, az iskola alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető allapntnt, tevékenységet illetve balesetet észlelt tovabba , amennyiben
allapota lehelüvé teszi , ha megsé lt. Az iskola a lanulóí balcsctcknáljcgyzökonyvct vesz R:].

Tanév kezdetekor az asztalyidn a tanuld tudomasara hozza e szabalyok tanalmnt,
melynek lneglönénlc'l az osztalyfo'nök a nanldbnnyelzi és alarmsaval igazolja.

A balesetvédelmi oktatast el kell végezni a testnevelés, teehnika, fizika, infnn-natika,
kémia tantárgyak elsb tanorajan is_ illetve mindazon helyiségek használalbavólclckor, amelyek
terenirendje ezt előírja.

Kisebb baleseteket, vót-zó sebeket — az elsősegély dobozban talélhato renótlenitis
szerekkel. kotszerekkel , ellathat az iskola valamennyi pedagogus—a. Nagyobb baleset.
rosszullét esetén a gyermekekhez mentbt kell hiv '.

Betegség illetve a mama igénybevétele esetén a szillbt haladéktalanul ertesiteni kell,
Amennyiben a szülő nem tud az iskolaba ,énni a memó érkezéséig, a gyermeket az iskola
gyermekvédelmi koordinatera. osztályfónóke kiséri el a korhazba.

Elsősegély dobozok kotelezd clhclycu'sc _ az iskola litkárí imdában
Az elsősegély dobozok meglétét es felszereliségél évente a véd nő ellenőlzl, jelzése

alapján a hiányok notlasanal az intezmeny vemlóje gundoskodik,
lskolanevels.ektatornte'zmeny, ezen semmiféle gyogyszer beadásam nem

vállalkozhatnak az lmézmény dolgozoi.
Betegségek kezelése .. valamennyi gyei-mek erdekeben beteg gyermeket az iskolaba

befogadni nem lehet.
Minden szülőnek kotelessege felhivni a pedagégusok figyelmét arra ha gyermeke

ktilbrileges betegségben szenved (pl. enylepsia, cukorbelegség. veszélyes allergia la'zgercs).
valamint köteles a napkozben cle'rhclö telefonszamat megadni

Fenözt') betegséget haladéktalanul be kell ,elentem az oszta'lyfdnöknek





3.3. Pedagógiai pmgramlwz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

A lanulók kötelesek az iskola állal sun'czeil — mind az iskola épülnén belüli és azon
kívüli pmgmmok mián az iskolai magatartási normák szerin! viselkedni, az iskola jó
hírnevét megűn

Klemelren lilns:
- ka'ros elvezen cikkek (dohánwás. alkolml mrlalmi'l iialok, energia nal, kábílbslslek)

fogyaszla'sn,
- imgár beszed, verekedes, köpködés
- a la'iognien helyszinen clbírt szabályok megszegése,
. diáklársak fizikai, vagy egyéb pszichés megfélemlítése

Intézkedések a tanulók bizumságn érdekében, a germekek, Innulók egeszsegéi
veszélyeziem helyzetek kezelése

nvelo uiaza'ssnl
l'elnőu krsem szu séges. Kivéve, ha a ielepnles nararai nem hagyja el a esapdrl.

Az umza'si szervezo pedagógus nnióbnezes kirándulás esetén gondoskodni kdreles arróL
hogy beszerezze előzetesen a szolgaliaio irasos nyilarkozailr arrol, hogy a sznlgállali'ls syemélyl
és tárgyi felieielei megfelelnek a halályos el soknak

Az ulxza'smegkezdése elől! küleles a ozervezb az, iskola vezelőlének vagy helyenesenek
átadni egy pontos ulas listák luvábbíl az úrvonalai és a xárhaló programol larmlmavó iervezeiel

A tanulók kötelesek a ján-nüben a blzionsagi szabalyokar beiarwa, fegyelmezetlen
viselkedni.

Az mazás soran koreles a cscpon vezelője bármilyen felmerülő műszaki és egyeb
problémáról naladekralannl iajekozlainj az ímézmén) vezetőjét vagy helyettesét.

progam eselen legalább kor, az iskola alkalmazasaban álló

3.4. Téríl akkal és !nndí al kapcsan-ms szabályon;

Az iskola pedagógiai progamja alapján a lén'lési dli elleneben folyó oktatási mlndcn
tanév elején az iskola munkaierve naiamzza meg Az okiaiassal osszefuggó lérílc'sí dijak
ménékéról és az, esetleges kedvezmenyekrol tanévenként a imézményvczclő doni. A dontés
elöu kiken a nevelőteslule!es a szuloi munkakömssc'g ve'leme'n ót

ukatllavomamindcllhó 20 na ' gapcnzhmsnal kell befzeim
vagy a megadott számlaszámla kell elmalní. A bcfzcms napj ( az eves munkaierv rendezvény
és pmgrnmlerve havonként poniosan k' li, mely az intézmény honlapján kezzeie'ielre kerul,
ezen klviil kifüggesztésle keml az inie'zme'ny hirdetőtábláján. Az élkczésscl osszmiggo
kedvezményeket a megfelelő jogszabályl előírások alapjan naiarozzuk meg.

Adon napra meglendell e'ikeze'si térítési dlj esak abban az eserben nem kerul
elszámolásra, ha az étkezést :. szülő vagy a ianulo legalabb egy nappal elöre bejelenti.

jogviszmly barmely okból (one' o megszűnése vagy szuneiele'ee eseren a
többletbeflwlés visxuléu'téséről a megszime'sr, illeroleg szuneieles kezdele'l kovero 1 hónapon
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A kéllanllasi nyelvű okialnsoan hasa-lán suklnvgyi jegyzeiek e's idegennyelvu
lnnkonyvck nem lanoznak az Ingyenes ellátás körébe. Minden szülő köteles ezeket beszerezni
Ezen Iancsúmzúk beszerzését a Iullkbnyvellátás feladatinak ellátására felkén pwagógua
szervezi.

A iankonyviendeléosel knpcsolalvs feladalakal nz ene felkélt kolléga vég/j az
inlézményvezelő egyetérlésévelv

3.5. A nem alanyi jogon járó tnnkönyvtámugatáselvei, u eloma's rendje

A nem alanyi jogon járó tankönyvlámogatás szolo. kére'Sle kapható: meg,
amennyiben a konyvlári állomány lelielové les—zi, Odaliéle'sénél a könyvláms kikéri az
iflúságvédcln'lifelelős. a) osztályfőnök véleményét. Odaltélésrlél előnyt élvez az a lanulo,

x— ekinananyosnelyzelü,
"; akinek egy vagy mindkét szüloje munkanélküli,
'; ukilegy szülő nevel,
; akinek családjában a csxlx'di Jövedelem a mllldcnkunminimálbér alau van.

Amelmyibeli a tanuló nz ingyenesen kolcshn kanon lankönykel elveszln vagy
megrongálja, az adon kinaasn ml'l egy m s.k. kifogáslnlnrl példányán! kell a könyvtárnak
vlsszaszolgáhalnia. A kolesonzés, kártérítés modjénll a Tankönyvlan Suhálykal rendelkezik.

3.7. Tanlu'rgyválasztás

iskolank Pedagógiai programjának megfelelően a beinnkozou lanulo gondviselője
nyilalkozik, hogy gyermeke a kétlam'tási nyelvű képzésben vagy a nonmll képzésben vesz részl,
Állrzlkozou lanuló esetén ene csak akku! van 1ehelőség. lm az adot! évfolyamon van nonnal
lmimrldü lanulócsoporlullk,

Az iskola igazgaléia minden tanév niainsaban az uszlályfőnökök közreműködésével
érlekezleleken "lletveosztályfő lórákonénesítinsz o'ketésalanulákalakövetkczö

tanévben Választhaló lanlárgyakróL az azt tanító nevelőkröl. a szükséges taneszküzbkxől,
Kiskorú tanuló esetén a szülő. a lizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és

a :anulo közösen minden év n 'us lO-ig írásban adhmja le a lanlárgyválaszlással kapcsolatos
döntését az osztályfőnöknek. A lanulo. illetve a szülő az adott lanév kezdeiéig az igazgató
engedélyével lmsban módosíthatja a !anlál'gyválaszlássalkapcsolntos döntését.

Az iskola ígazgalc'ja kijelöli azl a mamins l. és március 14. közöm időpontot. amikor
az egyházi jogi személy lnisban megkmalmazon képviselőj: lale'kozxamsl adhat az iskolának,
az iskolával lanulól jogviszonyban allo tanulóknak és a szülőknekmol, hogy igény esetén a
híl— és erkölcstan okulás! milyen modon szervezi meg

Beiratkozáskor, áliratkozáskoxaz egyhazi jogi személy és szerint nyilvánosságra hozon
miutan az iskola lnisban is a szülök rendelkezésére bocsana, ez alapján a szülő a hit- és
elkólcslan oktalással osszefüggö adatkezeléshez lönc'nö önkéntes írásbeli nozzain'mlassal
egyldejűleg írásban nyilalkozhal az i olanak anél, hogy

a) valamely, a hll— és el'kölcslan cklam's .negszewezése'l vallalo egyházi iogl személy által
szervezet! hit és erkölcstan oklalást, vagy
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b) az elika kala'sl
igényli a gyermeke szamara.

3.8. A tanuló lávolmaradasanak, lllulasztása'nak, késésénck igazolására
vanmknzű előírások

A tanév hUSSZál, az évközi szüneteket jagszabály határozza meg és a tanév helyi rendje
11 ki Ar lskala munkaterve halálozza meg az adott tanév tanítás nélk 'illlulkanapjnlilakeg

pmgmnn'al,
Az iskolából a tanuló lú:00 óra elda csak a szllld irásbeli kérésére lávnzhilt. ene

engedélyt az iniéZinenyvemö mm vagy a gyermek érdekében meglagadnana.
A lannldk 1600 óráig taxlózkodhzltnak az, epulelnen, szülöi kérésre H 00 óráig, mely

ideig felügyeletet biztosítunk
A lanuld szüleinek, gondviselójének előzelcs távolmaradisi engedélyt kell kérni

írásban az lnléllnényvezelölől, ha :. lanuld előre laihaldlag hiányozni fog. A tálvolmaladásl
engedélyl ae ínlémléllyvezelő indokldssal elulasl'lhatja. ha az a tanuló tanulmányi
kölelezeuségének minimumszlntű leljesítésél veszélyezlcl

A tanuló híányzásái, illetve ke'se'se'l a tanítási órákrói, valamint a (am'm'm ki
foglalknza'sokidl igazolni kell

A s egy tanév folyamán gyermekénekhamm (alakra nem bontható)napot igazamat.
Ezen ll'llmenö hiányzás igazolása csak a kcmlóowos ami adott eredeti igazolás vagy lnvalnlas
dokumentum eredeti példányának bemllwiásál'nl lanennel. Az eredeil dokumenlumol az iskola
inegdizi. azl a tanuló nem kapja Vissza.

Ha a tanuló a tanulmányaival összefüggő. iskolan kívüli rendezvényen vesz részl a
lanilasi ido'bcn. lávolle'le igazak hiány/ásnak mlnós

A mulaszló tanulónak isko!:'iha jóvelelének elsó napján, de legkésőbb öl lanllasi napon
belül kell igazolnia mulasztását A,. igazolás! a), n ,tályfónbknek kell bemulalnl A lannlo órál
igazolallannak minősülnek, ha en elln'n hal-and alan nem igazolja Iúvolmal'adásál. Ulólagos
igazolás nem fegzldhalb el.

A mggch, elsó lnnóráról való késés! — a késés napi-an — a szhló igaznlhalja egy tanév
során legfeljebb három alkalommal.
Órai késésnek minősül, ha a lanuló a lunóra megkezdése man érkezik a lantelembev A késés
ídblanama a naplóban feljegyzésre kerül az árát land tanár allal Több igaznlallan késés esetén
a késésck idcjc'l ossze kell adni, és amennyiben 37 elen a negyvenm percel, egy lanílÁSI ÓrÁrÓl
lönénö igazolallan hlányzásnak minősül. erről a szulől nasban kell énesl'tenlv 10 igazolallan óra
mulaszlas esetén a lnIé/ményvezel'o énesl'ti : jegyzőt.

A mindenkori xi oszláíyosok ; alkalommaldélelöilí tanítási Időben középiskola! nyílt
napokon részt vehetnek
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3.9. Az uszlályozávizsg. !nntárgankénli, evrnlynmonkenzi követelményei, á
tanulmányok alml vizsgák lervezen ideje, nz aulálynzúvizsgim jelentkezés
módja és határideje

Az os/lály vlzsga tnntárgyankénli es évfolyamonkénti kölelelménycn a honlapan n

kovele'lell llslab'dn is meglálálnálo'. lllctvc á házirend mellékletében.
Vizsgák eljála'si sznbálynl
Pedagógiai Programból
Tnnulól levékcnysc'g onekolesevel kapcsolatos egyeb vizsgaszabályok
Oszlályozá Vizsga:

A 20/20 ! 2. EMM! rendelet (A § (1—3)

Kulonbózetí vizsga:
(lásd az alvélel szábályálnál részlclczvc).

Pólló vlzsga:
A 20/2012, EMMI ::ndclc! é4.§ (s)

Javilr'l vízsga'
A 20/2012. EMMI rendelet o4.§ (7)

Függellcn vizsgabiwltság clőlll vizsga
A vizsgák megszervezése n 20/2012 EMMI rendele! 64—73§ alapján lonémk.

A házirend tartalmazza a viugá/lulásra vonatkozó eljárás::ndel.

Kuldnbozati vizsga:
A pedagóglaí program 2.10 ponu'ánál részletezve.

Pótló vizsga:
A 20/20l2 EMMI rendele! 54, § (e)

Osztályozó vl'lsga,
A 20/2012,EMMIxcndelelé4 § (1—3)

A félévi és a mnévvégi cszla'lyzaxmegálláplláeánoz á !anulónak nszn'xlyozó vizsgál kell
lennie, ha:

- felmenlést kapun á kölelczó lánoml foglálkozások alól,
- kérelmére engedélyt kapott. hogy egy vagy több tantárgy lanullnányl

követelményének egy lánevbe ' lelve az előírtnál rövidebb ' () alan eleget tegyen,
. ha egy lánllási evben áz igazoll és igazolatlan mulaszlásai egyultesenmeghálndlák á
zsv (kélszázotvcn) órál, és réázéle á nevelőtestülel — násbell kézelméle —

engedelycunen, hogy az elmeleu tantárgyból oszlályozá vizsgál legyen.
. egy-egy lanlárgy lán-lási úrauól vnlá hiányzásn clc'ri áz adon !antárgy ámszámánák,
jogszabályban megjelölt 20 százaléka,

. az. nralervben nem szeleplő idegen nyelv egyéni tanulása eselén keresere, hn
magánlallulókém vegl lanulmányait
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A xizsga idnpnnnal a ímémlényxueló ,ellsl. kL end] irasban — legalabn két héllcl a
vizsga Időpomjn elöli — énesln a kiskorú lalluló szuleil (gondvlse Jel), lorvényes képwseldjét.

Az oszlályozó vizsgan l asbeli és szóbeli vizsgát lehet tenni
A lan-ilma _lok aluul vizsgál (oszlályoz külnnbözeii, jávl —) háromtagú bi7mlság

elölt kell Ielennl A bizouság elnöké! és ingnn — a megfelelo lamárgym lanilo pedagógusok
k — az Lagimézmény-vczető bizzá meg. E megbizás csnk áz áneu vizsga időumama alan
érvényes.

Azl á vizsgázót. aki vlzsgájái alapos és elfogadható ok nélkul ábeánágmá úgy kell
lekin'eni, mim nklnek á vizsgáia eredménytelen. Ha a vizsgamcgszaki' sá indokul! — bejelentés
alapján a bizottság dönti el _ a Vizsga Folyalásárlak lehelóségévól és módjáról az lllclc'kes
vlzsgázlaló hizuusng határo?

Javüú vizsga:
A 200012. EMMI rendelei 54. § (7)

Ha á lanuló a második—nyolcadik évfolyamon. iáue'v végén egy vagy ákár lobb
lanu'lrgyból szerez eléglclen osztálymlcl, a kövclkczb tanévet megclözö anguszrus nánnnbán
javl'lo'vízsgát lchct.
Javlmvizsgá clmulasziása. vagy slkcnelcnségc esem az évfolynmul .

A javilóvlzsga idöponljn auguszlus 15—21. knzml xan. A pontos idöponlcl a
lagintc'zmény-vczctőjelnli ki, melyrál írásban enesin a lanuló s - Jel, mrvényes képviselőjét,
felzimlclve a lanlárgy(—ak)zn és a viuga helyé! és időpontját

A jin avizsga lefolyásának módja azonos az uszlályozo' vizsgaval,

iálclni köteles

Különbözetí vizsga:

Amennyiben a lanuló tanulmányai ideie álán átvételét kéri az emeli szunni
nyelvnkiaiasba, az adni: évfolyam " " nbo'uli vlzsgánesz, Ak
vizsga elján'isl szabálya megegyezik az osztályozó Vizsgaeva].

Függeilen vizsgabiznuságelimi vizsga:
A vizsgák megszervezése á 20/2012. EMMI rendelel 64—73. § álápjáu történik

Ha a tanulónak egy lunl'ln'si évben a tanítási érárál vnlel igezoli és igazolatlan mulasziasa
eg "uesen megliáládiá á 250 órát és á nevelőtestület engedélyezte áz cszlályozóvizsgu
léiéielének lehetőségét á iánulá á kiskorú tanuló szi. ojellek aláírásával — kérelmei nyújthal
be Riggedenvízsgabizmtság előtti vizsgára. Ez! á kérelmetaf 'v, illclve aszorgalmi idő utolsó
napjá! megelöz'o 12. munknnánig és egy-mál á fem említett engedély magadását követő 3

munkanapon belül jelenlheli be. A bejeleulésnen meg kell Jelölni. hogy milyen lálgyból kl an
vizsgál lenni. A tagintézmény-vezetök a bejelenrési 5 munkanapon belül (ovábblua á
vizsgáztatásra kijelöl: iniézrnéuynek,

A tanuló — kiskoru lanuló esetén á s á sávál — a blzouyl'lvány álvételét követő
10 munkanapon belül is kérnénk hog) javl'lóvízsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az
iskola a kérelmet 7 munkanapon belül lovábbíüa a vizsgáztatásra ki 1611 iruézinenynek.
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Iskolánk 4. évfolyamon angol llyclvból szinunc'i'ö vizsgál szervez mely nlapión az angol
munkakozosség javasolhalia n mliuló gondvisclójénck. hogy gyermeke ne n kétmlmyclvű
képzésben folytassa iannlmanyeil.

Tantárgyi érlékclés nlúli menu—sítés szabályai.

A lunulól az igazgató meniesl'll a laiiiáigyi enekeles es minősítés alól, ha a tanuló
számára lni/ábbi reillsde'se szempnmj él ez elö s A menieske'smjavaslalot leliei a laníto'.
mnár. sznke'rtdi bizonság nevelési lanácsadó, k' 'nyezlieii a sz' ' Az igazgató minden
esetben kén a lanuló sukvizsgálatáx. szü oi kérés cselén a gyerme _lólc'u szolgálat llásos
véleményét.

Az iskola igazgatója minden tanév májusában ez oszlályfónükök közremúkódc'sévcl
szülői énekezlclcken, illetve osztályfdnbklóláan e'nesili n szulókel és a unulókm a következő
tanévben válaszlható mnlárgynkról,w, a),! laníló nevelükröl, a szükséges leneszkazlakml.

Kiskorú tanuló esele'n a wild, a tizennegyedik életévét beloltöu tanulá esetén a szülei es
a iannlls kuzüsen minden év május 2 ig ban adnana le a tuntárgyválaszlással kapcsolalos
dónlósát az osztályfőnöknek. A lunullí illelve a szülő az adott lmie'v kezdetéig az igazgató
engedélyével írásban módosíthatja e lantárgyválaszla'ssnl kepesnlaios dömésél.

3410. Az islmla felvételi kölelnzetlségével knpcxnlnlos egyéb szabályok (sorsolás)

Fclv th. 50—51. § alapján es a 20/2012 EMMl eendelei 24 §. a felve'ieli
k' elezenseg teljesítése man előnyben részesítjük:
. alialmezonanhátrányos helyzelü gyemiekei (ZOHOIZEMM!iendelel 24 nm
- azoka! az lskolakörzelen ki' lallkaleleseket, akik az ndolt évbeli az _.álékcs

elbedzelgeiee" minimum szinljet elének, és akiknek szülei az iskola pmgramját
választják.

. zoaolZEMerendelelz § 7. uonljában foglxllak szenni:
. Szülo'je. lcslvórc tarlósan beleg vagy fogyale'kknl élő, vagy
. leslvérc az intézmény tanulója, vegy
- munkáltatói igazolás alapján ez őjének munkahelye az iskola körzetében található,

vagy
. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában lano'zkada'sl helyétől egy km—en belül

található.

3411. A tnnulók imalmazn'sának elvei és formái, 3 fog/cimem mlézkede'sek formal
és alkalmnzásának elvei

A jutalmnza's elvei

Az! a tanuló!_ aki képességihcz mérlcn:
';— pe'ldnmmain magatartást tam'lsíl.
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*; tegy folyamatosan-ljó tanulmányi eredményt ér el,
; vagy nz osztály, rlletye az lskola érdekében kaz'osségi munkát végez,
; vagy iskolai, lllelvelskolán kl'vüll tmlulmányL sport. kulturdlrs stb yersenyeken,

vele'lkedókbn vagy eldnddsdken, bemutatókonvesz részt.
;— vagy bdmtely mas módun hozzájárul az iskola jó hlrnevének megdrzése'nez és
növeléséhez az iskola jutalomban lészcsl'lhcli.

Az isknl jutalmam formái

Az iskolában tanév közben clismetéskénl ;) kbvmkezű dlc 'relek adhatók:

; sznklanárl dicséret.
nök! dícsérel,

; igazgaml dicséret,
) nevelőtestületi dlese'tet

Av egész évben példamutató magatartás! tannsltd es kiemelkedö munkál végzel!
Ianulók a tanév végén a neyelélestüler:

; szaklálgyi leljeslnnénye'rt a szakmnárjavaslata alapján.
; példamulaló magatanásérl.
; klemclkcdő szorgalomén,
) példamutmó magatartás mellett 4 5 szaklárgyl dleséret esetén általános
lankeslüleli dicsérelhen részesül-etők

Az egyes !ane'vek regen, valamint a nyolc éven ál klu'lnő eredményt elért lanulók
oklevele! és cgyébjulzlmdl kaphalnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az lskcla közössége dölt
vehetnek él.
Az lskelnt szintu yersenyeken, vetélkedőkön. illewe eldadn'seknn. bcmulalókcn eredményesen
smepla tanulók oszlályfdnóki dicséretben részesülnek.

Az tskolmr kivuli velsenyeken, yetélkeddkon. illetve e ndásokon. bemulalékon
eredményesen szereplő tnnnldk lgazgntdl dicséretben részesülnek.

A kiemelkedő eredménnyel xégzett együttes munkál. az egységes hclylállásl lanúsílé
mnul ' közösséget csoponos dicséretben e's julalomban lehet reszeslteni.
A dicséretet (within kell foglalni, és azt e szülö ludoma'sára kell nezni

3.12. A íegrelmezö intézkedések formái és nlknlmmásának elvei

Azt a tanulót, aki:
. !anulma'nyi

. vagy a házirend elelra'snn rnegszegl,
telezettsegetr folyamalosan nem lelje ú,

. vagy lgazolatlanul mulaszt,

. vagy bdnnely módon árt az iskola jó hlrnevc'nek bímtclc'sben lehet részesíleni.
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Az isknlní bünlerések formái
. flgyelmczlelós;
. inlc's;

- maguk is,
chyclmcző formákzi alkalmazhat:

. igazgató

. lameshllel
- oszlályl'bnbk
. szaklxliár
AZ iskolai bümclc'sck kiszabásánál a fokozatosság ehe élvényesül. amelylól indokolt

eselben — .! Vélscg súlyára Való !eklnleucl — el lehet lén"
Súlyos véiség esetén ;; unlealülel dönlése alapján azonnali fegyelmi eljárás indítható

a lanulóval syemben
A hünlel ' ludoma'sára kell hozni.a kell foglalni, és azt a sín

44 A TANULÓK JOGAI s KÖTELESSÉGEI

4.1. A tanulók jogai

A lanuló rendelkezik az nlopvem emberi jogokkal.
A tanuló jogx. hogy válaszló és válaszlhaló legyen a diikérdekekel képvise

szervezetekbe. A x'álaszlás részletes szabályait a Diákönkomlányzai szervez/eli és miikooén
szabályzata tartalmazza

Tnnévenklénl legalább egy alkalommal diákkiizgyűlést kell összel-in; Liz iskolai
diákkbzgyúlóscnminden lanllli'mnk joga van rész,! venn!

A lanlllónak joga, hogy rém vegyen a szakköri, sport— és diákköri csnporlok
munkájában.

A tanulánnk joga, hogy részl vegyen ..iz Iskola tanórán kl'v ípmgmmjalbml
A lnnnlonnk joga, hogy térítésmentesen használja az iskola könyvtárát, az iskola

sponfclszcreléseii és lélesl'ime'nyeil A7 égyés lélesllményék nyllvatnnási idejét és használniuk
rendjét a Házímnd mellékléié lamlmn'u .

A innnkinnk iogn, hogy sznciális kedvezményekben és társadalmi jultniásokhnn
n a vonatkozó jngszabályok szerint.

A nevelési éé a neveléa oklalási imézménybén bizlcnságban és égészségés
kbmyezclbcn neve_ 'k és oktassá óvodai életrendj , iskolai Ianulmányl rendjél plhenÖldÖ,
szabndidb. (cslmozgás beépilésével, énoi lolási, élkezésl lehetöség blzmsílasával élclkalának és
fejlousc'gc'nek megfélélnén alak ki,

személyiségi ,ngnn, így kulonösen személyiségének szabad kiboiitakozulásához való
iogál. ánmndelkeze'sijogát, cselekvési subadságál, családi élethez és magánélethez való jogát
a nevelési—oktatási inl' _mény lis/Jelelben !ansa, é jogának g)akorlásn azonban nem korlátozhal
másokat ugyanezen jogainak érvényesílése'ben,továbbá nem yészélyéziéinéli a sniéo és társai,

részes
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a nevelési—oklalásl ímé/,mény alknllnaztlllai egészségét, testi épségét, yalannnt a mhvelódéshe/
ynló jog él i'ényeaíléséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntanását,

A gyermek e tam-ld személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,
és védelme! kell számára hiztositam fizikai és lelki elösukkal sumben, A gyei—tnek és a tanult—

nem velheh') alá testi és lelki fenyitésnek, kinzásnnk. kegyetlen. embettelen, megalázó
bünlele'snck vag) bánásmódnak

4.1. A tnnnldk észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánltdsi jogának
gyakorlása

Ha a tannlé hgy em. hegy jogsérelem érte, segitsegert fordulhat osztályféndkéhez, a
Dtákénkonnanyznthoz, az iskola igazgatójához, és a törvényben meghatámzottak szerint
kérheli az dt én sérelem ownslásál az iskola ienntarto'jánál.

A tanulo joga, hogy az oktatási jogok biztosához forduljon.
A Diákonkoimányzat yéleményt nyilvánit a Haztrend és n szmsz elfogadása és

módosl'm'sa esetén

4.3. A tnnuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai

öl e'nntti kérdésekben, amennyiben ez
st kapjon n

A mnuló joga, hogy véleményt nyilvánhsnn
nem sérti másak személyiségi joga" és embert méltóságát, Iuvábbá lájékuzlul
szentélyét es mnulmányail érmtb dolgokról.

A lanulók tájéko 'sn többoldalú módon — szaktanari közlés, faliújság. honlap — dit-al

törlémk.
A naplóba kerülő icgyeil'ől, dt érinto hejegyzésekrdl a szaktárgyi órán, a szaktanándl

folyamatosan érles .

A tannlo't énesílenl kell a személyével kapcsolatos biinteto és jutalmazó
mlézkedésekről Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét étinté k désekidl,
döntésekrol tájékoztatást kapjon oszlályfö' 'kc'lől, szaktanárátél vagy a dömés hozo átél.

A dlákkö/össéget érintd döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifnggesztett hildelés
fonnájéhnn kell a diákság tudomására hozni.

A szülőnek joga van rendszeiescn informálódni nem esak gyermeke előmenetelét,
hanem magalallásál illetoleg is. Erre szolgálnak a szüloi értekezletek. illetve az osztályfőnök,
esetlegesen a szaktaniték fogaddo'rái Súlyos vétség (iskolakcrülés, túlzott amessziyitás,
dohánytermék, alkohol. vagy esetleg drog fogyasztásának gyanúja) esetén az osztályfőnök
idöben értesiti a sziilét (törvényes gondviselőt).

4. A. A tanulók kötelességei

Tanuláink kötelessége, hagy a pedagogiai pregtambnn foglalt tanulmány—i
kötelaettségének eleget tegyen. felkészüljén a tanérákra, hazi feladatait elkészitse.
felszerelését magával hozza,

A tanuló kötelessége. hogy a tnnóra'knn jelen legyen, hianyzasnit (: házirendben
szabályozottak Szelim igazolja, a hinnyzásmiatt elmaradt számonkérés anyagából bcsza'molion.
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A ianulonak koiolassege továbbá, hogy azokon a lanoran kivüll foglalkozásokull is
megmlelgell. amikre clózetesenjelemkezen, ós lila'nvzasail ugyancsak igazolnia kell.

A tanuló kölelesse'ge. langy magatarlása fegyelmezni legyen, a Innin—nd eloirasail
és a létesítményekre vnnmkozó különleges szabály okat lnrlm be.

A tanuló kötelessége, hugy védj: a személyi és kö 'sség'i mlzjdom. E koielességé!a
lnnulri teljesíti. lia lopa's vagy reagalas esetén 0 lóml jclzl az iskola vnlzinolyikdolgozo nak.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola lenne-ben, berendezésébcn, lélcsl'tményébcn
okozni: kiirokal megtérítse.

A iunuln kniolcsva-go, hagy az iskola vezetőinek lanárainak, az
nlkalmazonninnk,tnnulótársninnk emberi méltóságát és ;ngail tiszlclclben lmsa

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és látszi testi épségét, egészségét, és
nalnoo'kialnnnl Jelenise a felugyeleiec ellátó pedagogusnak vagy mis alkalniazounak. ha saját
magái, láisníl, az iskola alkalinuzouaii vagy másakat vcszélyczlclo' állapmot. tevékenységet.
illetve balesetet e'szlell. továbbá — amennyiben állapota lehetövé roszi _ ha mcgsc'mll. Az iskola
a lanulo'i balesctcklűljegyzőkonyvoi vesz ű)!

Tane'v kezdetekor az oszrnlyfrinok a iannlo iudoinnsarz hozza e szabályok Lmalma'
melynek meglönc'nlét az osznilyfonok a naplóban jdyi és almmsával igazolja.

A tanuló kötelessége, hogy részl vegyen az iskola Allal szerve/eu kölolun'
egeszsegugy ésszűrővl gálatukun.

Élclkorál-loz és fejlellségéhe), továbba iskolai ellhglallságához igazodva, pedagógus
felugyelete, szukseg esetén ininyiu'isa mellen kozreinukiidlön saját k'omyezehánek es az állal;-
alknlrnazou oszkozoknek a rendben larlásában, a tanítási órák rendezvények elokesziie'se'nen,
leznraisahan,

Megőn'ly toxábba' az előírásakmak megfeleloen kezelje a rabizon vagy az oklaln's
sorain használl eszk 'kel, óvja az iskola le'lesiunenyeii. felszereléseit

A kola kolle'gium vezetöi, pedagógusai, alkalmaznunk tanulólálsai emben
méltósagál és .ogail liszlelelben innsa. (lszlclctci lanu'sl'tson irántuk. segiise nisznrnló
lanulólársail,

Meglansa az iskolai kollegiumi SZMSZ-ben. továbbá a házirendben feglaltakal.
A lanulók logfonlorabla munkája a !anuln's, ebből fakadó külelessc'gcik:
. inindonianiiasi oran koiolos felko'szulien meglelem-li

órára kötelesek elhozni a tanuláshoz o/jlkséges eszközökel,

' az x tanuló, aki hiányzó felszerelése mialt illetve m okból az Órai munkábnn — A

(már megítélése s7ennl — nem ves7 elegseges inenekheu veszi, ("a! munkájára
ole'glelen oszlályzalul kan

- mulasztásai :( akövetkező órám pólolni kell hosszabb hiányzás esetén alanilo állal
mogadou idoponng.

- kötelesek a kötelezö és a válaszlclt ianorakon és foglalkozasokon re'szl venni,
fegyelmezetlen dolgozni

. nincs joga a lanílói/mnnri és oszmlylflrsml zavaml az ornn,

ola

. minden lan
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Tmlulói felelősökkel (belesek, ügveleleeek ) kllpcsolntns uxhály nk

A hetesekcl az oszlályfűnökök jelölik ki.
A beles kötelezetts '

l A lleeesek kíválxszlása az oszlályon beluh megállapodás útján [allél-uk.
2. A has gondoskodik a tábla usmsagmól, kréu'l 1, a Ierem welk'meléséról és mndjér ,

elvégzi az egyéb, az osaálylenúk vagy szaklarll'lr által l'ábízolt feladaxakac.
3. A heles el . az, Órál megkezdő lamimak a hiányzók személyét.

Ha az ó 'l lami már a becsengelé5 után 10 pelcen belül nem jelenik meg. az! a llelesnek
Jelenlenle kell a tanánban vagy az iskola lilkársága'n
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5. MELLÉKLETEK

INFORMATIKATEREM RENDJE

A leremben ialálhalú nagy értékü gépck. berendezések. programok megóvása hosszú
la'vú hosmálhalosága céljából A/ alábbi szabályokat korelczo bctananl:

L A géptcrembcn a lanulo iansln lellrgyelerlel lnrlozkodlral
A gépek allnganak megóvása érdekében az lnformauka remekbe tilos elen, ilall behozni,
valamim llcdvcs. maszatos kézzel is géphez nyúlni.

3. Csak a lanóra'hoz szorosan kapcsolódó eszközök tárgyak (lroeszkoz. fuzel, rankönyv)
vihcldk be. A bcvllt dolgok (me'rele, anyaga stb) nem ve 'yezlclhctik a leremben
lalalnaio smmnogepek és lanozékaik épségét, használhatósága

Av Mindenki felelős az llle'srena szerrm általa lrnsznall eszkozok epee'gee'rl, lra bármi

rendellenességei rapnsml, al.! koreles lamlrának vagy a felügyelonek lrnlnae'kralannl

jelenleni.
s' Mindenkikolelesnszf lílógépekelrendellelésszerüen használni
a Az iskola házirendjének me !fclelden szándékosan okozon kán meg kell tén'lelli.
7 Tavoza'skor— a lanar maslnlsa'nak megfeleloen a gepbol ki kell ,elenrkezni. vagy kl kell

kaposolni.
s. Az eleklromos halozarlra mas _ nem a rendszerekhez, rllewe azok kiszolgálásálwz innom

. bercndoze'seker esallakozlnlni nem lehet.
9 Az informarika termekben és a gépek kozeleben a baleseivedelem erdekeben fokozouan

kell ügyelni a mozgás/okra. Tilos ugralni, rohangalni. a yékeken lrimazm. A láskák
elhelyezésére knlon figyelme! kell fordllanl.

lo A munkahelyél mindenki köteles rendben lanani. Gépekel, eszkömkel kinyitni, belenyúlni
nem szabad.

ll A gépek kozos használhatósága erdekeben tilos lrarrlver és szollver beállílásai! módosítani.
a ielepllerr operációs rendszer es mas alkalmazol program müködési paramétereit,
Jellemorsll megvállozmlni, a kozosen nasznall programoknak jelszó! adni. mas munkáját
akadályozó beállításokat lenni.

11 Tilos mások admnll es munkrln elolvasni, lelörölni. modosllani, valamint bármilyen módon
a jogosultságukm szani, a védelmi rendszer) lelrönn.

ls. A gépekre programokal felrenni, illetve errol lclórolni csak a rendszergazda engedélyével
lehet. még akkor is, ha csak verzió ssím's. vagy kioge'sziro eszköz.

14. lllegalrs progmmokal smai felelősségére sem használhat senki, A programok telepítéséhcz
szükséges leleplio fájlok még lomorilcn fcmlában sem tárolhatók az iskola gépem és
szerverem a rendszergnzda nulla nelkul.

5. Tllos az lmemelrlsl lelöhötl programok lelepne'sel
o A ge'prerernlae csak azok léphetnek be, akik a hasznalalara vonatkozó szabályokat

megsrnerlekés elfogadták,
l7v A lennek megszegéseházlrendben megfogalmazotlak szerim fegyelmi versegnek számít
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A TESTNEVELÉSIöLT' .óK És A TORNATEREMHÁZIRENDJE

A wnlllók a tcstnevcl rílk elott es tttftn az ölldzökel rendeltetés szerint használhatják
ttsztt'tlkoda's. álöllózés celtáhól
Az ültozlöbo'l, a tanítási ólál megallt/lően csak a tanút ums sata _yöhelnck ki a tanulók. ott
kötelesek megvárni al, Óm kevtlete'tt
Al. öllózőkben hagyon él te'ktitgyake'n, nihnnemliken felelősséget nem vállalunk'
Az énéktátgyukal (péllzlárcákal. ékszereket, mobiltelefonokat. stb.) a szeltárban kell
elhelyezni.
Az el zőkben és a tomatclemben dahányozlll 1 ILOS!
Az zbkbcn és a (omatcrclnben okozon szándékos károkozást fegyelmi Élj-ál/
okozott kat megtérítése követi, ha a kán okozó személye nem tisztázható. akkar a csapott
köteles egyuttesen
helyrehozm, megtétiteni a km.
A lomulermet a tanulók testnevelést titan, gyógytestnevele
foglalkozásaln használhatják kizárólag teslneveló személyes felugyelelével Ettél eltérően
csak a tagintézmény—vezető engedélyével, testnevelő felügyelete mellett.
A tomtetembe utcai cipővel belepni tilos! A sportolásra alkalmas tiszta sporldpó
használata kötelező.
A terembe csak a foglalkozáshoz kapcsolódó felszerelések eszközök vihetők be,
A faglalkoza's ideje alatt a teremben idegenek nem lanózkndhamak
Étkezm. tll. ételt a tornaterembe bevinni tilos.
A foglalkozások titan (n betett idő leteltével) a esopm'l köteles a tetetnlien rendel tenni (pl.
a kapukat, zsamotyoknt, padokat a helyükre visszarakni).
A tomatenni eszközöket, valamint az épület berendezéseit csak rendeltetésüknek

's az

és. az lskulal sporlkör

megfelelően szabad használni.
A lommemtl eszk k — az eselleges sémlések, baleselek elkerülése mian - esik a
foglalkmásvemló itanyt'tastval használhatóak
A mmmerem, és az öltözők tisztaságára mindenki köteles vlgyázn.
valamint a használt eszközöket rendben hálrahagyní

Iávozilskol' azokat,
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A TÁNCTEREMHÁZIRENDJE

Az é.:e'kla'rgyakm (pénztárcákaL ékszereket, mobillelefonokaL slb) a foglalkozás
vezet énél kell elhelyezni
A láncteremben dohányoznl TILOS!
A láncleremben okozott szándékos károkozást fegyelmi ellára's, és az okozott kár
megtérítése kovcli, ha a kán okozó személyt: nem llszlázható. akkor a csoport köteles
cgymlescn helyre!-lazul, megtéríteni a kán.
A Lánelermel a tanulók [eslnevcle'sl óran. gyógytestnevelésí és. az iskolai sponkör és egyéb
foglalkwAsokon hasmálhauák klzz'u'úlag leggel/em és a foglalkozást vezető személyes
felügyeletével. Ettől eltérően Csak '; taglnléznlény—vezeló engedé ével.
A terembe utcai cipővel belépni lllos! A sponolásra alkalma uszla sportcipő használaia
kólelező.
A terembe csak a foglalkozáshoz kapcsolódó felszerelések eszkazök vihetők be
A foglalkozás ldejc alatt a teremben idegenek nem lnnózkodhamak
Élkcznl. ill. étel! a lánnlerelnbe bevlnni tilos
A foglalkozások után (a bére]! idö lelelte'vcl) a esopon kölclcs a teremben rendel lenni
A lánclcrml eszkózökel. valamint az épület berendezéseit csak rendeltetésüknek
megfelelöen szabad használni

. A lánclemu eszkö/ k — az eselleges sérülések, balesetek elkerulese mian — csak ;.

foglalkoz' velelóvrunyíwsuvalhas álhmóak
. A láncleremliszlasáf, ra mindenki köleles vigy-bm, távozáskor azokaL valamint a használt
eszküzoket rendben hátrahagynl
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KÖNVVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Beira/hozá
Az iskulul kóuyuta'tat az iskola tanulói és saját dolgo/ói hasmalnaiia'k.A beitaikóza's es

a szolgaliatas szaiuukia dlilalan.
A laeitatkozas az l. osztalyban egyénileg (önénik. és mindaddig ervenyes, amíg a

tanulónak az iskólnvai a mnulói _)ogvlszonya fennáll
Beiratkozáskor a konyvtat a knvetkezó adatokal kélí nev, ninja neve, állandó lakhely

Ha a beiratkozáskor kó/All adatokban vállmií torténik. azt haladéktalanul a könyvia'los
iudomasma kell hozni

Nyitva mmíx:
A könyvlat a lane'v szotgalmi idószaks'ban valamennyi iaaiiasi napon laiugailiaió a

nyitvatanósi idöben. mely igazodik az iskola munkaieudjeltez.
A konyvtatai lálogaml és nasznanu a miwatanási időben lehet

A könyvldr/msznu'lmtami/'a, .i—zu/gnltnmsnk;
Helyben kuiznákn
Tóyekóztatás, irodalomjegyzék dsszeállilós
Könyvlárban lat [ou tanitast (ltak. csoportos foglalkozások

Könyv/úrimmiczvc'nyzk szuveu'xz e's lebünyoll'lrím:
Koluunzéx asnbdlynl
A könvaár isukóuyveket és könyveket ko! ónüz a diaknknnk ós a tanároknak
A kcnyvtárból bármely dnkumemumói ktvium csak a kónyvlatos tanat tudtával, a

nyilvántartásban tönc'm rögzítés uia'u szabad,
A kölcsönzésben kiul levo' műveket az olvasó előjegyezlelheű.
Egyidejűleg az elsó osztályosok l a másodikms tanulók 2, a harmadikosok 3, a többi

rl'Amra A tatltis használalm szam iankünyvek,
ingyenes tankönyvek e's segédleick kölcsönzési ideje egy tanév,

Euól való eltete's szabályozású! lasd a Könywárhasználatí Subályzalban.
Tanev végén az olvasóknak minden kónvvet vissza kell hozniuk a könyvtárba

Kártérítés, feleló'sxég, biztamúgi előir/Árok:
A kolcsönzö lanuló (kölcsönző dolgozó) is felel anyagilag n dókiimenlumók

megtóngalósóval vagy elvesztésével okozóu kitett. Részletesen lásd a Kónyvtatlaaszna'lali
Smbál)ulban Ha a könyvtat bcrendezésében, felszerelésében szándékos mngálás mian kár
keletkezik. akkor a tanulónak az okozott kéri meg kell tel—neme,

A könyvtári tartozásrendezés: tmlulóijogvixzany megxu'íne'xe exe/e'".-
A tanulóknak az iskolaból lóneut's lávoza'sl szándékáról az iskolan-kat (ájékozlatja a

kónyviaitos tanan. A xa'vózók az inteznie'nybol való távozás elő!! a könyvlatból kólósónzoti
anyagot lead k.
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Fénymáxakí
A köuyvlá állományában lcvo' dokumentumokból fémmásalat készítlleíő a szerzöl

jogra én'éllyes szaha'lwk flgyclcmbcvc'tclc'vcl. ha oktala'sl célt szolgálnak

Számítógép lmsulálam ,. kúnyvlrírblm:
A kalmár olvasólel-mében elhelyezett smlm'lógépek a lumllásl, a munkát és a

tájékowda'sl szolgál , azén nem engedélyezett a shame; és a nem pedagógia célú játék.
Száml'lógóp-haszna'lat csak a pedagógus felügyeletével lónénhel,

A használók kö/A' és! sértő interneles oldalakat nem látogalhalnuk.
Az, olvasó nem lelcpílhet szoftvenermékct :: könyvtárban használ! számi

Tllus a számítógép beállításait megxállozmmi
gépekre

A könyvtárban/tálal állűla'rws szabály/zi:
A könyvlár használata során is a kulturált

követm.
. A larnllók a kabátlukm,mskzgukm nem llozhalják be a konyvlzlrba, hanem a bejárati
am mellen erre a célra rendszenesl'lett helyen kell elhelyezniük,

. A kónyvlál'baulcai cipőben belépni lllosl

. A könyvlálba élelmet behozni, ou c'xkezni TILOS!

. A hangos beszédel kerulni kell, hogy az alva
személyek levékenységükel zavartalanul végezhessek,

. Az olvasónak kötelessége vigyáznia könyvekre, folyóímtokra, bútorokra,

. A könyvbe firkálm. a kbnyv lapjai! kllc'pni nem szabad!

selkede's úlmlz'mosm szokásos normáit kell

gyzelelö, lll kumásl végzó
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AZ ISKOLA] SZERVEZETI ÉTKEZÉSEK (REGGELI, EBÉD, UZSONNA) És
AZEBE !, HASZNÁLATÁNAK RENDJE

Az ebédlő ;! másodxk szunclben és a negyedik óra után van nyitva.
A Mpközisek a !ízóxaijukal a második szünetben az ebédlóben fogyasztják el az
ügyeletes lana'x felúgyelele mellel! Alábbi tanuló az omályaexemben étkezik.
Az cbc'dclc's nevelö fclugyclctévcl torténik.
A napköms csoportok n/ ebédló a_yl' 'n kifüggesztett rend SRL-int cbédclnek.
Azak a tanulók. kiknek hetedik o'mja van, a hetedik óra elóm szünetben átkeznck.
Az cbc'dlóhen csak addig lehet tanúzkodni. ameddig az :béd elfogyaszlása Ian.
Minden étkezés csendben, knnnmunn, n hugie'nés szabályok betartásával folyjon!
T"rekedni kell nna, hogy az ebédlő! nnndn; rendben, liszIán hagyja a diák mnga
mögött
Az uzsonnát :: mnulák a napközis um.— felugyemc mellen a tanteremben fogadják
e!.
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KÉZMÚVES MÚHELY IlÁZIRENDJE

A lamermckre mnmkom ház; szabályok élvémesek a kézműves műhely xendje'm is.
Tanuld a kézműves műhelyben lanári fcxugyelu nélkül nem tanózkodhal!
A mmm kötelessége betarlnní kélmúxes műhely rendjét, amelyet az elso' oklanis órán a
szaklanáx, vagy szukkmvezetó ismenel ;! diákokkal

Kícge'xzi/éstk.
Az elektromos (gépi). valamnm a lábbal hajlás kon'ongozól a tanuló csak felnéu
jelenlétében haxználhaljn
a műhelyben használatos szerszámok, eszközok hasz
lehelséges (kexámiafomlázók, kések, ollók, ké' fúró—s

slb,)

lala csak felnött jolenlc'lében
ró eszközük, ragasztópiszwly.
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TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

Az lskvlui lankomwllám': legAm/umhb fulndulm a mnkonytvk beirzerzése és :: lumA/tíkhoz

torli/10" el]!!!/ulú.la.

lskolank 1—8 osztályában minden diak [c'l'ítc'smcmcscn kapja a tankönyvet,
Az iskola az ingyenes tankönyveket a könyvtáráhól biztosítja. Év elején a tanulók (szülök)
al sukkal igazolják a konyvek álvélelél, illetve elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek
használmáxa és Vh adására vonalktuóan

A tankönyvek kölcsönzésénck lde'e — a inunkanizetek és 27 1—2 évfolyamos tanulók
tanknnyveinek kivetelevel — a (anc'v végé tan, Ez alól csak azok ;: Ianósköllyvekjelenlcnck
kivetelt, melyeket több éven keresztül hasznalnak Mallulók. Amennyiben egy adnu lankönyvrc
több !anévm á! szüksége van, a hmulónak azt akkor kell visszaadni. ha az ado" mmárgyból az
iskolaban a felkészítés megszül-nk.

A7 kolálól kapottingyenestanknnyv lmaz 'latana addig jogosultak dia'kiaink. ameddig
nlanulóljogvísznnyllk iskolánkban fenntll. A lanulal Jngvlsmny mcgszúnc'sckoraz ingyenesen
kapott lankörlyvekel vis za kell adni az iskola könyvtárába

Az iskola által vásárolt tankonyveket, valamint az állam altal tet
tankönyveket a pedagógus külales vlssznszolgáltami a könyvlámak a lanév végén Klvétell
képeznek a munkafuzetek, a munkatankönyvek. valamint amk a lankónyvek, scgédkönwek.
kézikonyvek melyeket a pedagógus a következő tanévekben is használ tanitásltnz,
felzaiknztataslioz, gyakotltisltoz.

A tanuló köteles az iskolal könyvtárból köles" z" Ianeszkö 'kel megóvni,
rendeltetésszcrúcn használni, épségükrc Vigyázni es Jól hasznalhato rnimaban a lejatati do
végén visszaadni. Ha n tankianyv. a tanuló hiba ból elvesz, megmug ik. a tanuló szulöjc
kotelesmegtéríteni az iskolának okozni! kan,

A káneiltesmédiáról a Tankonyvtárí Szabalyzat rendelkezik.

smcnlcsen bizlosítotl
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s. Legitimá s záradékok

Az inlézményben müködő egy alelő fórumok nyilatkozatai

A díákönknrmányzal nyilalknzata

A házirendcl az intézmény du önkormányznta 143" év ll .hóí—L - napján lnmn
ülese'n megtárgyalta Aláírásammal lanúsl'mm. hogy a dlákonkormányzat véleményezésijogát
jelen házlrcnd fclulvízsga'lalasorán, ujogsmbályban meghatározot! ugyekben gyakorolla.

. hennp H, nap cm
dlák nknmlányzal v eléje

Kell,—ífe'awg'cW Lm. év

A szülői szervezet nyilatkoznia

A házlrendcl :] szüloi szerveze! (közossc'g) mr; óv hó 37— nnpján tanut! ülésén
meg!.árgyalta. Aláírásammal tanúsítom. hogy :: dlákünknrmányzal Véleményezc'sl jogál jelen
házirend felulvizsgnlnlnsorán, a jogszabályban meghal-hozol!ugyekben gyakorolta

Kell: vallal now—elv hónap 11. nap

képviselője
Az ínlézményi tanács nyilatkoznia

A háLlrendelazínlézményí más?-0 év "' hó 11
meg rgyalta. AI summa] tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményez
házirend felülvizsgálata sem. a jcgszaba'lyban meghatározott ügyekben gyakorolla.

napján tanc-l ü e n

ogát jelen

M év "mmm hónap?.Kell, kom '

imézmc'nyí lanács képv el'o

A nevelőtestülel nyilatkozata

A házíxcndet az invézmény nevelőteslillelem" . e'v
énekezletén elfogndla.

Kelt: .ba—maul lms év .w

W Mika/(K Az?
hitelesítő nevelőtcsnilcli tag
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A házirendet jóváhagyom

MA... Jaa év 59Kzlt: .
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Nyilatkozal

Jelen Házirenddel kapcsolatban a nemzet; köznevelósrbl szóló ZOH ' CXC. törvény 25.§
(4) bekez/dése értelmében a fenntartóra !öbbletkötelezettségettelepítő rendelkezések
nincsenek

Szombathely. 2018 november 26.

intézményvezető
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