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BEVEZETÉS

ALAPELVEK

Az Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti
Iskola valamennyi intézményegységének házirendje a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban
1989. november 20-án kelt egyezmény 2. cikk 1. pontjában foglaltak szerint tiszteletben tartja
a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.
A házirend olyan általános alapelvekre épül, amely szerint az iskola és közösségei elismerik a
lelkiismereti szabadsághoz és a különleges gondozáshoz való jogot, és tiltanak minden hátrányos megkülönböztetést.
Iskolapolgáraink együttes érdeke, hogy minden tanulónk és tanulóink szülei megismerjék az
intézmény működési rendjét, a tanulókra vonatkozó legfontosabb szabályokat, a az oktatásranevelésre vonatkozó jogszabályok a tanulók jogairól és kötelességeiről szóló rendelkezéseit,
ezek értelmezésében, betartásában diákjaink pedagógusaiktól segítséget kapjanak. A házirend
meghatározza az intézményi élet szabályait, rögzíti a gyermekek / tanulók és a szülők jogait és
kötelességeit. Betartásuk mindenki számára kötelező, megszegésük a házirendben és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt szankciókat (fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések) vonja maga után.
A gyermek, a tanuló és szüleik (képviselőjük) a döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel
és az intézkedések elmaradásával kapcsolatban a tudomásra jutástól számított 15 napon belül
eljárást kezdeményezhetnek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése alapján.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az intézmény elnevezése:
Rövidített név:
OM azonosító:
Intézmény jellege:
Székhelye:
Telephelye:
Postázási cím:
Bélyegző felirata:
Az intézmény alapítója:
Az intézmény fenntartója:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
027399
Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép.
7666 Pogány Széchenyi u. 11.
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. A ép.
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pécsi Tankerületi Központ
7621 Pécs, Színház tér 2.
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Az intézmény köznevelési alapfeladatai
 általános iskolai nevelés-oktatás
 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
 kollégiumi ellátás
 gimnáziumi nevelés-oktatás
 alapfokú művészetoktatás
 pedagógiai szakszolgálati feladat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
nevelése-oktatása
A Házirend hatálya:

Az intézmény valamennyi intézményegységére, valamennyi állományban lévő dolgozójára, és a terek használatára vonatkozó fejezet valamennyi külső igénybe vevőjére
vonatkozik.

Érvényessége:

2013. szeptember 1-jétől visszavonásig

Jelen Házirend a Mellékletben felsorolt jogszabályok alapján készült.
A SZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Nkt.:
R:
IT:
tése

2011. évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
A köznevelési törvény 20. § (11.) bekezdése alapján létrehozott Igazgatótanács rövidí-

A HÁZIREND SZERKEZETE

A Házirend felépítése a vonatkozó jogszabályi előírások, elsősorban a 20/2012 (VIII. 31.)
EMMI rendelet 5.§ alapján készült, a következő értelmezésben:
 Az általános fejezetben meghatározzuk, hogy a jogszabályi előírások szerinti tartalom mely intézményegységet érinti, a szabályozások intézményi, vagy intézményegységi szinten készülnek-e.
 A közös fejezetben azok a szabályozások tartoznak, amelyek az intézmény valamennyi tanulójára és dolgozójára érvényesek.
 Az intézményegységek saját feladatellátásuk alapján készítik a szabályozást az intézményegységi fejezetben.
 A mellékeltekben közöljük a közös terek használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat.
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Szabályozási területek
I. Bevezető
1. Elvi bevezető, a Házirendre vonatkozó szabályozások (időbeli, térbeli hatálya)
2. Intézményi adatok (gyermek/tanulólétszám, alkalmazotti létszám)
3. Intézményi közösségek felsorolása, a tanulók nagyobb közösségeinek meghatározása
II. A működés rendje
1. Az intézmény munkarendje (nyitás, zárás, beérkezés). A tanulók,
szülők intézményben tartózkodásának szabályai
A gyermekek hozatala, vitele, napközbeni elvitelének szabályai, a
kollégiumban a hazautazás rendje
2. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend.
3. A tanulói és egyéb foglalkozások rendje
4. Diákkörök létrehozásának módja
5. Az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei
és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje.
Könyvtárak használatával összefüggő alapvető szabályozások (beiratkozás, tagsági feltételek, kölcsönzés)
III. A gyerekkel, tanulókkal összefüggő szabályok
1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó előírások
2. Térítési díj, tandíj befizetésének szabályozása, a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és
felosztásának elveit.
A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje.
4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
5. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
7. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját,
8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó
vizsgára jelentkezés módját és határidejét
9. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos
eljárási kérdések
10. A kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás
során elvárt tanulói magatartás
11

Szabályozás módja

Közös

Intézményegységi

Intézményegységi

11.Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás.
12. Az általános iskolában a körzetbe tartozó gyerekek sorsolására
vonatkozó szabályok
13. Egyéb szabályok:
A továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tájékoztatás szabályai különösen az óvodaiskolai gyerekek sajátos helyzete a felvételnél.
Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások, a
behozott eszközök, ruházat, stb. elhelyezése, őrzése, mobiltelefonhasználat szabályai.

IV. Gyermekek és tanulók jogai és kötelességei
1. A tanulók helyi jogai az Nkt. 46.§ alapján
2 A tanulók helyi kötelezettségei (megjelenés, viselkedés.) Azok a
feladatok, amikben együtt kell a tanulóknak működni. Hetesek, ügyeletesek feladatai

Intézményegységi

V. Záró rendelkezések, legitimáció
Elfogadás, jóváhagyás: nevelőtestület a szülő szervezet és a DÖK
képviselőinek meghívásával
(egyetértés: fenntartó
Intézményegységi legifelülvizsgálat ideje, módja, rendje, szabályai
timáció
 nyilvánosságra hozatala, a nyilvánossá tétel szabályai
 van-e rövidített változat és a változatokhoz való hozzájutás lehetősége szülőknek, gyereknek
A közös terek hasznáMellékletek
A mindenki által elérhető közös terek házirendje
lata közös
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1.Sz. Általános Iskola

II. INTÉZMÉNYEGYSÉGI, TAGINTÉZMÉNYI SZABÁLYOZÁSOK

II.1. 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézményegységre vonatkozó adatok:
Név:
Cím:
Telefon:
Email:
Fax:
Jogi státus:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú
Művészeti Iskola 1. Sz. Általános Iskola
7632 Pécs, Apáczai körtér 1 C ép.
72/550-611
iskola1@educentrum.hu
72/550-611
Az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú
Művészeti Iskola intézményegysége

1. A HÁZIREND HATÁLYA

A házirend hatálya kiterjed az iskola 1-8. osztályos tanulóira, a pedagógusokra, az iskola más
alkalmazottaira, a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.
A házirend érvényessége kiterjed arra az időre és azokra a terekre, amelyeket a házirend hatálya
alá tartozó személyek oktatás, vagy oktatással összefüggő tevékenység során használnak.(Pl:
tanulmányi kirándulás.) Iskolánk a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége. A nagy intézmény tereit használjuk.
A társintézmények saját házirend alapján élik életüket. Ezeket valamennyi használónak be kell
tartania. Házirendjük az iskola házirendjének mellékletét képezik. Megismertetése a tanulókkal
az osztályfőnökök feladata.
2. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK

Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának
szervezésére –tisztségviselőket választhatnak.
Tanulók nagyobb közössége
A Szülői Szervezet és Diákönkormányzat jogainak gyakorlása szempontjából iskolánkban a
tanulók nagyobb közössége alatt egyrészt az egy évfolyamra járó tanulók csoportját, másrészt
az 1-8. évfolyamban egy tagozatra járó tanulók csoportját értjük. Továbbá iskolai közügyek
tekintetében – pl. házirendi módosító javaslat -, az iskola tanulóinak 25%-a.

Az iskolai diákönkormányzat
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1.Sz. Általános Iskola
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása
előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
3. A MŰKÖDÉS RENDJE

3. 1. Az intézmény munkarendje:
A tanulás előtti és az óraközi szünetek rendje:
Az alsósoknak:
A reggeli ügyelet az alsó tagozatosoknak 7.00 – 7.30-ig tart.
Az ügyeletes pedagógus az általa felügyelt tanulócsoportok tantermeit ez idő alatt folyamatosan látogatja. A tanulók ebben az időben a tantermükben tartózkodnak.
A délutáni ügyelet az alsó tagozatosok számára 17.00 óráig tart.
A felsősöknek:
Gyülekezés: 7.30-tól az udvaron.
Bevonulás: 7.50-től
Rossz idő esetén, az ügyeletvezető döntése alapján a tanulók a nyaktagban gyülekeznek.
A folyosókra csak 7.50-kor mehetnek.
A tanórák rendje:
ÓRÁK

0. órák:
1. órák:
2. órák:
3. órák:
4. órák:
5. órák:
6. órák:
7. órák:
8. órák:

KEZDETE

VÉGE

07.15
08.05
09.00
10.00
10.55
11.50
12.45
13:55
14:45

08.00
08.50
09.45
10.45
11.40
12.35
13.30
14:40
15:30

A KÖVETŐ
SZÜNET
HOSSZA
5
10
15
10
10
10
25
5

Hosszabb ebédszünet (legalább 25 perc)
7-8. órák: Az egyéb délutáni elfoglaltságok függvényében.
Rendkívüli helyzetben az iskola eltérő csengetési rendet is alkalmazhat. Erről az EKRÉTA felületen értesítést küld az érintett tanulóknak és gondviselőiknek.
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1.Sz. Általános Iskola
Alsó tagozaton az első és a második órák rendje a tízórai függvényében módosul.
A délutáni órák rendje 16.00-ig a mindenkori megállapodás szerint zajlik.
Az osztályok az épületen belüli mozgásukkal, a belső kis udvar használatával tiszteletben tartják a többi osztály tanóráinak zavartalanságát.
A napközis tanulók az utolsó tanórát követően jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az
aulában gyülekeznek.
Az iskolai büfét a tanulók a mindenkori megállapodások figyelembevételével használhatják.
A tanórára késve érkező gyermek az osztályfőnöknek igazolja a késést.
16.00-órától (igény esetén 15.30-tól) mehetnek haza a tanulók.
Az előadósor termeiben és az interaktív táblás tantermekben óraközi szünetekben gyermek
nem tartózkodhat.
Étkezések rendje:
A tízórai elfogyasztása az első vagy a második tanóra utáni szünetben történik.
Alsó tagozaton a tanulók az otthonról hozott tízórait a tantermekben fogyasztják el, a napközisek az ebédlőben étkeznek.
A felsősök a 2. óra utáni szünetben tízóraiznak.
Az ebédet a tanulók az intézmény ebédlőjében kapják.
Az egész napos rendszerben a tanulócsoportoknak a tanórák közé iktatott ebédidőben az ebédelésre 20 perc áll rendelkezésükre.
Felsőbb évfolyamokon a tanulók az utolsó tanórát követően étkeznek.
A tanulók, szülők intézményben tartózkodásának szabályai:
- A gyermek az iskolavezetés tudtával, pedagógus felügyeletével legfeljebb 17 óráig tartózkodhat az iskolában.
- Tanulócsoportok részére szervezett tanórán túli rendezvények előtt egy héttel kell engedélyt
kérni az igazgatótól vagy helyetteseitől. (A rendezvényeket az igazgatóhelyettesek vagy a gondnok jelzi a működtető felé.)
Az iskolába érkező látogatók fogadásának rendje:
Az iskolába látogatók az iskola területén csak engedéllyel tartózkodhatnak. Az engedély kiadása az igazgató joga. A látogatókat a portás fogadja. Megtudakolja az iskolában tartózkodás
célját, időtartamát, pontos helyét. A portás az érkező idegent az irodába vagy a munkavégzés,
foglalkozás helyére irányítja. Ez utóbbi esetben a látogató érkezését telefonon jelzi az irodába.
A szülők iskolában tartózkodásának rendje: 1
1-4. évfolyamon: A szülő hétfőn reggel az 1. és 2. évfolyamon 07.45-ig kísérheti a gyermeket
az osztályba.
A többi napon a szülő már nem segít a kipakolásban, a tanuló önállóan készül fel a tanórára.
3. évfolyamtól felfelé a szülő csak indokolt esetben kíséri gyermekét a tanterembe.
A szülők délután 15.30-tól tartózkodhatnak a folyosókon.
(Kivétel: az 1. évfolyamon az első két hónapban és hivatalos ügyek intézése esetén.) Az időpontok betartása a tanórák védelmét szolgálja.
Vészhelyzet esetén a járványügyi rendelkezések felülírhatják az intézményben a tartózkodási
rendet.
1
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1.Sz. Általános Iskola
A tanulókkal kapcsolatos ügyek megbeszélésére a fogadóórák és a szülői értekezletek szolgálnak.
Az értekezletek és fogadóórák – testületi és egyéni - rendjéről a tanulók és szülők tanév elején
tájékoztatást kapnak.
Szívesen fogadjuk a szülőket iskolai rendezvényeinken előzetes egyeztetés alapján, amennyiben a férőhely ezt lehetővé teszi.
A gyermek napköziből való távozása:
A szülő írásban jelzi, hogy gyermekét kísérettel vagy anélkül bocsáthatja el az iskolából a pedagógus. A szülőnek azt is jeleznie kell, hogy a gyermek hány órakor távozhat, melyik nap
milyen foglalkozáson vehet részt a napközis foglalkozáson kívül. (Erre rendszeresített adatlapunk van.) Ezen túl kötelező a napközis órarend betartása.
A nulladik órák:
A nulladik órákra felsőbb évfolyamokon a tagozatok működése miatt van szükség. Alsó tagozaton nulladik órákat nem tartunk.
A tanítás nélküli napok felhasználásának elvei:
A tanítási időszakban elrendelt tanítási napokból 6 tanítás nélküli nap szervezhető. (Két alkalommal nevelési értekezlet, egy félévi értekezlet, egy tanulmányi kirándulási - a financiális és
egyéb feltételek teljesülése esetén - egy egészségnevelési nap és egy pályaorientációs nap.) A
tanítás nélküli napok időpontjáról az iskola vezetése dönt a tantestület és a Diákönkormányzat
egyetértésével. Ezeket a napokat az iskolai munkatervben tervezni kell.
A tanítás nélküli munkanapokon - igény esetén - az iskola felügyeletet biztosít a tanulók számára.
A tanulmányi kirándulások helyszínéről és programjáról az osztályfőnök és az osztályközösségek a szülők egyetértésével döntenek. (A kirándulás csak abban az esetben járhat anyagi kiadásokkal, amennyiben az érintett szülök a terheket vállalták.) A tanulmányi kirándulás nem
szabadnap. Az esetleges hiányzást a szabályoknak megfelelően igazolni kell.
A kirándulásról egyéb indokkal távol maradók számára az iskola felügyeletet biztosít.

3.2. Egyéb foglalkozások rendje
A délutáni szabadidős foglalkozások rendje:
Iskolánkban szakkörök, tömegsport-rendezvények működnek, és tanulószoba igénybevételére
van lehetőség.
A szakmai vezetők az igazgatóhelyettesekkel elkészítik a délutáni foglalkozások órarendjét, az
osztályfőnökök szeptemberben megismertetik a gyermekekkel a lehetőségeket. A tájékoztatót
elhelyezik a gyermekek számára hozzáférhető faliújságon és az iskola honlapján. A hirdetmény
tartalmazza a jelentkezés helyét, idejét és a foglalkozás igénybevételének feltételeit.
A foglalkozást vezetők dolga, hogy elmaradt programokról időben értesítsék a tanulókat vagy
szüleiket.
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3.3. Diákkörök létrehozásának módja
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. (A
diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.) A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév
végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek
figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.
Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is.
Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével
kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.
A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a
tanév végéig részt kell venniük.
A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.

3.4. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyak, eszközök használatának
rendje:
A számítástechnika-teremben, fizika-, kémia-, technikateremben csak nevelői felügyelet mellett dolgozhat a gyermek.
A rongálásból fakadó károkat az okozónak meg kell térítenie.
A tantermekben az utolsó tanóra végén a technikai eszközöket ki kell kapcsolni, a székeket fel
kell tenni a tanulóasztalokra.
A Könyvtár, a Művelődési Ház, az étterem, a sportegység használatának rendje a közös Házirendben található.
A létesítmények használata egyéb célokra:
Az intézményegység tereinek használatáról az intézményvezetője dönt. Az intézményegység
vezetője az intézményvezetővel egyetértésben kezdeményezheti a tanórán kívüli hasznosítást.
A Könyvtár, a Művelődési Ház, az étterem, a sportegység használatának rendje a saját Házirendjükben találhatóak.
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4. A GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

4.1. A tankönyvellátással összefüggő rendelkezések:
A tankönyvellátás rendjét a hatályos jogszabályoknak megfelelően az iskola tankönyvfelelősei készítik el, a diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és a nevelőtestület egyetértésével. A
tankönyvellátás rendjét a házirend melléklete tartalmazza.

4.2. A tanulók által előállított alkotások vagyoni jogára vonatkozó megállapodások:
Az iskola, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az nevelési-oktatási iskola
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított
elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította.
A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, a szellemi
alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérésre - a
tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni.

4.3. Étkezési térítési díj befizetése:
Iskolánkban az étkeztetést szerződés keretében vállalkozó látja el. Az étkezés befizetés helyéről
és idejéről tanév elején (és ha a helyzet indokolja év közben is) részletes tájékoztatást kapnak a
szülők és tanulók honlapon, irodában, portán, telefonon. Az étkezés lemondása a hiányzás első
napját követő étkezési nappal lehetséges. A lemondásokat az Elszámoló Háznál lehet intézni,
minden nap 9-óráig telefonon, vagy személyesen.
Az ingyenesen étkezőknek is kötelességük lemondani az étkezést hiányzás esetén.
A le nem mondott étel az Elszámoló Ház által kiállított igazolás alapján éthordóban hazavihető.

4.4. Az iskolai, napközis beíratás rendje:
Az első osztályosok beíratási rendjét a mindenkori törvények szabályozzák.
A más iskolából érkező gyermek felvételéről az igazgató dönt.

4.5. A körzetbe tartozó gyerekek sorsolására vonatkozó szabályok:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a német nemzetiséghez tartozó jelentkezők
előnyt élveznek. Ha az iskola - a törvényben meghatározott sorrend szerint - az összes felvételi
kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás
útján dönt. A sorsolás nyilvános, arra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
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b) az iskola valamely tagozatára felvételt nyert
c) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
d) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
e) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

4.6. Továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tájékoztatás szabályai:
Az osztályfőnökök a tanulókkal közösen már a 7. évfolyamon megkezdik a felkészülést a pályaválasztásra. 8. évfolyamon pályaválasztási szülői értekezleteket szerveznek. A továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről a mindenkori törvényben kijelölt határidőig az iskola a szülőket és tanulókat tájékoztatja. A tájékoztatás történhet szóban, írásban, az iskola honlapján
keresztül.

4.7. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések
A gyermek csak gyógyulása után, egészségesen jöhet közösségbe, erről orvosi igazolást köteles
hozni. . (Alsóban a hiányzást követő első tanítási napon, felsőben az első osztályfőnöki órán.)
Az osztályfőnök a védőnő segítségével az éves egészségügyi ellenőrzés, vizsgálat, védőoltások
menetrendjéről köteles értesíteni a szülőt.
A szülő élhet azzal a jogával, hogy orvost választ, a kötelező szűrővizsgálat megtörténtét igazolással jelzi az osztályfőnöknek.
Élősdivel való fertőzöttség esetén a vonatkozó közegészségügyi előírások érvényesek.
Önmagára és másokra veszélyes eszközöket az iskolába hozni tilos. Járványügyi helyzetben a
hatályos jogszabályok, a fenntartó utasításai és ajánlásai, valamint az intézményi intézkedési
terv intézményegységre vonatkozó javaslatai szerint járunk el.

4.8. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások:
Bombariadó és tűzriadó esetén:
A fenyegetést kapott dolgozó azonnal tájékoztatja az igazgatót vagy helyetteseit. A vezető elrendeli az iskola kiürítését. (Menekülési útvonal az iskola folyosóin kifüggesztve található.)
Értesíti a rendőrséget, a fenntartót, az intézményvezetőt. A továbbiakban a rendőrség jár el. Az
iskola dolgozói és a tanulók csak a rendőrség engedélye után léphetik át ismét az iskola kapuját.
Tűz esetén az észlelést követően értesíteni kell a legközelebbi felnőtt dolgozót. Ettől kezdve az
eljárás megegyezik a bombariadónál leírt folyamattal.
Vagyonvédelmi, kártérítési szabályok:
Az iskola fenntartója csak a tanórához szükséges eszközök, felszerelések (könyvek, füzetek,
táskák, íróeszközök), felsőruházat, tornafelszerelés meglétéért vállal anyagi felelősséget. (Csak
abban az esetben, ha a tárolásuk az e célra kialakított helyen került veszélybe.) Az udvaron és
egyéb helyeken felejtett dolgokért felelősséget nem vállalhatunk.
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Mobiltelefon használat:
Mobiltelefon tanórán csak kikapcsolt állapotban lehet a táskában. (Kivéve, ha iskolai célokra
szükséges használni.) A szabályoktól eltérő telefonhasználat súlyos vétségnek minősül. Az
esetről az osztályfőnök a megfelelő fegyelmi értesítésben tájékoztatja a szülőt. Társairól és tanárairól kép és hangfelvételt azok beleegyezése nélkül nem készíthet a tanuló. A telefonnal
történő visszaélés a szülő felelőssége.
Az egésznapos rendszerben a tanuló telefonját 15.30 után, vagy indokolt esetben a tanító engedélyével használhatja.

4.9. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos kérdések
Tantárgyválasztás: A gyermek, illetve szülei az iskola kínálta lehetőségek közül választhatnak. Az iskola minden év április 15-ig – a szülői oldal és a DÖK véleményezését követően –
közzé teszi a választható tantárgyak és pedagógusok körét. A tanuló a szüleivel közösen május
20-ig dönt. A tanuló a tanév során egy alkalommal, az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Egy tanuló az iskola által felkínált emelt óraszámmal járó képzések közül egyet választhat. (Pl. Emelt óraszámú nyelvoktatás, nemzetiségi nyelv oktatása, tánc, rajz erkölcstan/hittan stb.) A tanuló, gondviselő írásban nyilatkozik arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
A csoportváltás feltételeit a melléklet tartalmazza.

4.10. Vizsgák, mérések, felmérések:
A méréseket, témazárókat, javítóvizsgákat előre bejelentett idő-pontban írja meg a gyermek.
Erre a napra nem kérhető felelésmentes nap. Két témazárónál többet íratni egy napon nem szabad. A tanulóközösség képviselője egyeztet a szaktanárokkal, ha kettőnél több témazáró dolgozat várható az adott tanítási napon. A gyermek a témazáró javítására egy héten belül jelentkezhet a szaktanárnál. A javítás helyéről, idejéről, módjáról a szaktanár a diákkal megállapodik.

4.11. A hiányzások miatt kialakult mulasztások pótlásának rendje








A mulasztás során elmaradt tananyagot a gyermeknek/szülőnek kötelessége pótolni.
A pótlás időtartama nem haladhatja meg a hiányzás időtartamát (beleértve a hétvége
napjait is)
Hosszabb (3 hetet meghaladó hiányzás esetén) a tanuló/ szülő kérelmére a pótlás az
érintett pedagógussal egyeztetve, az ott meghatározottak szerint történik
A tanuló a mulasztását követő első tanítási napon maradéktalanul beszerzi a pótolandó tananyagot, tájékozódik az elvégzendő feladatokról.
A mulasztott tanuló segítséget kérhet tanulótársaitól a pótlás során.
Alsó tagozatban a mulasztott tanuló gondviselője segíti gyermekét a tananyag pótlásában, a pótláshoz szükséges információk beszerzésében.
A mulasztott tananyag pótlását szolgáló információk eljuttatását az érintettekhez a
szülői munkaközösség is szervezheti, segítheti (információs lánc, közösségi oldalak
zárt csoportjai, e-mail, telefon kapcsolat).
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Az iskola pedagógusai kérésre szakmai segítséget nyújtanak munkaidőben a mulasztások pótlása során.

4.12. Az értékelés alóli felmentés szabályozása:
A rehabilitációs bizottság, a nevelési tanácsadó javaslata alapján a gyermek osztályozásától eltekintünk. Az egyéni fejlesztésről nem mondunk le, a gyermek önmagához viszonyított fejlődését rendszeresen értékeljük írásban.
Amennyiben a nevelési tanácsadó, vagy a rehabilitációs bizottság javasolja, s a szülő kéri, a
gyermek egyéni fejlesztésben részesülhet. E célra az intézmény jelentkezési lapot biztosít.
Az SNI-s tanulók számára a fejlesztés kötelező.

4.13. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályok
Mulasztás:
Tanítási idő alatt a tanulók az iskola területét csak engedéllyel hagyhatják el.
A szülő tanévenként három napot igazolhat. Hosszabb eltávozás esetén igazgatói engedély
szükséges, melyet a szülő írásban kér a hiányzás megkezdése előtt az igazgatótól. Minden más
esetben orvosi igazolást kérünk. Hiányzás esetén a szülő első nap köteles bejelentést tenni.
(Személyesen vagy telefonon.) A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnök a hiányzás második napján kideríti a hiányzás okát.
A gyermek, a tanuló mulasztása igazoltnak tekinthető ha a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére
- a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
A gyermek, a tanuló mulasztása igazoltnak tekinthető ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt
a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri
a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
Hiányzás igazolása:
Alsó tagozatban a hiányzást követő első tanítási napon. Felső tagozatban az iskolába érkezést
követő első osztályfőnöki órán.
A tanuló hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
Az óráról való késések ideje összeadódik.
250 óra hiányzás esetén a tanuló osztályozó vizsgát tehet a tantestület engedélyével és javaslatával.
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Eljárások igazolatlan mulasztások esetén:
A mindenkori jogszabályok alapján járunk el.
Igazolatlan muÉrtesítendő
Nyomtatvány beszerezhető
lasztás óraszáma
1
ÉRTESÍTÉS SZÜLŐNEK
Iskolatitkárnál
ÉRTESÍTÉS SZÜLŐNEK + ÉRTESÍ- Iskolai családgondozónál
10
TÉS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓL- Szociális segítőnél
ÉTI SZOLGÁLATNAK
ÉRTESÍTÉS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓL- Iskolai családgondozónál
ÉTI SZOLGÁLATNAK + ÉRTESÍTÉS KORSzociális segítőnél
30
MÁNYHIVATALNAK-Rendőrségnek

50

ÉRTESÍTÉS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNAK + ÉRTESÍTÉS KORMÁNYHIVATALNAK

Iskolai családgondozónál
Szociális segítőnél

Gyermekjóléti Szolgálat (Külön
szerződés alapján)

4.14. A tanulók elismerésének, jutalmazásának alapelvei és formái:
Alapelvek: A tanulót elismerés, jutalom illeti meg, ha:
 Munkáját, megbízatását kiemelkedően jól végzi,
 Iskolánkat versenyeken, pályázatokon eredményesen képviseli,
 Saját fejlődését szorgalmával kiemelkedően elősegíti,
 A jutalmazásnál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben – az arányosság figyelembe vétele alapján - el lehet térni.
A jutalmazás fokozatai:
 Szaktanári dicséret
 Osztályfőnöki dicséret
 Évfolyam-vezetői dicséret
 Igazgatói dicséret
 Tantestületi dicséret
 Intézményvezetői dicséret
 Apáczai díj
Mindezeken túlmenően nevének és személyének nyilvánosságra hozása iskolagyűlésen, faliújságon.

4.15. Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei:
Alapelvek: a tanulót elmarasztalás illeti meg, amennyiben a házirend pontjait, valamint a mindenkor hatályos törvényeket megsérti. A fegyelmező intézkedés elrendelése előtt a tanulók
jóvá-tételi lehetőséget kaphatnak. Az elmarasztalások esetében is a fokozatosság elve érvényesül, melytől – az arányosság figyelembe vétele alapján – el lehet térni.
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A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló
részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének integráltan a tanórákon történik, kiemelten tervezett az osztályfőnöki órákon, Az ilyen ügyek kivizsgálása, elbírálása a hatályos jogszabályok és a iskola pedagógiai megállapodásainak, etikai kódexének (Mindentudó Illemtudó) figyelembe vételével az érintett pedagógusok, az osztályfőnökök és az iskolavezetés feladata. Az esetek elbírálása osztályfőnöki hatáskörben az iskola
fegyelmező intézkedéseinek mentén, fokozatosan, történik.
A házirend megsértése esetén a következő fokozatok alkalmazhatók:
 Szaktanári figyelmeztetés
 Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
 Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
 Tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás
 Fegyelmi tárgyalás
 Áthelyezés
Igazgatói megrovást kaphat a gyermek a fokozatok betartása nélkül, ha:
 Tiltott szereket – pl. petárdát, narkotikumot, veszélyes eszközt hoz az iskolába.
 Szándékosan rongálja az iskola berendezési tárgyait.
 Társai, tanárai testi épségének veszélyeztetéséért.
 Részletes szabályozás a mellékletben rögzítettek szerint !

4.16. Magatartás, szorgalom megítélésének elvei:
Alapnormáink:
 Odafigyelünk egymásra, óvjuk egymást.
 Óvjuk berendezéseinket, felszerelésünk épségét.
 A tanulásban nem akadályozzuk társainkat
 Nem káromkodunk.
 Kulturáltan viselkedünk az iskola terein.
 A tanórákra pontosan érkezünk.
 Felügyelet nélkül nem használjuk a liftet.
 A szemét köztulajdon. Nem szemetelünk, ha szemetet látunk, felszedjük.
 A megállapodásokat betartjuk.
 Meghallgatjuk egymást.
 Tisztelettel viselkedünk tanárainkkal, társainkkal.
 A „Mindentudó illemtudó” megállapodásait betartjuk. (Az osztályfőnököknél megtalálható)
 Képességeink szerint tanulunk.
 Az elmaradt tananyagot a megállapított ütemben pótoljuk.
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Tiszteletet tanúsítunk az iskolapolgárok munkája iránt.
Iskolai és iskolán kívüli tevékenységünkkel hozzájárulunk az iskola jó hírnevéhez.
A szándékosan okozott kárt megtérítjük.
Az ügyeletes tanár munkáját segítjük.
A baleseteket, tűzeseteket azonnal jelentjük a legközelebbi felnőttnek.
Kötelességünk, hogy óvjuk saját és társaink testi épségét, egészségét, elsajátítsuk és
alkalmazzuk az egészségünket és biztonságunkat védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentsük a felügyeletünket ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magunkat, társainkat, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észleltünk, ha megsérültünk.(Amennyiben állapotunk lehetővé teszi.)
Ruházatunkat, küllemünket úgy alakítjuk, hogy azok megfeleljenek az alapvető közegészségügyi előírásoknak, balesetvédelmi előírásoknak, valamint az egyéb törvényeknek.
Kerüljük a másokat irritáló, nyilvánosságot nem igénylő viselkedést.

Szabályok a Sportegységben:
 Felszerelés: fehér póló, rövid, vagy melegítő nadrág, váltócipő, váltó zokni, hosszú haj
esetén hajgumi
 Ékszerek: karóra, gyűrű, műköröm, testékszer nem megengedett. Nyaklánc, fülbevaló
használata csak saját felelősségre.
 Uszoda: Papucs, hosszú hajnál úszósapka használata kötelező. Utcai, vagy alsóruházatban a medencét használni tilos. Medencehasználat előtt kötelező zuhanyozni. Csúszásveszély miatt tilos a futás.
 Ha a felszerelés ötször hiányzik, a tanuló szaktanári figyelmeztetést kap.
 Szándékos károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
 Jutalmazás:
o Diákolimpián az iskola képviseletéért - szaktanári dicséret
o Városi 1.-3. helyezésért - osztályfőnöki dicséret
o Megyei 1.-3. helyezésért - igazgatói dicséret
o Országos 1.-10. helyezésért - tantestületi dicséret

4.17. A szülők képviselete és tájékoztatása:
A Szülői Szervezetben valamennyi évfolyam szülői testülete képviselteti magát. A szülői értekezletekről Emlékeztető készül, így a menet közben felmerült problémákra azonnal reagálhatunk.
A szülők és a tanulók tájékoztatásának rendje:
Rendszeresen: az E-KRÉTA felületen, e-ellenőrzőn, tájékoztató füzeten keresztül, levélben,
telefonon, fogadó-órán, szülői értekezleten, egyéni esetmegbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket.
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Az E-KRÉTA felületen található e-naplóhoz az iskola szülői kérésre hozzáférési jelszót készít
és küld, melyen keresztül a szülők folyamatosan követhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét. A felület elérhető az intézmény honlapjáról illetve mobil applikációval a megfelelő
okoseszköz segítségével is.
A gyermekeket tanórán, iskolagyűlésen, osztályfőnöki órán, diák-önkormányzati megbeszélésen, faliújságon keresztül tájékoztatjuk.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola
Pedagógiai programja és SZMSZ-e tartalmazza. A dokumentumok megtalálhatóak az intézmény honlapján található közzétételi listákban- (www.educentrum.hu)
5. GYERMEKEK ÉS TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

5.1. Tájékozódási jog:















Az iskola dokumentumait (házirend, pedagógiai program, informatika terem házirendje,
éves feladatterv, sportegység, könyvtárhasználat rendje, stb.) joga van megismerni.
A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
Joga, hogy, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a Szülői Szervezethez, a hivatalos rendnek megfelelő fórumhoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül - a Szülői Szervezettől a harmincadik napot követő első ülésén
- érdemi választ kapjon.
Ennek módja: A kérdését az érintett tanuló szóban, vagy írásban juttassa el a címzetthez.
A válaszra, vagy intézkedésre felkért személy 30 napon belül szóban vagy írásban érdemi választ ad. Tájékoztatást kaphat a tanuló osztályfőnöki órán az osztályfőnöktől, a
szaktárgyi követelményekről a szaktanároktól a tanórákon, időpont egyeztetéssel tanórán kívül is. Tan-év közben az intézmény könyvtárában elhelyezett dokumentumokból
(pedagógiai program, házirend), az informatika – terem gépein, diákjogi kérdésekről a
DÖK ülésein.
Érdemjegyéről rendszeresen tájékozódhat a szaktanárnál a felelet elhangzása után, a
dolgozatírást követő 3. órán, vagy egyéni megállapodás alapján. Alsó tagozaton egy
héten belül.
A tanulónak tudnia kell a témazáró dolgozat írásának idejéről legalább egy héttel a dolgozat megírása előtt.
A témazáró dolgozatot a tanuló hazaviszi, a szülő aláírásával jelzi, hogy látta. Ezután a
tanuló visszahozza az iskolába.
A témazáró dolgozatot a gyerek nem viheti haza, ha azt témazáró füzetbe írta, melyben
több dolgozat is benne van. A szülő az iskolában megtekintheti. Ha dokumentálja, nem
teheti fel a közösségi oldalakra.
A tanulónak tudnia kell, hogy mit kérnek számon a dolgozatban, mi az értékelés módja.
Kérdéseket tehet fel az iskola életét érintő valamennyi kérdéssel kapcsolatban.
Ennek fórumai: osztályfőnöki órák, DÖK megbeszélések, évfolyam közgyűlések, időt
kér a felnőttől szünetekben.
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Az iskola által támogatott közösségekbe való tartozás, feltételeit illetően tájékoztatást
kell kapnia osztályfőnökétől, vagy a csoportot vezető felnőttől.
Joga van a tárgyilagos és többoldalú tájékoztatáshoz.
Az SNI-s, BTM-es tanulóknak joga van a szakértői vélemény szerinti méltányos elbánásmódhoz és értékeléshez.
A tanulók tájékoztatása az E-KRÉTA felületén történik

5.2. Részvételi jog:








Az iskolában működő közösségekbe jelentkezhet.
Tagja lehet iskolai - ha törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek.
Az iskola által szervezett foglalkozásokra (szakkör, kirándulás, rendezvények, versenyek, vetélkedők, pályázatok) jelentkezhet.
Igénybe veheti a szolgáltató tanulószobát.
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesül.
A pedagógiai szakszolgálat intézményéhez fordulhat segítségért.
Igénybe veheti a gyermekbázis segítségét és férőhely esetén a napközi otthon szolgáltatásait.

5.3. Véleményező, javaslattevő joga van a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.
(Ezzel a jogával élhet egyénileg is, de osztályközösségben is. )

5.4. Választójoga:
Választó és választható minden tisztségre, amit a törvények számára lehetővé tesznek.

5.5. Kezdeményezési jog:








Minden tanulókat érintő foglalkozás, csoportosulás, rendezvény, stb. létrehozását kezdeményezheti bármelyik tanárnál.
Kezdeményezhet saját vagy tanulótársa szociális ellátásával kapcsolatos ügyeket az
osztály-főnöknél, családgondozónál, az iskola igazgatójánál. Képviseletre felkérheti a
DÖK segítő tanárait.
Személyiségi jogait, emberségét sértőkkel szemben védelmet, segítséget kérhet bármelyik felnőtt iskolai dolgozótól.
Joga van (a szabályok ismeretében, azoknak megfelelően) problémáira orvoslást kérni
és kapni.
Segítséget kérhet társaitól, szaktanáraitól, osztályfőnökétől, iskolavezetéstől a tanulással és egyéb gondjaival kapcsolatban.
Joga van kezdeményezni a neki nem megfelelő osztályzat javításának lehetőségét, a
javítás körülményeiben és idejében tanárával megállapodni.
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Félévenként és tantárgyanként egy felelésmentes órát kérni a szaktanártól, (A nagydolgozat írása alól így sem mentesül). A felhasznált napok számontartásának módjáról az osztályközösségnek és a szaktanárnak kell megállapodni.
Testnevelésórán a lányok havonta egyszer – egészségügyi okból - felmentést kérhetnek.
Választhat (szülői hozzájárulással és segítséggel) a választható tantárgyak, foglalkozások közül.

5.6. A magántanuló( egyéni tanrend szerint tanulók) jogai és kötelességei:




A gyermek akkor lehet egyéni tanrend szerint tanuló, ha gondviselőjével szakvéleményt kér az illetékes Hatóságtól.
A egyéni tanrend szerint tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgát tesz.
A pedagógus felkészülési anyagot biztosít számára. (Személyesen, vagy e-mailben.)

5.7. Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (tanulmányi kirándulások, városi honismereti programok, üzemlátogatások) elvárt tanulói
magatartás







A csoportot engedély nélkül senki nem hagyhatja el.
Szabad program idején mindenki a kijelölt területen belül tartózkodik.
A megbeszélt időpontokban a kijelölt helyen mindenki megjelenik.
Saját és társai testi épségére mindenki fokozottan ügyel.
Saját kényelme érdekében senki nem okozhat kellemetlenséget útitársainak.
Az utazás, a program során mindenki ügyel a környezet épségére és tisztaságára.

Az iskolán kívüli programok céljai:
 Hazánk tájainak és nemzeti értékeinek megismerése.
 A kulturált utazás, szabadidő eltöltés szabályainak elsajátítása.
 Pályaválasztási tájékozódás.
A fenti programok résztvevője lehet az a tanuló, akinek részvételét tanárai és szülei engedélyezték.
A programok sikerének alapfeltétele a fegyelmezett magatartás, kulturált viselkedés, alkalmazkodás a csoport minden tagjához.

27

1.Sz. Általános Iskola

5.8. A tanulók kötelességei
Az iskola alapnormáit köteles betartani. (Lásd: Mindentudó illemtudó!)
Kötelessége a tanórát nem zavarni.
Az iskola tárgyi eszközeinek épségét megóvni.
Az általa választott képzésen, szakkörön és egyéb foglalkozáson, a jelentkezését követő tanév
végéig részt venni.
A hetesek munkájának szabályozása az 5-8. évfolyamon:
A hetesek munkájukat párban látják el.
Az átadó hetes kötelessége:
Abban a teremben marad, ahol az osztály tartózkodott. Megvárja az érkező osztály hetesét, s
annak rendben (tiszta padok, asztalok, tábla) átadja a termet. Ha az osztály rendetlenséget hagyott hátra, a hetes kötelessége a rendbetétel. Az utolsó óra után ellenőrzi, hogy a székeket a
takarítás megkönnyítése végett a gyermekek az asztalokon elhelyezzék. Az órát tartó pedagógus megvárja, amíg az osztály rendet rak, és az osztály elvonul.
Az átvevő hetes kötelessége:
Kíséri az osztályt a következő tanterembe, átveszi az előző osztály hetesétől a termet. Rendetlenség esetén az előző osztály mulasztását jelzi saját osztályfőnökének.
Gondoskodik arról, hogy a bevonulás után a teremhez tartozó folyosó és kisudvari részen szemét ne maradjon.
Ha a tanár nem érkezik meg órára, a csengetés után öt perccel jelzi az irodán.
Gondoskodik arról, hogy kréta, szivacs legyen a teremben.
(A bontott csoportokban is ki kell jelölni a heteseket. Ez a munka az osztályfőnök kötelessége.)
A hetesek munkájának értékelése az osztályfőnöki órán történik. Annak minősége befolyásolja
a magatartás jegyet.
Részvétel az ügyeleti munkában:
A ház rendjéért az ügyeletvezető tanár a felelős. Hiányzása esetén kiírás szerinti helyettesítés
lép életbe. Az ügyelet 7.30-tól 12.45-ig tart.
A felsős tanulók kötelesek a tanév elején kötött megállapodások szerint az ügyeleti munkában
részt venni.

5.9. Szülők kötelességei:
Segítse elő, hogy gyermeke rendszeresen járjon iskolába, és biztosítsa számára a tanuláshoz
szükséges feltételeket.
Gyermekét ápoltan küldje iskolába, ünnepélyekre biztosítsa számára a megfelelő ruházatot.
Érje el, hogy gyermeke tartsa tiszteletben az iskola házirendjét.
Az osztályfőnöknél rendszeresen érdeklődjön gyermeke iskolai előmenetele felől.
Gyermeke e-ellenőrzőjét kísérje figyelemmel, tájékozódjon gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi munkájáról.
Gyermeke hiányzásait a házirendnek megfelelően kezelje.
Szülői értekezleteken jelenjen meg.
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6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, LEGITIMÁCIÓ

A házirend hatálya:
A házirend hatálya kiterjed az iskola 1-8. osztályos tanulóira, a pedagógusokra, az iskola más
alkalmazottaira, a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. (Továbbiakat lásd I./1.)
A házirend módosításának és elfogadásának menete:
A házirendre vonatkozó módosító javaslatok benyújtása minden tanév első munkanapjától
szeptember 30-ig tart. (Ha a törvény másképpen nem rendelkezik).
A házirend módosító javaslatait a diákönkormányzat patronáló tanára gyűjti, fogalmazza meg
és építi be a házirend vitaanyagába a kijelölt felelős igazgatóhelyettes irányításával és az évfolyamvezetők segítségével.
A házirend elfogadtatásának menete:
Október hónap folyamán az elkészített vitaanyagot nevelőtestület választott vezetőtestülete (tanácsadó testület) megvitatja, kiegészíti, módosítja.
Az új változatot a tanácsadó testület megvitatásra a nevelőtestület elé tárja. Az így módosított
házirend-tervezetet lehetőség szerint a diákokkal is ismertetni kell. Ez az osztályfőnökök feladata.
Az egyeztetést a vitatott kérdésekben a felnőttek és a gyerekek között a DÖK végzi.
Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, módosításakor.
A házirendnek ez a változata kerül a Szülői Szervezet elé, akiknek véleményét, javaslatait mérlegelni kell, és ha szükséges, a véglegesnek szánt változatba bele kell dolgozni. A házirend
hatálybalépéséhez a Szülői Szervezet egyetértése szükséges. A Szülői Szervezetés a DÖK
egyetértésének megszerzése a házirendre vonatkozóan az igazgató feladata.
A házirend elfogadása a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik. A döntés nyílt szavazással
történik. A házirend elfogadásához a tantestület szavazatainak egyszerű többsége szükséges. A
házirend elfogadtatásának menetéről, a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni!
A régi házirend a következő házirend érvénybe lépéséig érvényes.
A házirend módosítását kezdeményezhetik:
 Szülői munkaközösség (osztály, illetve évfolyam szinten)



Szülői Szervezet
DÖK



Tantestület



A tanulók nagyobb közösségei (tanulók nagyobb közösségének számít az iskola mindenkori tanulói összlétszámának 25%-a)
A módosítási javaslat bármikor benyújtható:
- az iskola igazgatójához írásban, vagy személyesen a hivatalos fogadóórákon
- A DÖK vezetőjéhez, patronáló tanárához írásban, személyesen a hivatalos fogadóórákon és a
DÖK üléseken (Rendes időpontja: minden évben a DÖK képviselőinek megállapodása szerint.
A rendkívüli ülések időpontjairól a DÖK képviselője ad tájékoztatást faliújságon és a tanácsadó
értekezleten.)
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A házirend módosítása rendkívüli esetekben:
A módosítási javaslat azonnali tárgyalását csak az érdekeltek (szülők, gyermekek, pedagógusok) 70 %-ának írásbeli kérésére kezdeményezi az igazgató.
Egyéb változást csak a törvény módosítása írhat elő.
A házirend nyilvánosságra hozatala:
Diákok számára az osztályfőnökön keresztül a tanév első osztályfőnöki óráján történik. - Szülők az 1. évfolyamon szeptemberben ismerkednek meg a házirenddel.
A házirend megtalálható: Az iskolai könyvtárban, az iskola honlapján, minden osztályfőnöknél.
7. MELLÉKLETEK

Az angol nyelvi csoportok kialakításának feltételei
A két tanítási nyelvű csoportban maradás feltételei
1. A tanuló szorgalmas, a hozzáállása pozitív.
2. Az angol órákon és az angolul tanult tantárgyak óráin aktív, társai munkáját semmilyen
módon nem zavarja.
3. Együttműködésre képes.
4. Szeretne fejlődni, többet tudni, ezért otthon is áldoz idejéből a tanulásra.
5. Alsó tagozaton tanulmányi összeredménye nem rosszabb, mint jól megfelelt, illetve az
angolul tanult tantárgyak esetében átlaga nem rosszabb, mint jó.
6. A felső tagozaton a közismereti tárgyakból tanulmányi összeredménye nem lehet 3, 0
alatt, illetve az angolul tanult tantárgyak egyikéből sem kap közepesnél rosszabb értékelést. Értelemszerűen bukás és évismétlés esetén kikerül a tanuló a két tanítási nyelvű
csoportból.
A Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott igazolt BTM és SNI besorolás
önmagában nem kizáró ok, de ezeknek a tanulóknak teljesíteni kell a szakaszokra előírt követelményeket.
A tanuló más csoportba helyezéséről minden év végén a szaktanárok döntenek a fenti szempontok alapján az osztályfőnök bevonásával, illetve a szülő kérheti kérvényben az intézményvezetőt, hogy gyermeke könnyebb tanrend szerint tanuljon a következő tanévtől. Év közbeni
váltásra szervezési és tankönyvellátási okok miatt általában nincs lehetőség. Amennyiben nincs
órarendi ütközés esetleg már félévkor is megtörténhet a váltás, különösen felső tagozaton. Indokolt esetben a tagozatváltást az iskola vezetője, a szakmai munkaközösség vezetőjének javaslatára engedélyezheti.
A csoportváltás várható szükségességéről az iskola értesíti a szülőt, legkésőbb a tavaszi szünet
végéig.
Az emelt szintű és óraszámú – négy-öt órás -- csoportban maradás feltételei:
1. A tanuló szorgalmas, hozzáállása pozitív.
2. Tudomásul veszi, hogy az emelt óraszám több tananyagot is jelent, s ennek elsajátítása
érdekében megfelelő mennyiségű tanulásra és gyakorlásra is hajlandó.
3. A nyelvi órákon aktív, társai munkáját semmilyen módon nem zavarja.
4. Tanulmányi összeredménye a közismereti tárgyakból nem rosszabb 3,0-nál, illetve angol nyelvből a közepesnél.
A Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott hivatalos dokumentum
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szerinti BTM és SNI besorolás önmagában nem kizáró ok, de az egyes szakaszokra előírt
kimeneti követelmények ezekre a tanulókra is egységesen vonatkoznak. Ha a tanuló bármely tárgyból elégtelen értékelést kap a tanév végén, a következő tanévben a törvény által
előírt 3 tanórában tanulja az idegen nyelvet.
A fenti szempontok szerinti csoportba sorolás és változatás az osztályfőnök bevonásával a szaktanárok kötelessége és joga.
Év közbeni csoportváltásra csak a legritkább esetben, rendkívüli körülmények folytán (hoszszabb betegség, a testi-lelki alkalmasság megszűnte, súlyos magatartási problémák) van lehetőség az intézményvezető bevonásával.
A csoportváltás várható szükségességéről az iskola értesíti a szülőt, legkésőbb a tavaszi szünet
végéig.
A mobileszközök használatának rendje
1. Az iskola nem kéri, és nem várja el a tanulóktól a mobiltelefon használatát sem a tanítási
órákon, sem a tanórák közötti szünetekben. Amennyiben a tanuló magával hozza az
iskolába a mobiltelefonját köteles a tanítási órák alatt kikapcsolva vagy alvó üzemmódban tartani.
2. A tanulók mobileszközeiket (Pl.telefon, tablet, laptop, okosórák és egyéb okoseszközök) szülői engedéllyel hozhatják az iskolába. A szülő írásban nyilatkozik erről.
3. A mobileszközök vagyonvédelméről, illetéktelenek használatának elkerüléséről, fizikai
állapotának megőrzéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
4. Az iskola a mobileszközökben keletkezett károkért, adatkezelési problémákért nem vállal felelősséget. (elvesztés, eltulajdonítás, rongálás, 3. félhez kerülő információk, személyiségi jogok megsértése)
5. A tanuló általi, engedély nélkül használt mobileszközzel elkövetett jogsértést a gondviselőknek kell intézniük.
6. A tanulók által birtokolt mobileszközöknek a tanórákon és az óra közti szünetekben
kikapcsolt, vagy alvó állapotban kell lenniük. (a tulajdonosi jogok nem sérülnek)
7. A szülő, gondviselő és a diák kapcsolattartáshoz való jogát nem korlátozza az iskola,
ezért indokolt, sürgős esetben napközben a pedagógus egyetértése és felügyelete mellett
használhatják a telefont a diákok.
8. Ha a szülő vagy a tanuló előre jelzi a tanárnak, hogy valamilyen fontos családi ok miatt
hívást vár, kaphat engedélyt a bekapcsolva tartásra, de néma üzemmódban.
9. Sürgős, indokolt esetben a gondviselővel történő kommunikációt a tanuló az iskola titkárságán keresztül is intézheti.
10. A mobileszközök engedély nélküli, indokolatlan használata szankciót vonhat maga
után. Első esetben az osztályfőnök írásban jelzi a szülőnek a problémát. A probléma
ismétlődése esetén a tanuló a KRÉTA rendszerben a megfelelő fegyelmi bejegyzést
kapja, mindannyiszor, ahányszor az eset előfordul. Amennyiben a tanuló zavarja az órát
a tanításhoz nem szükséges eszközök használatával, akkor fegyelmező intézkedés hozható.
11. A pedagógus határozott kérésére, a tanórán a mobileszközöket pedagógiai célokra lehet
használni.
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12. A mobileszközök egyéb funkcióinak használatáról a tanórán a pedagógus dönt. (óra,
számológép, fényképező, iránytű, gyorsulásmérő, zenegép, meteorológiai állomás,
adatbázisok elérése, kommunikáció, feladatmegoldás stb.)
13. A mobileszközök használata nem zavarhatja az iskolai életet és az iskolapolgárok munkavégzését, napi programját, pihenését.
14. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus joga és kötelezettsége, hogy biztosítsa
az iskolai élet zavartalanságát. Az iskola balesetvédelmi és egészségmegőrzési feladatait veszélyeztetik az iskolai szünetekben használt mobileszközök, így azok használata
az iskolai óraközi szünetekben tilos. Az iskolának az objektív felelőssége a gyermek
iskolába érkezésétől a távozásáig fennáll, és nem korlátozódik csupán a tanítási órákra,
az oktatási intézmény helytállni tartozik az óraközi szünetekben bekövetkezett balesetért is, mert a gyermek akkor is tanulói jogviszonya alapján tartózkodik az iskolában.
15. Az iskolanap végén, illetve a napközi vagy a tanulószoba befejeztével az iskola területén
kívül újra használhatják a mobileszközt a diákok.
16. Ha valamely tanuló sorozatosan, több alkalommal zavarja a tanórát a DÖK a közös rendezvényeitől eltiltja a tanulót bizonyos időszakra.
A szabályokat a Szülők Tanácsa, a Diákönkormányzat és az iskola nevelőtestülete megismerte,
s a benne foglaltakkal egyetértettek.
Fegyelmi intézkedések-értelmező rész
A tanulók különböző kötelességszegő magatartását az iskola többféle módon ítélheti meg, és
az többféle jogkövetkezményt vonhat maga után.
1. Súlyos és vétkes kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárásnak van helye.
2. Amennyiben a tanuló cselekménye nem éri el a fegyelmi eljárás megindításához szükséges szintet, fegyelmező intézkedéseket alkalmazhat a pedagógus.
A kötelezettségszegés súlyos foka függ az előzményektől, a tanuló korábbi magatartásától.
A vétkességen a szándékosságot és a gondatlanságot kell érteni.
1. Szándékosságról van szó, ha a tanuló előre látja magatartásának következményeit, és
azokat kívánja, vagy azokba belenyugszik.
2. Gondatlanság áll fenn, ha a tanuló tudott, vagy tudni kellett volna magatartásának helytelen voltáról, de bízott a következmények elmaradásában.
A fegyelmi intézkedések megtételére a tantestület jogosult, részletes szabályozását az SZMSZ
rögzíti. A fegyelmező intézkedések megtételére a pedagógus jogosult, részletes szabályozását
a házirend rögzíti. A két szint ( fegyelmi ill. fegyelmező intézkedések) között fegyelmező beszélgetésre kerül sor. A fegyelmező beszélgetés a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás
azon esete, amikor a sérelmet elszenvedő nem egy személy, hanem az iskola „szellemisége”.
Informatika és robotika termek házirendje
1. Az informatika és robotika szaktanterem tanórai szünetekben kulcsra van zárva.
2. A tanórák alatt a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a teremben.
3. A teremben a táskákat, a tornazsákokat, a kabátokat, az esernyőket csak a kijelölt helyre
szabad tenni, az asztalokhoz nem vihető oda.
4. Ennivalót és innivalót nem szabad bevinni.
5. A robotok mozgásához szükséges pályákat és asztalokat csak a tanár jelenlétében és
engedélyével szabad elmozgatni.
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6. A számítógépek, a táblagépek és a robotok használata csak tanári engedéllyel lehetséges
és akkor is a megbeszélt szabályok betartásával.
7. A számítógépek burkolatát kinyitni, eltávolítani nem szabad.
8. A mások által megépített projektfeladatokat és robotpályákat szétszedni nem szabad.
9. A padlón vagy az asztalon mozgó robotokra fokozottan figyelni kell, ezzel elkerülhető
a véletlen károkozás.
10. A robotokat kellő óvatossággal kezeljük, nem dobáljuk, rángatjuk, ütögetjük.
11. A teremben található elektromos csatlakozásokat a tanuló saját eszközei töltésére nem
használhatja. A robotok és a táblagépek töltését csak a szaktanár végezheti el.
12. Az eszközök (számítógépek, táblagépek, robotok) rendellenes működését vagy sérülését azonnal jelezni kell a teremben tartózkodó tanárnak.
13. A számítógépekre és táblagépekre csak tanári engedéllyel telepíthető szoftver és másolható fájl.
14. Tilos a szerzői jogok megsértése.
15. Tiltott tartalmú valamint közösségi oldalak böngészése és fájlok letöltése nem megengedett.
16. Külső adathordozót csak engedéllyel szabad használni.
17. A számítógépes hálózatba kötött eszközök használatánál be kell tartani a NETIKETT
szabályait.
18. A robotokat, a Lego elemeket és készleteket a tanóra végén az erre kijelölt helyre viszszapakoljuk.
A szándékos rongálás következményekkel jár. Ennek szankcionálása az iskola Házirendje alapján történik.
A pedagógusok teendői igazolatlan hiányzás esetén (eljárásrend)
1. alkalom után (ha ez kevesebb, mint 10 óra) --> ÉRTESÍTÉS SZÜLŐNEK
10 óra után --> ÉRTESÍTÉS SZÜLŐNEK + ÉRTESÍTÉS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATNAK
Cím: ECSGYK 7632 Pécs, Anikó u. 5.
30 óra után--> ÉRTESÍTÉS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNAK + ÉRTESÍTÉS KORMÁNYHIVATALNAK
Ezt a kormányhivatali értesítést a rendőrségnek kell címezni:
Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság Pécsi Városi Rendőrkapitányság
7623 Pécs, Vargha Damján u. 3
50 óra után--> ÉRTESÍTÉS KORMÁNYHIVATALNAK + ÉRTESÍTÉS CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNAK
Ezt a kormányhivatalos értesítést a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Gyámügyi Osztály 7621 Pécs Kossuth tér 1-3 címre kell küldeni.
+ 50 óra után értesíteni kell a családtámogatási osztályt, ők szüntetik meg a családi pótlékot.
Az értesítéseket a KRÉTÁ-ból, a dokumentumok --> értesítésekből kell nyomtatni.
Figyelni kell rá, hogy a tanköteles tanuló változat legyen.
A Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak szóló értesítést csak akkor kell nyomtatni, ha nevelőszülőnél vagy lakás/gyermekotthonban van a tanuló.
Minden esetben jelezni kell a családgondozó felé, mert elsőként Őt értesítik családsegítő kollégák.
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AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS és TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
Iskolánk minden tanulója 1-8. osztályig térítésmentesen kapja a tankönyveket.
Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos feladatok
HATÁRIDŐ

FELADATOK

Március

A tankonyvrendeles.kello.hu weboldal hivatalos megnyitása után az
intézményi adatok ellenőrzése, rögzítése; a diákadatok áttöltése, ellenőrzése, aktualizálása, rögzítése.

Április

Az iskolai beiratkozás után a leendő elsősök felvétele egyesével az
elektronikus tankönyvrendelői felületre (személyi adatok, státusz
rögzítése)
A szakmai munkaközösségek tankönyvjavaslatainak elkészítése a hivatalos tankönyvjegyzék alapján, egyeztetés az iskola vezetésével.
Kalkuláció készítése, az iskolai alaprendelés összeállítása évfolyamonként, osztályonként, tanulócsoportonként.
A hit- és erkölcstan könyvek megrendelése.
A német nemzetiségi tankönyvek megrendelése.
A könyvtári rendelés elkészítése.
Szükség esetén kapcsolattartás a KELLO infopont területi képviselőjével.
Az intézményi SZMSZ iskolánkra vonatkozó része alapján a szülők
tájékoztatása a következő tanév tankönyveiről, véleményezésük.
A rendelés rögzítése.
A rendelés elsődleges jóváhagyása az iskolavezetés és a fenntartó által.

Május - június

Az alaprendelés módosítása, kiegészítése.
Az újonnan érkező tanulók adatainak bevitele az elektronikus felületre, tankönyvek hozzárendelése.
Az iskolából távozott tanulók törlése az elektronikus rendszerből.
Az iskolai tankönyvrendelés végleges ellenőrzése az iskolavezetés
tankerület által, az iskolai rendelés lezárása.
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A tartós tankönyvek visszaszedése a tanulóktól az osztályfőnökök és
a szaktanárok segítségével.
Szülők tájékoztatása a KELLO webshop nyitási időpontjáról.
Augusztus közepe

A fogadó tantermek előkészítése
Az iskolába kiszállított tankönyvek tételes átvétele a szállítólevél
alapján.

Augusztus vége

Az osztályfőnökök és segítőik által a tankönyvek elszállítása az osztálytermekbe.

Szeptember

Tankönyvosztás az osztályokban.

Augusztus – szept-

Pótrendelések elkészítése.

ember

Visszáru leadása a rendelési felületen, a visszáru összecsomagolása.

Szeptember – októ-

A pótrendelésben kért kiadványok tételes átvétele, majd átadása a ta-

ber

nulóknak.

Szeptember – ápri-

Évközi rendelés leadása.

lis

A tankönvellátás rendje - értelmező rész
1./ A rendelhető tankönyvek listájának megjelenése után a szakmai vezetők segítségével, a
szakmák eldöntik, hogy melyik könyvvel és munkafüzettel szeretnének dolgozni. A kiválasztott
tankönyv és munkafüzet ( ha van!) kiadói kódját, címét, árát , pontosan elküldik a tankönyvfelelősöknek, a megadott határidőre.
2./ A tankönyvfelelősök kiszámolják, hogy a kiválasztott eszközök, beleférnek- e a rendelkezésre álló keretbe. Ha nem, akkor újabb egyeztetésre kerülhet sor!
3./Az angol és német könyvek tanulókhoz rendelt listájának leadása. Felelősök: Szakmai felelősök
4./ Az Igazgatóval történő egyeztetés után a tankönyvfelelősök megrendelik a könyveket a tanulóknak.
5./ Tanév végén az esetleges változásokat rögzítik a felelősök, majd lezárják a rendelést. Ha az
alaprendelésről valamelyik tanuló lemaradt, akkor sajnos a könyveit már csak a pót rendelésben
tudjuk megrendelni, ami nagyon sokára érkezik csak meg!! Erről a frissen beiratkozott tanulók
szüleit is tájékoztatni kell! Felelős: iskolatitkár
5. / Augusztus végén tankönyvek átvétele, leszámolása a tankönyvellátó segítségével. / Diákmunka/
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6./ Augusztus végén az osztályonkénti tankönyvcsomagok elkészítése és átadása az osztályfőnököknek. A segítőket az iskolavezetés jelöli ki! Az osztályfőnökök kötelessége a tankönyvek
leszámolásáról és elszállításáról az előre megbeszélt időpontokban gondoskodni. / Tanulói, szülői, …stb segítség/
7./ Szeptember első tanítási napján kapják meg a tanulók a könyveket. Felelősök: osztályfőnökök.
8./ Ha bármilyen probléma adódik, akkor azt még az első napon írásban kell eljuttatni a felelősökhöz! / Felelősök: osztályfőnökök
9./ Szeptember közepéig a pótrendelés leadása és elküldése.
10./ A pótrendelés átvétele, kiosztása.
11./ Az egyéb teendők elintézése, év közbeni problémák megoldása folyamatosan.
12./ A javadalmazás a ténylegesen intézett tanulók száma szerint.
Az 1.Iskola eljárásrendje a járványügyi helyzetre való tekintettel
Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal a járványügyi készenlét ideje
alatt alkalmazandó szabályokat:
 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók
és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl.
gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak.
Minden egyéb belépést az igazgató engedélyezhet indokolt esetben.
 Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. A szülőket tájékoztatjuk arról,
hogy ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles
az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a figyelmet.
 Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség szerint ez
fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így különösen a számítógépek és a többek által használt eszközök esetén.
 Javasolt a rendszeres és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés minden szünetben.
 A hetesek feladata szünetekben kiszellőztetni az osztálytermet. Lehetőség szerint a tanórán is maradjon nyitva az ablak.
 A tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő távolságot és kerüljék a szükségtelen érintést. (pl. egymás ölelgetése, kézfogás)
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A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, büfé,
udvar)
A mosdóban csak annyian tartózkodjanak, ahány szabad férőhely van.
A tanulók az aulai büfét a közösen megbeszélt rend szerint, tanári felügyelet mellett
használhatják.
A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a
diákok és a tanárok számára a folyosókon és a közösségi terekben.
Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése.
A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll, rajzeszközök stb.) használják.
Kérjük a köhögési etikett betartását. (zsebkendőbe köhögés, tüsszentés, papírzsebkendő
kidobása a szemetesbe, kéz fertőtlenítése)
Betegen a diák ne menjen iskolába. A tanuló betegségének okát a szülő köteles 1 napon
belül jelezni az osztályfőnöknek.
A tanulók rendszeresen figyeljék az intézmény honlapján megjelenő aktuális információkat.
A termek nyitva lesznek, hogy a folyosón minél kevesebben tartózkodjanak.
Alsóban nem lesz vándorlás egyik teremből a másikba, kivéve a csoportbontott órákon.
Felsőben törekszünk arra hogy a tanulók csak a szükséges mértékben váltsanak termet.
Az 1. iskolások az agorát a hátsó ajtón keresztül közelíthetik meg
Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát, és kijelöltbejáratát használhatja.
Másik intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett.
Idegenek nem jöhetnek be az intézménybe, a portán kell jelezniük, milyen ügyben, kit
keresnek. Maszk viselése kötelező számukra.
A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátokat, piktogramokat helyezünk el az intézmény
folyosóin, mosdókban.
40 perces tanórák lesznek (más csengetési rend), így a hosszabb szünetekben lehetőség
van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére, tumultus elkerülésére a mosdóknál.
Ügyintézés az irodánál csak a kijelölt időpontokban lehetséges.
Miután a nátha, influenza, COVID tünetei hasonlók, mindannyiunk felelőssége, hogy
amikor ezek jelentkeznek nálunk, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon.
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II.2. 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA

1. Általános alapelvek
1.1 A házirend hatálya
A házirend hatálya kiterjed a 2. Sz. Általános Iskola tanulóira, az iskolában foglalkoztatottakra
és az ide járó tanulók szüleire, gondviselőire, illetve egyes rendelkezései az intézményegységbe
látogatókra. A házirend előírásai kiterjednek az iskola területére, valamint azokra az iskolán
kívüli, tanítási időben, illetve a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódóan, a tanítási
időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre.
1.2 A házirend nyilvánossága
A házirend az intézmény honlapján hozzáférhető. A házirend egy példányát iskolába történő
beiratkozáskor a szülők, a tanulók nyomtatott formában megkapják. A házirend tartalmi változása esetén a szülők, a tanulók írásos tájékoztatást kapnak. [20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet
82. § (3) bek.]
1.3 Az intézményegységre vonatkozó adatok:
Név:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művé-

szeti Iskola 2. Sz. Általános Iskolája
Cím: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.B
Telefon:
72/550-612
Email: iskola2@educentrum.hu
Fax: 72/550-612
Jogi státus: Az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége
A COVID 19 járványügyi helyzettel kapcsolatos intézményi és iskolai eljárásrend a Házirend
mellékletét képezi, mely a www.educentrum.hu honlapon is elérhető. A benne foglaltak az iskolával jogviszonyban lévő dolgozókra, tanulókra, továbbá a szülőkre, látogatókra is érvényes.
1.4 Közösségek, a tanulók nagyobb közösségei
A működő közösségek:
- Nevelőtestület
- Szakmai munkaközösségek
- Diákönkormányzat és választott testülete, a Diáktanács
- Szülői Szervezet
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Az iskolában gyermekek, tanulók nagyobb csoportjának minősül az egy évfolyamnál több gyermeket, ill. tanulót érintő iskolai csoport.
A tanulók nagyobb csoportját közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi
értekezleteken való részvételüket. A tanulók nagyobb csoportját érintő döntés véleményezésére
a Diáktanács jogosult.
A Diáktanács gyakorolja a Diákönkormányzat törvényes jogait, amely havonta legalább egyszer ülést tart.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el,
és a nevelőtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus
segíti.
A diákönkormányzat a házirend elfogadásakor előzetes véleményezési jogot gyakorol. Részt
vehet a házirend elkészítésében, módosítására javaslatot tehet.
2. A működés rendje
2.1. A tanulók, szülők intézményben tartózkodásának szabályai
A tanítás reggel 08:05 órakor kezdődik. A tanulók 7:30 -tól folyamatosan jöhetnek az iskola
épületébe a 2-es iskola portája ill. az agora felőli bejáraton keresztül. 7:00-7:30-ig az aulában
is lehet tartózkodni. 7:30 órától iskolánkban pedagógus ügyeletet tartunk. A tanulók a kabátokat
a tantermekben, vagy zárható szekrényben helyezhetik el.
A tanuló reggel 7:30 előtt, valamint a délutáni foglalkozások után az iskola épületében tanári
felügyelet, illetve engedély nélkül nem tartózkodhat.
A szülők várakozási helye: az iskola bejárata előtti előtér.
A tanítást követően az osztály utolsó tanítási órája után a csoport munkájának, rendjének zavarása nélkül vihetik el gyermeküket. Az iskolaotthonos osztályokban a tanítás, foglalkozás 16
órakor fejeződik be, 17 óráig biztosítunk ügyeletet.
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2.2. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, a csengetési rend
A csengetés rendje
1.
óra 8.05 - 8.50
2.
óra 8.55 - 9.40
3.
óra 10.00 - 10.45
4.
óra 10.55 - 11.40
5.
óra 11.50 - 12.35
6.
óra 12.45 - 13.30
A járványügyi helyzet fennállása alatt a csengetési rend:

1. óra

8:00 – 8:40

6. óra

12:45 – 13:30

2. óra

9:00 – 9:40

7. óra

13:45 – 14:25

3. óra

10:00 – 10:40

8. óra

14:35 – 15:15

4. óra

11:00 – 11:40 9. óra

15:30 – 16:00

5. óra

11:55 – 12:35 10. óra

16:00-17:00

Az iskolaotthonos tanulócsoportok e csengetési rendtől - más osztályok zavarása nélkül - eltérhetnek. A főétkezésre az utolsó órarend szerinti órában van lehetőség. Az 1-4. évfolyamon az
ebédidő az osztály órarendjében meghatározott időpontban van.
3. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje
3.1. Tanórák rendje
A tanterem kulcsát a pedagógus veheti fel a portán. Az előadótermekben, számítástechnika teremben tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
Ha becsengetés után 5 perccel az órát tartó nevelő még nem ért be órára, a hetes köteles azt
jelenteni az igazgatóhelyettesnek, igazgatónak, vagy bármely az irodában, tanári szobában tartózkodó iskolai dolgozónak.
A tanuló minden órára köteles elvinni az előírt.
Testnevelés órák alól a szülő felmentést kérhet írásban:
egészségügyi indokkal havi egy alkalommal
egyéb esetekben csak orvosi javallatra, a felmentés okának és idejének feltüntetésével.
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A tanóra befejezése után minden osztály fegyelmezetten elhagyja a tantermet, és a következő
óra helyére megy. A tanteremben az utolsó órán résztvevő tanulók kötelesek a székeket felrakni
az ott tanító nevelő irányításával. Tanuló a nevelői szobába csak engedéllyel léphet be. Diákjaink az intézmény területét a tanítási idő alatt csak külön engedéllyel hagyhatják el. Az engedélyt
írásban, ún. kilépő kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével az osztályfőnök, az osztályfőnök-helyettes, vagy bármely pedagógus adja a diáknak, aki azt köteles a portán leadni. Tanári
engedély nélkül a sportegység termeibe (uszoda, konditerem, sportcsarnok) bemenni tilos!
A tanulók a sportegységbe a testnevelés órájuk, sportfoglalkozásuk megkezdése előtt legfeljebb
15 perccel korábban léphetnek be.
A számítástechnikai terem használati rendjét az 1. számú melléklet szabályozza. A Csorba
Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok.
Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.

3.2. A délutáni foglalkozások rendje
Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök felső tagozaton legkorábban a órarend szerinti tanórákat követően kezdődnek. A szakköri óra időtartama 45 perc. Gyülekezés a tanórák után rossz
idő esetén a tanulószobás terem előtt, jó időben az udvaron.
Minden tanuló köteles magával hozni a felkészüléshez szükséges eszközöket, felszereléseket.
A napközis, tanulószobai foglalkozásokon, az ebédlőben fegyelmezetten kell viselkedni, , a
tanítási időben csendben, szorgalmasan kell dolgozni. A menzások kötelesek az ebédlőben a
nekik kijelölt helyen étkezni. A csoportot csak a csoportvezető tanár engedélyével lehet elhagyni.
A hiányzást 5 napon belül igazolni kell. Foglalkozási időn belül csak a szülő írásbeli, vagy
személyes kérésére lehet eltávozni.
Az előadósoron minden szünetben kötelező az udvaron tartózkodni, ha nem esik az eső. Az
ügyeletes tanár engedélyével és felelősségével ettől el lehet térni.
A 16-órás benntartózkodás alóli felmentésének rendje a következő:
1. Az osztályfőnök begyűjti az erre vonatkozó szülői kérelmeket
2. Listát készít a tanulók iskolai elfoglaltságáról (napközi, tanszoba, szakkör, egyéb a tanuló
számára kötelező foglalkozás…)
3. Listát készít a visszamaradó, az iskolában egyéb foglalkozáson ellátandó tanulóiról napi bontásban
5. Ellenőrzi, hogy a szülői kérelmek a tanuló iskolai elfoglaltságához igazodnak-e.
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6. Az összegyűjtött kérelmekkel felkeresi az igazgatót és javaslatot tesz tanulónként a kérelem
elfogadására
7. Az igazgatói jóváhagyás (aláírás után) lepecsételteti a kérelmet a titkárságon
8. Az osztályfőnök a lepecsételt és aláírt kérvényeket lefénymásolja és megőrzi
9. Az eredeti példányokat átadja a tanulóknak, akiknek a figyelmét felhívja arra, hogy az igazolást tartsák maguknál, és hivatalos közeg kérésére mutassák meg
10. Az igazolások pótlását az osztályfőnök intézi
11. A tanulót mindaddig el kell látnunk 16 óráig, amíg gondviselője nyilatkozatot nem tesz

3.4. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a teljes intézményhez tartozó
területek használatának rendje
Minden tanuló köteles villamos energiával, ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
Az iskola épületében, a sportegység öltözőiben és folyosóin tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.
3.5. Könyvtárak használatával összefüggő alapvető szabályozások (beiratkozás, tagsági
feltételek, kölcsönzés)
Az iskolakönyvtár feladatait - saját nyitva tartási és könyvtárhasználati rendje szerint - a Csorba
Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára látja el. Az iskolai könyvtárat, az iskolai tankönyvkölcsönzést az iskola hirdetőtábláján feltüntetett rendben lehet igénybe venni.
4. A gyerekkel, tanulókkal összefüggő szabályok
4.1. Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos szabályok
Iskolánk 1-8. osztályos tanulói számára ingyenes a tankönyvellátás. A tankönyvrendelést – a
munkaközösségek véleményének kikérésével az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi,
hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus
formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó egyetértő nyilatkozatát.
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4.3. Térítési díj befizetése és visszafizetése
Az étkezési térítési díjakat a Pécsi Ellátó Központ által megbízott közalkalmazott előre kihirdetett befizetési napokon és időpontokban havonta szedi be. A lemondás telefonon vagy személyesen az Elszámolóház aulában található irodájában történhet.
Az étkezési térítési díjakról, a befizetés és lemondás módjáról a gyermekétkeztetési feladatokat
ellátó önkormányzat, ill. a Pécsi Ellátó Központ saját hatáskörében rendelkezik.
4.4. Az általános iskolában a körzetbe tartozó gyerekek sorsolására vonatkozó szabályok
Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat
meg kell hívni. A sorsolásra az igazgató jelenlétében az igazgatói irodában kerül sor. A sorsolásra meg kell hívni a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat képviselőjét is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül
is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete
indokolja.
4.5. A továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tájékoztatás szabályai
Az iskola október 31-éig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú iskolai
felvételi eljárás rendjéről. Az iskola október 31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen
kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita
van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános
iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania. [R. 31. § (1)-(2) bek.)
A továbbtanulni szándékozó 8. osztályos tanulóink tanítási időben a testület döntése alapján
legfeljebb három nyílt tanítási napon vehetnek részt. Ezt az osztályfőnök tartja számon a szülő
írásos kérése alapján. Továbbtanulási szülői értekezletet tartunk az érdeklődő szülők számára.
A tanulók és szüleik élhetnek az egyéni tanácsadás lehetőségeivel is, melyet az iskola pályaválasztási felelőse tart. A középiskolai jelentkezési lapok kitöltéséhez a szülők gyermekük osztályfőnökétől segítséget kapnak.
4.6 Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, tájékoztatás a rendszeres orvosi vizsgálatokról
Baleset, sérülés rosszullét esetén az érintett tanuló, illetve társai kötelesek azt a legközelebbi
pedagógusnak jelenteni. A pedagógus ezzel kapcsolatos teendőit az SZMSZ tartalmazza. A tanulók részére egészségi állapotának napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára az iskolaorvos által
meghatározott időpontban iskolaorvosi és védőnői ellátás van. Az adott évfolyam tanulói az
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életkornak megfelelően megkapják a kötelező védőoltásokat. A tanulók félévente egy alkalommal fogászati ellenőrzésen vesznek részt. Az iskola tanulói részére az iskolaorvosi rendelés
ideje és helye a faliújságon van kifüggesztve.
Kisebb sérülés esetén a tanulót az iskolatitkári irodában elsősegélyben részesítjük. Szükség esetén szüleit értesítjük, orvoshoz kísérjük, illetve mentőt hívunk.
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie.
Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének útmutatásával. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint
kell elhagyni az épületet. A tennivalókat és a menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.
A számítástechnikai, technika és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt
baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt
dolgozójának.

4.7. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások, a behozott eszközök, ruházat és egyéb tárgyak elhelyezése, őrzése, mobiltelefon-használat szabályai
A tanuláshoz nem szükséges eszközöket, értékes műszaki cikkeket - mobiltelefon, laptop, ékszer, stb. - megőrzésre nem veszünk át, és azokért felelősséget az iskolában és a sportegységben
nem vállalunk.
A tanulók felszerelésében, ruházatában az iskolának felróható ok miatt bekövetkezett kárért az
iskola felelősséggel tartozik. Szülői megkeresés esetén a káresemény kivizsgálásra kerül a tanuló osztályfőnökének és az érintett tanár(ok) bevonásával. A sportegységben illetve az iskolában a tanuló által szándékosan okozott kárt a szülő köteles megtéríteni, a sportegység illetve
az iskola igazgatójával egyeztetve, vagy az eredeti állapotot visszaállítani.
Tilos az iskola területére olyan tárgyat behozni, amely a testi épségre vagy egészségre veszélyes
(szúró-vágóeszköz, gyufa, dohányáru, stb.) A pedagógus ilyen tárgyakat a tanulótól elkéri, és
azokat a szülőnek vagy gondviselőnek adja át. Az eszköz átadásának megtagadásáért a diák
szaktanári figyelmeztetést kap.
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök,
mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A
tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop,
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audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
A tanuló eredménytelen figyelmeztetése esetén a kikapcsolt eszközt a pedagógus elveszi, amelyet a tanuló a tanítási óra után kaphat vissza. Szünetben sem lehet eszközöket kihangosított
formában használni. A mobiltelefon, diktafon, stb. eszközök átadásának megtagadásáért a tanuló szaktanári figyelmeztetést kap.
Az iskolában tilos a pedagógus és a tanulók hozzájárulása nélkül róluk kép-, ill. hangfelvételt
készíteni. Az iskolai büfében és az automatában vásárolt poharas italt tanulóinknak a vásárlás
helyén kell elfogyasztani. A büfében történő vásárlásokat úgy kell lebonyolítani, hogy órakezdésre mindenki időben érkezzen.
A tanuló az iskolában mindig tiszta, ápolt külsővel jelenjen meg. Az iskolai ünnepélyeken az
alkalomhoz illő öltözetet köteles hordani minden tanuló: sötét szoknya vagy nadrág és fehér
felsőrész. A testnevelés órán balesetveszélyes ékszer viselése, túlzottan hosszú köröm nem
megengedett. A tanulók ruházata a tornateremben és jó idő esetén a szabadban fehér atlétatrikó,
vagy póló, illetve kék tornanadrág (lányoknál lehet kék tornadressz) és fehér váltó zokni. Hűvösebb időben melegítő és pulóver használata is megengedett.

4.8. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás
A nem kötelező tantárgyak választásának jogát a tanuló 14 éves koráig a szülő, ezt követően a
szülő és gyermeke együttesen gyakorolja. A tantárgyválasztás - amelynek módjáról és tartalmáról az iskolavezetés minden év április 15-ig tájékoztatja a szülőket és tanulókat - egy tanévre
szól, ebben az időtartamban kötelező érvényű.
Minden év május 20-áig felméri az iskola hogy a tanuló
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában kötelező etika órán kíván-e részt venni, valamint
felméri a szülő, illetve a tanuló a következő évtől érvényes módosítási igényét. Az évfolyamra
vonatkozó igényeket a tanulóknak kiadott jelentkezési lapokon az iskola vezetése a megelőző
tanév május 20-áig gyűjti össze. A módosítási igényt a szülő ugyancsak a jelentkezési lapon
adja be.
A tanórán kívüli tevékenységekre a tanulók a megelőző tanév befejezéséig jelentkezhetnek osztályfőnöküknél. E jelentkezést az új tanév második hetének végéig módosíthatják. Ezt követően
a választott foglalkozások a tanév végéig kötelező elfoglaltságnak minősülnek. A választható
tantárgyak tanulását, valamint a szakkörök, indulását az iskola igazgatója engedélyezi. Az igazgató megtagadhatja a foglalkozás indításának engedélyét, amennyiben a tanulók létszáma 12
főnél kevesebb.
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A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
4.9. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
Tanköteles tanulónak az iskolai kötelező foglalkozásról való távolmaradást igazolnia kell. Kötelező foglalkozásnak minősül a tanítási óra- vagy tanóra keretében megtartott egyéb foglalkozás, a szülők által igényelt, tanulószobai foglalkozás, az iskolai ünnepség, rendezvény.
A mulasztás történhet előzetes engedély alapján, illetve lehet előre nem látható mulasztás. Előzetes engedélyt kérhet a tanuló szülője, gondviselője, a kikérő szerv, egyesület stb., szaktanár.
Az előzetes mulasztást öt napig az osztályfőnök engedélyezheti, azt meghaladóan az igazgató.
Az előzetes engedélyt külön kikérő lapon lehet kérni.
Az előzetes engedély megadásánál mérlegelni kell a tanuló teljesítményét, szorgalmát, és azt,
hogy a kieső idő nem hátráltatja-e a tanuló továbbhaladását.
Engedély esetén a tanuló mulasztását a naplóban az osztályfőnök igazolja.
A nyolcadik osztályos tanuló – a szülő által a tanítási évben igazolható - legfeljebb három tanítási napon vehet részt középfokú intézmény „nyílt napján". A szülő az iskolalátogatás helyét és
időpontját gyermeke osztályfőnökének előzetesen írásban bejelenti.
Előre nem látható mulasztásnak minősül a betegség, hatósági intézkedés, családi problémák,
közlekedési nehézségek, vagy egyéb alapos ok, amelynek ismeretében az osztályfőnök utólag
a mulasztást igazolhatja. A szülő/gondviselő kötelessége, felelőssége, hogy a váratlan mulasztást az első napon, bejelentse az iskolának. A mulasztást az iskolába jövetel első napján - legkésőbb a soron következő osztályfőnöki órán - igazolni kell betegség esetén orvosi igazolással,
hivatalos elfoglaltság esetén az idéző szerv igazolásával.
A szülő tanévenként legfeljebb 3 tanítási napon való távolmaradást igazolhat (+ a továbbtanulással kapcsolatos nyílt napokat).
A mulasztásokat előzetes engedély, utólagos igazolás alapján az osztályfőnök igazolja.
Az első igazolatlan mulasztás után a pedagógus értesíti a szülőt. Ha az értesítés eredménytelen,
az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
10 igazolatlan óra mulasztás után az iskola igazgatója értesíti az illetékes kormányhivatalt és a
gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 30 órát, az iskola a mulasztásról
tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint gyámhivatalt és a kormányhivatalt.
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási
év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett előzetes értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát,
a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
A tanítási óráról késni nem szabad. A késést és annak időtartamát az órát tartó nevelő a naplóban rögzíti. Az osztályfőnökök a késéseket hetente összeadják. Az egy tanórányi összeadott
késés egy órányi igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható
ki a tanóráról.
4.10. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, aki hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez
és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően
jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A tanulót vagy
tanulói közösséget a nevelőtestület Apáczai-díjra terjesztheti fel.
A jutalmazás formái
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
•
szaktanári, vezetői
•
osztályfőnöki
•
igazgatói
•
nevelőtestületi.
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Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén jutalmazhatók. A jutalmak
odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye tanulmányi, kulturális, sport, közösségi munka terén, elismerését a tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége előtt veszi át.
Csoportos jutalmazási forma lehet a jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy
kiállítás látogatásához). Odaítéléséről az iskolavezetőség dönt. A jutalmazások az intézmény
faliújságján is kihirdetésre kerülnek. Tanulóink versenyeken mutatott teljesítményükért az
alábbi elismerésben részesülnek:
•
Versenyeken való eredményes szereplésért - szaktanári dicséret,
•
Városi, területi versenyeken elért 1-5. helyezésért - osztályfőnöki dicséret,
•
Megyei versenyeken elért 1-10. helyezésért - igazgatói dicséret,
•
Országos versenyeken elért 1-10. helyezésért - nevelőtestületi dicséret,
Iskolán belüli és kívüli szereplésekért, ill. az iskola hírnevét népszerűsítő egyéb rendezvényeken való részvétel esetén - osztályfőnöki dicséret.
4.11. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: szaktanári, ügyeletes tanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés. 5 db szaktanári, ill. ügyeletes tanári figyelmeztetés után újabb, azonos súlyú
kötelezettségszegés esetén osztályfőnöki figyelmeztetés jár.
4 db osztályfőnöki figyelmeztetés utáni, azonos súlyú kötelezettségszegés esetén igazgatói figyelmeztetés jár. További kötelezettségszegés esetén igazgatói intő jár, amelyet újabb kötelezettségszegés miatt igazgatói megrovás követ. Súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárást kell indítani.
Szaktanári figyelmeztetés:
•
felszerelések, tájékoztató füzet hiányáért az osztálynaplóba tett kétszeri bejegyzés után
•
a tanítási óra megzavarásáért,
•
nem megfelelő magatartásért (tiszteletlen viselkedés, személyhez fűződő jogok megsértése)
•
a házirend megsértéséért.
Ügyeletes tanári figyelmeztetés:
•
tanítás előtt valamint az óraközi szünetekben történt fegyelmezetlenség miatt.
Osztályfőnöki figyelmeztetés:
•
súlyosabb magatartási vétségek miatt (tiszteletlen viselkedés, személyhez fűződő jogok
megsértése)
•
a kötelesség rendszeres elmulasztása miatt,
•
a házirend sorozatos megsértéséért.
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Igazgatói figyelmeztetés:
rendszeres kötelezettségszegés miatt (lásd fentebb)
Azonnali igazgatói figyelmeztetés jár súlyos kötelezettségszegésért, például:
•
lopásért,
•
verekedésért,
•
szándékos károkozásért,
•
közfeladatot ellátó személy, iskolában dolgozó közalkalmazott személyhez fűződő jogának súlyos megsértéséért.
A fegyelmi intézkedéseket, az osztálynaplóba is be kell írni.
4.12. A tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei, intézkedések
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási
folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett
közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá
tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul meg kell tenni. Ha a közösségellenes
magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást
vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló
szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy
fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a
cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és
az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.
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4.13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Osztályozó vizsgára a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. Az osztályozó, különbözeti és
beszámoltató vizsga esetén a vizsga időpontját a vizsgát megelőző három hónapon belül kell
kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A
vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
5. Gyermekek és tanulók jogai és kötelességei
5.1. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje
és formája
Tanulóink tájékoztatása szóban és írásban valósulhat meg. Történhet hetente osztályfőnöki órákon az osztályfőnökön keresztül, a nagyobb rendezvények, versenyek keretében, a faliújságokra kihelyezett hirdetésekkel, iskolarádió útján, iskolagyűlésen, valamint személyes beszélgetések során. A nevelőtestületi értekezletre a választott diákképviselő is meghívható.
Diákönkormányzattal való kapcsolattartás a tantestületi képviselő vagy közvetlenül választott
diákvezetőik útján valósul meg.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diák-küldöttgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A delegálás rendjét a Diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. A napirend nyilvánosságra hozatala az osztályokban való kifüggesztéssel, ill. az iskolarádión keresztül történik.
5.2. A tanulók jogai
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;
 a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének




megfelelően alakítsák ki;
részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás
során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon
történjék,
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez
való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azon-
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ban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem ve-




















szélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét,
testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását;
állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül
a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért;
az oktatási jogok biztosához forduljon;
minden segítséget és lehetőséget megkapjon egészséges testi-lelki fejlődéséhez, az eredményes tanuláshoz, képességei fejlesztéséhez, problémáinak megoldásához;
válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
továbbá pedagógusok közül;
az iskola és az ANK létesítményeit, intézményeit, ezek berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használhassa;
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról;
részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek;
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e
körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez,
pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és
arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon;
vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását;
jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen;
jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában;
kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését;
kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról;
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kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe;




választó és választható legyen a Diáktanácsba, illetve iskolán kívüli diákképviseletbe;
a Diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;
az őt ért sérelem esetén a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökéhez, vagy az iskola
igazgatójához forduljon, s tőlük segítséget kapjon;
az osztálytanácson, Diáktanácson a diák küldöttgyűlésen keresztül véleményt nyilvánítson, és kérdéseket tegyen fel az iskola életét érintő ügyekben a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez;
választáskor javaslatot tegyen a diákönkormányzat felnőtt segítőjének személyére;
kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön,



















amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll;
segítséget igényeljen és kapjon a számára megfelelő középfokú tanintézet és életpálya
megválasztásában;
igénybe vegye az iskola által biztosított napközi otthoni, tanulószobai, menzai (étkezési)
lehetőséget, rászorultsága esetén szociális támogatást igényeljen;
a foglalkozásvezető hozzájárulásával - a szülő írásos kérése alapján - bekapcsolódjon az
iskola által felkínált tanórán kívüli és választható tantárgyi tevékenységbe;
megismerhesse az iskola pedagógiai programját, az általa tanult tantárgyak követelményeit;
igénybe vegye a tanulókat megillető kedvezményeket ;
huzamosabb (legalább öt munkanap) hiányzás esetén a szaktanárral való egyeztetés
alapján történik a hiányok pótlása;
naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írjon;
javító, osztályozó vizsgát tegyen, ill. évet ismételjen a külön jogszabályban foglaltak
szerint;
képviselje az iskolát tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon;
az esetleges programváltozásról időben értesüljön;
társai magatartás és szorgalmi jegyeinek megállapításakor véleményt nyilvánítson;
véleményt nyilvánítson- közvetlenül vagy képviselői útján-, és felvetésére érdemi választ kapjon.

A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények:
A diákigazolvány
a) a tanulói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,
b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére
való jogosultságot,
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c) a tanulói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre
való jogosultságot,
igazolja. [Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §]
A diákigazolvány iránti igényt a tanuló szülője az iskola titkárságán jelenti be.
5.3. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken az iskolában elvárt magatartást kell tanúsítani.
Az intézmény területén, rendezvényein a szeszes ital fogyasztása, dohányzás és bármilyen drog
használata szigorúan tilos. A tilalmak megszegése elmarasztalást eredményez.
5.4. A tanulók kötelezettségei
Tanulóinknak kötelessége, hogy megismerjék, az iskolai életben betartsák a nemzeti köznevelési törvény tanulókra vonatkozó elvárásait. Ennek értelmében a tanuló kötelessége, hogy:
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
 részt vegyen a kötelező és a választott egyéb foglalkozásokon;
 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek meg









felelően - tanulmányi kötelezettségének;
életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az
általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati
rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait;
óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait
vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt;
megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait;
megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat;
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társaival, felnőttek iránt tisztelettudó legyen, kerülje a trágár, durva kifejezéseket;









vigyázzon mások és saját testi épségére;
a megszabott orvosi vizsgálatokon részt vegyen;
az iskola és a sportegység házirendjének szabályait betartsa;
a becsengetést követően a legrövidebb időn belül elfoglalja helyét a tanteremben, ill.
felsorakozzon a kijelölt helyen;
tanulótársainak a tanórai rendhez való jogát magatartásával ne korlátozza;
testnevelés órák alóli, állandó és könnyített felmentések kérése esetén orvosi igazolást
nyújtson be, melynek beadási határideje minden tanév szept. 15.;
takarékoskodjon az energiával;
betartsa a tűz- és balesetvédelmi szabályokat;



a tanórára a szükséges felszerelést elhozza, házi feladatát elvégezze.




A hetesek tennivalói
A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
A hetes feladata:
 felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig
 szünetekben probléma esetén az ügyeletes nevelő értesítése.
6. ELEKTRONIKUS NAPLÓ ÉS ELLENŐRZŐ

Iskolánkban a szülő gyermeke tanulmányi eredményéről, érdemjegyeiről az elektronikus naplóból értesülhet. Az elektronikus ellenőrző elérhetőségét minden osztályfőnök a szülők rendelkezésére bocsátja legkésőbb az első szülői értekezleten.
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II.3. POGÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

1. Intézményegységre vonatkozó adatok
Név: Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti
Iskola Pogányi Általános Iskola
Cím: 7666 Pogány, Széchenyi u. 11.
Telefon: 72-425-464
E-mail: pogany@educentrum.hu
Fax:72-550-621
A COVID 19 járványügyi helyzettel kapcsolatos intézményi és iskolai eljárásrend a Házirend mellékletét képezi, mely a www.educentrum.hu honlapon is elérhető. A benne foglaltak az iskolával jogviszonyban lévő dolgozókra, tanulókra, továbbá a szülőkre, látogatókra is érvényes.
2. Az iskola közösségei
- Osztályközösség
- Nevelőtestület
- Szülői Munkaközösség
Iskolánkban az egyes évfolyamok önálló osztályt alkotnak. Az osztályközösség élén – mint
pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére tisztségviselőket választhatnak.
3. A működés rendje
3.1. Az iskola munkarendje:
Nyitva tartás: Az iskola tanítási időben 7:00 órától 17:00 óráig tart nyitva.
Az iskola tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
3.2. Tanítási órák, ügyelet, szünetek, étkezések rendje:
Reggeli ügyelet: 7:00 – 7:45 óráig
Du. ügyelet: 16:00 – 17 óráig
Étkezések rendje: Tízórai 8:45 – 9:00 óráig az ebédlőben
Ebéd 12:35 – 13:00 óráig az ebédlőben
Uzsonna:15:30-15:45 óráig az ebédlőben
55

Pogányi Általános Iskola
Csengetési rend:
1.óra

8:00 – 8:45

6. óra

12:45 – 13:30

2. óra

9:00 – 9:45

7. óra

13:45 – 14:30

3. óra

10:00 – 10:45

8. óra

14:45 – 15:30

4. óra

10:55 – 11:40

9. óra

15:30 – 16:00

5. óra

11:50 – 12:35

10. óra

16:00-17:00

A járványügyi helyzet fennállása alatt:
Étkezések rendje: Tízórai 8:45 – 9:00 óráig az ebédlőben
Ebéd 12:35 – 13:00 óráig az ebédlőben 3.-4. osztály
13:00 - 13:30 óráig az ebédlőben 1.-2. osztály
Uzsonna:15:15-15:30 óráig az ebédlőben
Csengetési rend:
1. óra

8:00 – 8:40

6. óra

12:45 – 13:30

2. óra

9:00 – 9:40

7. óra

13:45 – 14:25

3. óra

10:00 – 10:40

8. óra

14:35 – 15:15

4. óra

11:00 – 11:40

9. óra

15:30 – 16:00

5. óra

11:55 – 12:35

10. óra

16:00-17:00

Az iskolában tanuló diákoknak és az órákat tartó pedagógusoknak az óra megkezdése előtt 15
perccel meg kell érkezniük. A tanítási órát csak indokolt esetben lehet megzavarni, sem pedagógust, sem a tanulókat nem lehet kihívni az óráról.
Szünetek: A szünetben szellőztetni kell. A szünetben a gyerekek a zsibongót használják, vagy
a szabadban tanári felügyelettel a járványügyi helyzet fennállása alatt, annak előírásait betartva
(lásd Intézkedési terv) csoportokra bontva (1.-2. és 3.-4. osztály) tartózkodnak.
A hetesek feladata a tízóraihoz, az ebédhez, az uzsonnához megteríteni, padok, székek rendjét,
a terem tisztaságát ellenőrizni.
Az önállóan, autóbusszal vagy kerékpárral közlekedő tanulók a szülő felelősségének terhére
közlekedhetnek a fenti járművekkel. A szülő tanév elején írásban megnevezi azokat a felnőtteket, akik jogosultak elvinni a gyermeket az iskolából.
A szülők várakozási helye: az iskola bejárata előtti előtér.
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Szervezett, tanórán kívüli programokról a szülő/gondviselő viszi haza a gyermekeket.
3.3. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje
3.3.1. Tanórák rendje
A tanuló köteles az adott tanórára előírt felszerelését előkészteni. Az elektronikus osztálynaplóért, foglalkozási tervért, munkatervekért az órát tartó pedagógus felel.
Testnevelés órák alól a szülő írásban felmentést kérhet:
- egészségügyi indokkal havi egy alkalommal,
- egyéb esetekben csak orvosi javallatra, a felmentés okának és idejének feltüntetésével.
Tanuló a tanári szobába csak engedéllyel léphet be.
Diákjaink az intézmény területét a tanítási idő alatt tanítói felügyelettel vagy külön engedéllyel
(szülő vagy gondviselő által leadott nyilatkozat szerint) hagyhatják el.
Tanári engedély nélkül a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Sportegység termeibe (uszoda,
konditerem, sportcsarnok) bemenni tilos! A tanulók a sportegységbe a testnevelés órájuk
(úszás) megkezdése előtt legfeljebb 15 perccel korábban léphetnek be.
3.3.2. A tanulók iskolában tartózkodásának rendje
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés
a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16 óráig tartó iskolai foglalkozások
megszervezéséről. A törvény szerint a „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”.
Az 55. § (1) bekezdés szerint, az igazgató a szülők kérelmére felmentheti a tanulót a tizenhat óra előtt
megszervezett egyéb foglalkozás alól, kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően
egész napos iskolaként működik. Iskolánk egész napos iskolaként működik. A tanulók az igazgató

tudtával 17 óráig tartózkodhat az iskolában.
Tanulócsoportok részére szervezett tanórán túli rendezvényekre a program előtt egy héttel az
igazgatótól kell engedélyt kérni.
A járványügyi helyzet fennállása alatt a szülők, látogatók csak az Intézkedési tervben foglaltak
szerint tartózkodhatnak az iskola épületében.
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3.4. Az iskolába érkező látogatók fogadásának rendje
Az iskolába látogatók az iskola területén csak engedéllyel tartózkodhatnak. Az engedély kiadása az igazgató joga.
3.5. Az iskolai helységei, berendezési tárgyai, eszközei, az iskolaudvar használatának
rendje
Minden tanuló köteles villamos energiával, ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.
A környezettudatos gondolkodás/magatartás mindenkitől elvárt követelmény.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
Az iskola épületében, a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Sportegység öltözőiben és folyosóin
tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. Az iskola udvarát az ott lévő játékokat is a balesetveszély kerülésével használhatják a tanulók.

3.6. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök,
mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Mobiltelefont iskolába érkezéskor a tanáriban kikapcsolt állapotban le kell adni, a nap végén visszakérni. A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
3.7. A szülők képviselete és tájékoztatása
A szülőket rendszeresen a reggeli és délutáni személyes találkozón túl, az iskola által kijelölt
szülői értekezleteken, fogadó órákon, sürgős esetben (egyeztetés után) a megbeszélt idő-
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pontban, levélben, telefonon, faliújságon, elektronikus naplón/ellenőrzőn keresztül tájékoztatjuk az iskolai eseményekről, programokról, eredményekről, a következő tanév szükséges felszereléseiről, kedvezmények lehetőségéről, a határidőkről. Az elektronikus ellenőrző eléréséhez a szülők felhasználónevet és jelszót a tanévkezdéskor kapnak.
A szülők érdekeik képviseletére szülői munkaközösséget alkothatnak, szülői munkaközösség
vezetőt választhatnak. A szülői közösség javaslattevő, véleményező jogkörét a hatályos jogszabályokban meghatározott témákban, területeken gyakorolja.
4. Tanulókkal összefüggő szabályok
4.1. Tanulói jogviszony keletkezése, a körzetbe tartozó gyerekek felvételére, sorsolására
vonatkozó szabályok
A tanulói jogviszony – az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében is - felvétel vagy
átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy
átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.
A körzetbe tartozó gyerekeket fel kell venni. Továbbá a halmozottan hátrányos tanulók, a német
nemzetiséghez tartozó jelentkezők előnyt élveznek. Ha az iskola - a törvényben meghatározott
sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintettek
között sorsolás útján dönt. A sorsolás nyilvános, arra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat
meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló,
akinek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
- testvére az adott intézmény tanulója, vagy
- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
A sorsolást a gyermek nevével ellátott névtábla kihúzásával a fenntartó képviselője végzi, a
még szabad férőhelyek függvényében.
Az elutasításról a törvényben meghatározottak szerint határozat készül.
4.2. A tankönyvellátással összefüggő rendelkezések
Az iskola a szülői értekezleten, faliújságon tájékoztatást ad a tankönyvellátás helyi rendjéről.

59

Pogányi Általános Iskola
A szülőknek joguk van megismerni és véleményezni véglegesítés előtt az iskola tankönyvmegrendelését. A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott készíti el. Az igazgató elektronikus
formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó egyetértő nyilatkozatát.
4.3. Ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos szabályok
Iskolánk minden tanulója számára a tankönyvek, munkafüzetek térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére.
4.4. Az ingyenes tankönyvellátás biztosításának lehetőségei:
- központi költségvetésből térítésmentesen biztosított tankönyvekkel
- az iskolától történő tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével
- használt tankönyvek biztosításával
- illetve a három lehetőség együttes alkalmazásával.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges könyveket, pedagógus kézikönyveket a pedagógus által meghatározott időpontban kölcsönözheti ki az iskolai
könyvtárból. A kölcsönzés és visszaszolgáltatás tényét átvételi elismervénnyel igazolják. Az
átvevő köteles a kölcsönzött könyveket a megadott határidőre hiánytalanul visszaszolgáltatni.
4.5. Étkezési díj befizetése, kedvezmények igénybevétele
Az étkezési térítési díjak mértéke, egyes kedvezmények igénybevétele a következő kedvezményre jogosító, érvényes dokumentumok benyújtása alapján igényelhető.
- Határozat – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról.
- Igazolás – tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről (SNI is).
- Igazolás – családi pótlék folyósításáról, 3 vagy több gyermek esetében.
A leadott étkezési adatok alapján, az elszámolást a Pogányi Önkormányzat Óvoda végzi.
A térítési díjak beszedése: minden hónap 10-e előtti csütörtök 6:30-9:00-ig.
Az étkezést utólag kell fizetni. Lemondás az el nem fogyasztott adagok alapján reggel 8:30-ig
történik. Lemondani a tárgy napot követő naptól van lehetőség. A befizetés időpontja a szokásos módon kifüggesztve megtalálható, illetve az elektronikus naplóban/ellenőrzőben a befizetést megelőzően bejegyzésre kerül. Pótbefizetésre lehetőség nincs.
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4.6. Szociális támogatás megállapításának, felosztásának elvei
A szociális támogatás a rászoruló tanulók élet és tanulási feltételeinek segítését szolgáló anyagi
vagy természetbeli (ruházat, tanszerek) juttatás. A szociális támogatásba részesítendők köréről
a szülő, az osztályfőnökök jelzése alapján, a helyi önkormányzat dönt.
A rászorultság megállapítása a szülő kérése, kereseti igazolása, határozatok, az osztályfőnökök
tapasztalata illetve egyéb - a gyermekkel személyes kapcsolatban állók - jelzése alapján történik. A szociálisan hátrányos gyermekek körét nyilvántartjuk. A támogatást a szülők gyermekük
osztályfőnökénél írásban kezdeményezhetik.
4.7. Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések
4.7.1. A tanuló a jogszabályban meghatározott iskola-egészségügyi ellátásban részesül. Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok időpontjáról a tanulók szüleit tájékoztatni kell. A tájékoztatás történhet elektronikus naplón keresztül. Az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett orvosi ellátás alól fel kell menteni a tanulót, ha azt a szülő írásban kéri.
Az iskola tanulói részére az iskolaorvosi rendelés ideje és helye a faliújságon olvasható. Kisebb
sérülés esetén a tanulót az irodában elsősegélyben részesítjük. Szükség esetén értesítjük a tanuló szüleit, orvoshoz kísérjük, illetve mentőt hívunk. Minden tanév elején balesetvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók ill. megismertetjük velük a Házirendet.
4.7.2. Baleset, sérülés, rosszullét esetén az érintett tanuló, illetve társai kötelesek azt a legközelebbi pedagógusnak jelenteni. A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi
felelősnek. A pedagógus ezzel kapcsolatos teendőit az SZMSZ tartalmazza.
4.7.3. Bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézményi
SZMSZ tartalmazza. Ismertetése az osztályfőnök feladata.
Bombariadó és tűzriadó esetén:
A fenyegetést kapott dolgozó azonnal tájékoztatja az igazgatót. A vezető elrendeli az iskola
kiürítését. (Menekülési útvonal az iskola folyosóján kifüggesztve található.) Értesíti a rendőrséget, a fenntartót, az intézményvezetőt. A továbbiakban a rendőrség jár el. Az iskola dolgozói
és a tanulók csak a rendőrség engedélye után léphetik át ismét az iskola kapuját. Tűz esetén az
észlelést követően értesíteni kell a legközelebbi felnőtt dolgozót. Ettől kezdve az eljárás megegyezik a bombariadónál leírt folyamattal.
4.7.4. A tanulóknak minden tanév elején tűz-, és balesetvédelmi tájékoztató során felhívjuk
figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. Az oktatásra az első tanítási napon kerül sor az
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osztályfőnökök útmutatásával. A tennivalókat és a menekülési irányokat minden tanév elején ő
ismerteti tanítványaival. A tűz- és balesetvédelmi oktatás, a Házirend megismerésének tényét
az elektronikus naplóba és feljegyzéssel dokumentáljuk.
4.8. Vagyonvédelmi kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások. Behozott eszközökre, a ruházatra, ruházat és egyéb tárgyak elhelyezésére, őrzése, mobiltelefon használat szabályai
A tanuláshoz nem szükséges eszközöket (pl. bizsu, játék…), értékes műszaki cikkeket - mobiltelefon, laptop, mp3, ékszer, stb. - megőrzésre nem veszünk át, és azokért felelősséget az iskolában nem vállalunk.
A tanulók felszerelésében, ruházatában az iskolának felróható ok miatt bekövetkezett kárért az
iskola felelősséggel tartozik. Szülői megkeresés esetén a káresemény kivizsgálásra kerül a tanuló osztályfőnökének és az érintett pedagógus(ok) bevonásával. Az iskolában a tanuló által
szándékosan okozott kárt a szülő köteles megtéríteni, vagy az eredeti állapotot visszaállítani.
Tilos az iskola területére olyan tárgyat behozni, amely a testi épségre vagy egészségre veszélyes
(szúró-vágóeszköz, gyufa, dohányáru, stb.) A pedagógus ilyen tárgyakat a tanulótól elkéri, és
azokat a szülőnek vagy gondviselőnek adja át. Az eszköz átadásának megtagadásáért a diák
szaktanári figyelmeztetést kap.
Mobiltelefont, és más a foglalkozást, az órát zavaró berendezést, eszközt az iskolai foglalkozások alatt kikapcsolt, állapotban kell tartani. Szünetben sem lehet ilyen típusú eszközöket bekapcsolt formában használni. Az iskolában tilos a pedagógus és a tanulók hozzájárulása nélkül
róluk kép-, ill. hangfelvételt készíteni.
Az iskola tanulóitól és dolgozóitól a hétköznapokon tiszta, rendezett és visszafogott öltözéket
várunk el. A diákok számára a váltó cipő használata kötelező. Az iskolai ünnepségeken az alkalomhoz illő, ünneplő ruha viselete kötelező: sötét szoknya vagy nadrág és fehér felsőrész
(blúz vagy ing).
Testnevelés órán, mozgásfejlesztő-, sportfoglalkozáson, kiránduláson, az udvaron, játszótéren balesetveszélyes ékszer, bizsu, kibontott haj viselése nem megengedett. A tanulók
ruházata fehér póló, illetve kék vagy fekete tornanadrág és fehér váltó zokni. Hűvösebb időben
melegítő és pulóver használata is ajánlott.
4.9. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás
A nem kötelező tantárgyak választásának jogát a tanuló 14 éves koráig a szülő/gondviselő, ezt
követően a szülő és gyermeke együttesen gyakorolja. A tantárgyválasztás - amelynek módjáról
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és tartalmáról az igazgató minden év május 20-ig tájékoztatja a szülőket és tanulókat - egy
tanévre szól, ebben az időtartamban kötelező érvényű, tanév közben csak rendkívüli esetben
módosítható.
A felmérés vonatkozik:
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában kötelező etika órán kíván-e részt venni, valamint felméri a szülő, illetve a tanuló a következő
évtől érvényes módosítási igényét.
Az osztályokra vonatkozó igényeket a tanulóknak kiadott jelentkezési lapokon az osztályfőnök
a megelőző tanév május 20-ig gyűjti össze. A módosítási igényt a szülő ugyancsak a jelentkezési lapon adja be. A tanórán kívüli tevékenységekre a tanulók a megelőző tanév befejezéséig
osztályfőnöküknél jelentkezhetnek. Ezt követően a választott foglalkozások a tanév végéig kötelező elfoglaltságnak minősülnek. A választható tantárgyak tanulását, valamint a szakkörök,
indulását az iskola igazgatójának javaslatára a fenntartó engedélyezi. A szabadon választott
tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú tanuló
esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra
történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási
órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.
4.10. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
- A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik
a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető
legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló
ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Lásd.: 20/2012 EMMI rendelet 51. § (1)
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45.§ (9.) tanuló igazolatlan mulasztása a
tanuló lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely) szerint illetéke járási hivatal hatáskörébe
tartozik. A mulasztással kapcsolatos eljárásrendet a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 19. alfejezete szabályozza.
- Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
63

Pogányi Általános Iskola
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a Házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a Házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti
igazolással igazolja.
- Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Mulasztások eljárásrendje:
- A mulasztás első napjának délelőttjén a szülőnek, gondviselőnek tájékoztatni kell a tanuló
osztályfőnökét a hiányzás okáról.
- A tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzást szülői vagy orvosi igazolással igazolni kell .
- Amennyiben a tanuló egy héten (5 munkanap) belül nem hoz igazolást, mulasztását igazolatlannak kell tekinteni.
- Előre látható hiányzást az osztályfőnökkel előre kell tudatni. Rendkívüli családi eseményen
való részvétel esetén (temetés, esküvő stb.) az osztályfőnök adhat engedélyt a távolmaradásra.
- Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az iskola igazgatója adhat engedélyt. Az igazgató számára a kérvényt írásban kell benyújtani, az engedélyt vagy elutasítást
– az engedély beadását követő öt napon belül írásban kapja meg a szülő.
- Az alkalmi kikérés miatti felmentéseket (sport, kulturális, verseny stb.) az igazgató hagyja
jóvá.
- Betegség esetén a gyermek, vagy szülője köteles az aznapi szóbeli és írásbeli anyagot elkérni
osztálytárstól, pedagógustól. A tananyagot a hiányzóknak a hiányzást követő hét hétfőjére pótolnia kell. Ha ehhez segítségre van szüksége, az osztályfőnöktől segítséget kérni, szükség esetén egyeztetni a további teendőket.
- Amennyiben nem betegség miatt hiányzik a gyermek, úgy a szülő felelőssége, hogy a tanítóktól előre elkérje a tananyagot, és azt a kapott határidőre pótolja gyermekével.
- A szülő/gondviselő egy tanítási évben 3 napot igazolhat gyermekének.
Késések elbírálásával kapcsolatos szabályok:
- Ha a tanuló elkésik az óráról, a pedagógus beírja az elektronikus naplóba, jelezve a késést és
annak időtartamát is. A késések időtartama összeadódik. (20/2012 EMMI rendelet 51.§)
- A késést indokolni, igazolni az osztályfőnöknél kell.
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Eljárások az igazolatlan mulasztás esetén:
Amennyiben a távolmaradást nem igazolják a mulasztás igazolatlan.
Az iskola köteles a szülőt már az első alkalommal történő igazolatlan mulasztáskor értesíteni.
Amennyiben ismételten igazolatlanul mulaszt a tanuló, az iskola a gyermekjóléti szolgálat
közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint eljáró Kormányhivatalt a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat, az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel
meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a
tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási
évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési
hatóságot (a járási hivatalt), ahol szabálysértési eljárást indítanak a gondviselővel szemben, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az
ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt és a Kormányhivatalt.
A családi pótlék (iskoláztatási támogatás) a gyermek rendszeres iskolába járásának feltételével
folyósítható.
50 óra igazolatlan mulasztás jelzése után a gyámhivatal a MÁK-nál kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetését. A támogatás szüneteltetése mellett indokolt esetben védelembe veszik a tanköteles tanulót. A hivatal három tanítási hónapot magába foglaló időszakonként felülvizsgálja a döntését.
A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló
esetén harminc igazolatlan óra.
4.11. A tanulók jutalmazásának, elismerésének, elmarasztalásának elvei, formái
A jutalmazás célja a kimagasló, kiváló teljesítmények elismerése, pozitív magatartásformákra
ösztönzés, a tanuló önmagához mért teljesítmény elismerése.
Alapelvek: a tanulót elismerés, jutalom illeti meg, ha:
- munkáját, megbízatását kiemelkedően jól végzi,
- iskolánkat versenyeken, pályázatokon eredményesen képviseli,
- saját fejlődését szorgalmával kiemelkedően elősegíti,
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- a jutalmazásnál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt esetben – az arányosság
figyelembe vétele alapján - el lehet térni.
Értékelési rendszerünkben igyekszünk a tanulókat motiválni, pozitív megerősítést alkalmazni.
A piros pont, a jelzett dicséret, matrica is ezt a célt szolgálja. Csak végső esetben folyamodunk
elmarasztaló beíráshoz. A piros pontokat, minden nap kiegészítik a szóbeli dicséretek. Az első
osztályos tanulók az elvégzett munkáról félévkor és a tanév végén részletes írásbeli szöveges
értékelést kapnak. A második osztályos tanulók félévkor is írásbeli szöveges értékelésben részesülnek. A második év végétől a negyedik év évvégéig osztályzattal értékeljük a tanulókat.
Az a tanuló, aki év végére nem éri el az iskola által meghatározott minimum szintet, augusztusban javító vizsgát köteles tenni. Sikertelenség esetén az adott évfolyamot a tanulónak meg kell
ismételnie. A második évfolyamtól a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül dönthet az évfolyamismétlésről azon diákok esetében, akiknél a teljesítménye alapján indokolt az ismétlés.
Jutalmazás
Jutalmazást a nevelőtestület javasolhat.
Dicséretet kaphat az a tanuló, aki
- szorgalmas, egyenletes színvonalú, képességeinek megfelelő tanulmányi munkát végez
- példamutató magatartást tanúsít
- kiemelkedő közösségi munkát végez
A jutalmazás formái:
A jutalmazás történhet szóban vagy írásban, osztályközösségben vagy az iskola tanulói előtt.
A jutalmazás bejegyzései, az elektronikus naplóba rögzíteni kell.
- szaktanári dicséret
- osztályfőnöki dicséret
- igazgatói dicséret
- nevelőtestületi dicséret
- tanév végén elismerő oklevél, könyvjutalom formájában.
szaktanári dicséret:
-

tantárgyban nyújtott kimagasló teljesítmény, példamutató szorgalom, kitartó munkáért

-

versenyen való eredményes szereplésért

-

tanulmányi munkában, teljesítményben kiemelkedő fejlődésért

osztályfőnöki dicséret:

-

-

kiemelkedő közösségi munkáért

-

saját magához mérten kitartó, egyenletes munka, fejlődésért
példamutató magatartásért
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igazgatói dicséret:
-

iskola jó hírnevét növelő teljesítményért

-

kiemelkedő tanulmányi munkáért

-

év végi kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartásért
kiemelkedő közösségi munkáért

-

nevelőtestületi dicséret:
-

kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató szorgalom egész éves teljesítmény esetén

-

versenyeken elért kimagasló eredményért

év végi igazgatói dicsérő oklevél adható:
-

kiemelkedő tanulmányi munkáért

-

kiemelkedő sport vagy közösségi tevékenységért

-

városi megyei és országos versenyen elért kiemelkedő eredményért

Elmarasztalás
A tanulót elmarasztalás illeti meg, amennyiben a Házirend pontjait, valamint a mindenkor hatályos törvényeket megsérti. A fegyelmező intézkedés elrendelése előtt a tanulók jóvátételi lehetőséget kaphatnak. Az elmarasztalások esetében a fokozatosság elve érvényesül, melytől –
az arányosság figyelembe vétele alapján – el lehet térni.
A fegyelmező intézkedések formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi.
A fegyelmező intézkedések fokozatai: figyelmeztető, intő, megrovás, fegyelmi eljárás
A fegyelmező intézkedéseket az elektronikus naplóba rögzíteni kell.
A fegyelmező intézkedések elsődleges célja, hogy a tanulót az iskola helyi normáinak és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeinek betartására,
a közösségi együttélés alapvető szabályaira, a helyes magatartásformák követésére ráébresszük.
Alapelvek:


Odafigyelünk és vigyázunk egymásra.



Kötelességünk, hogy óvjuk saját és társaink testi épségét, egészségét.



Óvjuk berendezéseinket, felszerelésünk épségét.



Az iskolába, a tanórákra pontosan érkezünk.



Képességeink szerint tanulunk.



A tanulásban nem akadályozzuk társainkat.



Az elmaradt tananyagot a megállapított ütemben pótoljuk.



Tiszteletet tanúsítunk társaink és a pedagógusok munkája iránt.
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Meghallgatjuk egymást.



Kulturáltan viselkedünk az iskola terein.



Nem káromkodunk.



Valótlan állításokat kerüljük.



A szemét köztulajdon. Nem szemetelünk, ha szemetet látunk, felszedjük.



Iskolai és iskolán kívüli tevékenységünkkel hozzájárulunk az iskola jó hírnevéhez.



A szándékosan okozott kárt megtérítjük.



Kerüljük a másokat irritáló, nyilvánosságot nem igénylő viselkedést.



Az ügyeletes pedagógus munkáját segítjük.



A baleseteket, tűzeseteket azonnal jelentjük a legközelebbi felnőttnek.



A megállapodásokat betartjuk.

szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli):
-

többszöri hiányos felszerelésért

-

házi feladatok többszöri hiányáért

-

társai órai munkájának zavarásáért

osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli):
-

többszöri késésért

-

társai órai munkájának rendszeres zavarásáért

-

tiszteletlen, csúnya beszédért, káromkodásért

-

nem megfelelő magatartásért (személyhez fűződő jogok megsértése)

-

többszöri valótlan állításért

-

kihívó viselkedés

-

házirend többszöri megsértéséért

osztályfőnöki intő (írásbeli):
-

az előbbiek ismétlődő, halmozott előfordulásáért

osztályfőnöki megrovás (írásbeli):
-

a házirendben foglaltak rendszeres megsértéséért
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igazgatói figyelmeztetés (írásbeli):
-

házirend megszegéséért

-

rendszeres szabálysértésekért (pl. lopás, verekedés, rongálás, valótlan állítások, csúnya
beszéd…)

-

tiszteletlen magatartás pedagógussal, iskolai dolgozókkal szemben

-

társak, pedagógusok testi épségének veszélyeztetéséért

-

közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartásért

Azonnali igazgatói figyelmeztetés (írásbeli) jár súlyos kötelezettségszegésért, például:
-

lopásért

-

verekedésért

-

szándékos károkozásért

-

közfeladatot ellátó személy, iskolában dolgozó közalkalmazott személyhez fűződő jogának megsértéséért

igazgatói megrovás (írásbeli):
-

szándékos rongálásért

-

tiltott szerek (pl.:petárdát, narkotikumot, veszélyes eszközt,…) hoz az iskolába

-

magatartásával rendszeresen megsérti mások jogait

-

közfeladatot ellátó személy, iskolában dolgozó közalkalmazott személyhez fűződő jogának súlyos megsértéséért

-

közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartásért súlyos megsértéséért

-

házirend súlyos megsértéséért

nevelőtestületi megrovás (írásbeli):
-

szándékos veszélyeztetés és károkozásért

-

kirívóan súlyos kötelességszegésért

-

házirendet többször súlyosan megsértő magatartásért

Egyéb fegyelmező intézkedések:
Rendezvényekről, kirándulásokról, szervezett, de nem kötelező tanórai foglalkozásokról való
eltiltás.
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4.12. A tanulókat érintő fegyelmi intézkedések elvei, formái
Fegyelmi eljárás
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli
fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás lépéseit az SZMSZ rögzíti.
4.13. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés
módja és határideje, az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként megfogalmazott követelményei
Javító vizsga: A tanuló javító vizsgát a tanév rendjében meghatározottak szerint augusztus 15augusztus 31 közötti időszakban tehet.
Osztályozó vizsga:
Az osztályozó vizsgákról a 20/2012 EMMI rendelet 64.65§ rendelkezik.
Osztályozó vizsgát a félévi és év végi teljesítmény meghatározása érdekében januárban és júniusban szervezzük meg.
Az osztályozó vizsga esetén a vizsga időpontját a vizsgát megelőző három hónapon belül kell
kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A
vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgára a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. Határidő: a tervezett vizsga
előtt egy hónap.
Az osztályozó vizsga, a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyi, évfolyamokra bontott követelményei az iskola honlapján olvashatók.
4.14. Továbbtanulással összefüggő tájékoztatás szabályai
A felső tagozatos továbbtanulással kapcsolatos lehetőségekről a mindenkori törvényben kijelölt
határidőig az iskola tájékoztatja a szülőket és tanulókat. A tájékoztatás történhet szóban, írásban.
4.15. A tanulók által előállított alkotások vagyoni jogára vonatkozó megállapodások
Az iskola, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az nevelési-oktatási iskola
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított
elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította.
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A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, a szellemi
alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérésre - a
tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni.
5. A tanulók jogai és kötelességei
Iskolánkban csak alsó tagozatos gyermekeket fogadunk. Diákönkormányzat nem működik.
5.1. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje, formája
Iskolánkban alapelvünkkel összhangban az oktatási-nevelési folyamatot a tanulókkal szoros
együttműködésben végezzük. A gyerekeket az iskolai élettel kapcsolatos aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, a tanítók, az osztályfőnökök tájékoztatják, tanórákon, reggeli beszélgető
körön, megbeszéléseken. A megbeszéléseken a diákok elmondhatják véleményüket. Eseményekre, programokra, határidőkre, vonatkozó információkat a tanulók az üzenő füzetükbe, az
elektronikus naplóba rögzítik. Ugyanitt kerülnek bejegyzésre az írásbeli számonkérések időpontjai, azok megírása előtt min. 1 héttel. A tanévnyitón az igazgató ismerteti az év legfontosabb céljait, főbb feladatait a tanulókkal. A fontosabb információk a faliújságon is olvashatók.
Események, programok függvényében iskolagyűlés keretében tájékoztatja az igazgató a diákokat az aktuális programokról, eseményekről, eredményekről. Jellemző, hogy a tanítók egyénileg is konzultálnak a diákokkal, tanulmányi helyzetükről, nevelési kérdésekről, tanítványaik
felmerülő problémáiról, örömeiről. Az osztályfőnök az osztály együttműködésére, a közösen
kialakított szabályok betartására írásbeli megállapodásokat köthet a tanulókkal.
5.2. A tanulók jogai
- A nevelési-oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Az iskolai tanulmányai rendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák.
- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése
érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.
- Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa.
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- Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (udvar).
- Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
- Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről.
- Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről.
- Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának
gyakorlását.
- Kiskorú tanulónak a jogszabályokban meghatározottakon kívüli adatait csak szülője (gondviselője) hozzájárulásával tarthatja nyilván az iskola.
- Kiskorú tanuló szülőjének (gondviselőjének) hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat sajtó és
média számára.
- Az iskolában illetve iskolán kívül szervezett programokon a diákokról fényképek, video felvétel készülhetnek (lásd adatkezelési nyilatkozat). Ezek a képek nyilvánosságra kerülhetnek az
iskola honlapján.
- Ha a tanuló vagy kiskorú szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor a szóban vagy írásban panasszal élhet az alábbi személyek
bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és a korrekt eljárás követelményének megfelelően.
- a tanuló osztályfőnökénél (tanítójánál),
- az iskola igazgatójánál.
- A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése:
Az iskola belső életét irányító szabályzatok, Nkt. ide vonatkozó rendelkezései, az iskola Pedagógiai Programja, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei.
Ezek a dokumentumok megtekinthetők az iskolai nevelői szobában.
5.3. A tanulók kötelességei
- Betartsák az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit.
- Tartsák tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértsék.
- Vegyenek részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, szervezett programokon.
- Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget - képességeiknek megfelelően - tanulmányi kötelezettségüknek.
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- Az előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott, az oktatás során használt eszközöket,
védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, segítsék környezetük tisztán tartását, kérésre abban tevőlegesen vegyenek részt .
- Védje az intézmény és a közösség tulajdonát, az általa okozott kárt megtérítse.
- Közreműködjenek a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem megteremtésében.
- A tanuláshoz szükséges felszerelést magukkal hozzák.
- Segítsék intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését.
- Védjék saját és társaik egészségét, testi épségét.
6. Az iskola által szervezett a Pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken az iskolában elvárt magatartást kell tanúsítani.
7. Záró rendelkezések
7.1. A házirend hatálya
A házirend hatálya kiterjed az iskola 1.-4. osztályos tanulóira, a pedagógusokra, az iskola alkalmazottaira, a szülőkre (gondviselőkre), ill. egyes rendelkezései az iskolába látogatókra.
A házirend érvényessége kiterjed azokra a terekre, amelyeket a házirend hatálya alá tartozó
személyek oktatás, vagy oktatással összefüggő tevékenység során használnak, valamint azokra
az iskolán kívüli, tanítási időben, illetve a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódóan,
a tanítási időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre.
A Házirend a fenntartói jóváhagyással lép életbe.
7.2. A házirend módosításának, elfogadásának menete, nyilvánossága
A Házirend módosítása
A Házirend módosítását bármely pedagógus kezdeményezheti. Az erre vonatkozó javaslatot az
igazgatónak kell benyújtani. A javaslatot az iskola igazgatója terjeszti a döntést meghozó nevelőtestület elé. A SZMK egyetértési jogot gyakorol.
A házirend nyilvánossága
A házirendet a tanév első napján az osztályfőnök ismerteti a diákokkal, első szülői értekezleten
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a szülőkkel. A szülők a Házirend egy példányát a gyermek iskolába történő beíratásakor elektronikusan/papír alapon megkapják. A házirend tartalmi változása esetén a szülők, a tanulók
írásos tájékoztatást kapnak. A Házirend az iskola irodájában, a honlapon, a faliújságon hozzáférhető
.
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II.4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

1. Bevezető:
1.1. A Művészeti Iskola adatai
Az iskola neve: Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Alapfokú Művészeti Iskola Művészeti Iskola
Az iskola címe: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1/A.
Telefonszám: 72/550-615
E-mail: muveszeti@educentrum.hu
1.2. A művészeti iskola létszámadatai:
Alapító okirat szerinti maximális létszám 520 fő
1.3. Intézményi közösségek:




Művészeti ágak szerinti tanulóközösség (zene-, tánc-, képző- és iparművészet)
Tantestületi közösség
Művészeti ágak szerinti tagozati munkaközösségek

2. A működés rendje - a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok:
2.1. Az intézményegység munkarendje:
Az iskolát 6 órakor nyitjuk, az épület zárása 21 órakor történik. Az iskola titkárságán 8 -16 óra
között lehet ügyet intézni. Az iskolai könyvtár és kottatár a tanárok részére tart nyitva az iskolai
órarendben megjelölt időpontokban. A tanítás általában 13 órakor kezdődik, de az iskolai órarend rögzíti a tanáronkénti órabeosztást.
A pontos órakezdés miatt a tanuló köteles a tanóra kezdete előtt 5 perccel megjelenni, és a
folyosón csendben várakozni. A táncművészeti tagozatos tanuló 10 perccel órakezdés előtt kell,
hogy megérkezzen azért, hogy át tudjon öltözni órakezdésre. A késve érkező növendék kopogás
és engedélykérés után léphet be a terembe.
2.1.1. A tanulók, szülők intézményben tartózkodásának szabályai:
A tanuló a tanóra, próba vagy rendezvény alkalmával tartózkodhat az intézményegységben a
szaktanár által megjelölt időpontban. A szülők gyermekük kísérése valamint rendezvényen való
részvétel esetén tartózkodhatnak az iskolában.
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2.1.2. A gyermekek hozatala, elvitele:
A szülők hozzák a kisebb gyerekeket a foglalkozásokra, vagy a folyosón várakozhatnak a tanóra befejezésére - kérjük, ne zavarják hangos beszéddel a tanórát-, vagy visszajönnek gyermekükért az óra végére.

2.1.3 A foglalkozások hossza, befejezése:
Az egyéni hangszeres foglalkozások az „A” tagozaton 30 percesek, a „B” tagozaton 45 percig
tartanak, a csoportos tanórák 45 perc időtartamúak, legfeljebb 2x45 perces foglalkozás tartható
egyben szünet nélkül a tanulók részére.
A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról a tantestület dönt, de a szülők, tanulók véleményét is kikérjük. Egy nap programjáról a Diákönkormányzat dönt.

2.1.4. A termek használatának rendje:
A csoportos órák termeibe a tanuló csak a tanárral együtt mehet be.
Különösen balesetveszélyes termek a tánctermek.

2.1.5. Tárgyak, eszközök használatának rendje:
A zongorát, az iskola hangszereit, berendezéseit, számítógépeket, videót csak a szaktanár engedélyével kapcsolhatja be ill., használhatja a növendék. A foglalkozásokra a tanárok által
szükségesnek tartott felszerelést a tanulónak magával kell vinnie.
Zenei tagozat: tankönyvek, kották, írószerek, hangszer, zeneiskolai tájékoztató füzet.
Képző- és iparművészeti tagozat: munkaruha
Tánctagozat: balettcipő, tánccipő, tornaruha, próbaruha, tájékoztató füzet
(óra, ékszer használata kerülendő!)
2.1.6. Létesítmények használata egyéb célokra:
A tantermeket (elsősorban a tánctermeket), ha a napi munkát nem zavarja, bérbe adhatja az
intézményegység hasonló profilú célra.
2.1.7. A létesítmény biztonságos használatával összefüggő egyéb szabályok:
Az „Aprók háza” Óvodával és az 1. Sz. Általános Iskolával is megismertetjük, egyeztetjük házirendünket, mivel vannak közösen használt tereink.
Az „Aprók háza” Óvoda gyermekei mozgásfejlesztési céljára használhatják a balett termet minden évben előzetes egyeztetéssel. Erre az időszakra a művészeti iskola házirendje is vonatkozik
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rájuk.
1. Sz. Általános Iskola: A táncművészeti tagozat tanulói minden évben előzetes egyeztetéssel
használják a balett-termet, ilyenkor rájuk a Művészeti Iskola házirendje vonatkozik. Az óra
kezdése előtt 10 perccel érkezzenek az épületbe, hogy át tudjanak öltözni órakezdésre.
Várakozáskor a tanulók csak a Művészeti Iskola udvarrészét használhatják, az „Aprók háza”
Óvoda gyermekeit nem zavarhatják, játékaikat nem használhatják.
Tanulóink használják a PKK Apáczai Művelődési Ház balett-termét. Ilyenkor, illetve a PKK
Apáczai Művelődési Házban tartott rendezvényeinknél tanulóinkra, tanárainkra, a felnőtt résztvevőkre is vonatkozik a PKK Apáczai Művelődési Ház házirendje.
2.1.8. Az iskolai könyvtár és kottatár használata:
Csak a pedagógusok használhatják, ők adják tovább - ha szükséges - a tanulóknak a szükséges
anyagokat. Leltárilag a tanárok felelnek a kölcsönzött dokumentumokért. A tanuló köteles a
tanév végén a szaktanárnak a kölcsönkapott kottát sértetlenül visszaadni. Hangszerkölcsönzés:
A tanév elején az iskolától kölcsönzött hangszereket a tanuló köteles tanév végén sértetlen állapotban visszaszolgáltatni. A kölcsönvett hangszerekért a szülők írásban anyagi felelősséget
vállalnak, és kötelesek azt új húrkészlettel, illetve rendellenes használat vagy gondatlan kezelés
folytán a hangszerekben keletkező hibát szakemberrel saját költségükre meg kell javíttatniuk.
3. Működés rendje - gyerekekkel, tanulókkal összefüggő szabályok:

3.1. Térítési díj, tandíj befizetésének szabályozása, a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések:
A művészeti iskola tanulója beiratkozáskor és félévkor is köteles a megjelölt időpontban a gazdasági irodában a részére megállapított térítési díjat befizetni. Annak a tanulónak, aki 6 óránál
több foglalkozást igényel, vagy több tagozaton illetve tanszakon tanul, valamint más művészeti
iskolának is növendéke, nem töltötte be a 6. életévét, vagy betöltötte a 22. életévét tandíjat kell
fizetnie.
Tandíjat köteles fizetni az a tanuló is, aki a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, és
emiatt az adott évfolyamot második vagy további alkalommal ismételné.

3.2. Felvételi:
Tanévenként május hónapban felvételit tartunk az új tanulók részére. A magasabb évfolyamba
való felvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. A meghallgatást követő héten
kifüggesztjük az iskola folyosóján a felvett tanulók névsorát.
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Más intézményből bizonyítvány bemutatásával és elbeszélgetés után történik a tanulók átvétele.
3.3. Továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tanácsadás szabályai:
Tehetséges tanulóinkat szakirányú pályára is felkészítjük. Részükre, illetve szüleik számára
ajánljuk a nyílt napokat a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumban, a
zenei tagozaton tanulókat elő meghallgatásokra is elviszik a szaktanárok. Találkozókon, pályázatokon, országos versenyeken vehetnek részt, ahol lehetőségük van a tanulóknak tudásuk megmérettetésére is.
3.4. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések:
Csak egészséges tanuló vehet részt a foglalkozásokon. Tanév elején, az első órákon balesetvédelmi felvilágosítást kell tartania a szaktanárnak. Tanári felügyelet mellett végzett foglalkozásokon vigyázni kell a tanulók testi épségére (főleg tánctermek, műhelyfoglalkozások).
3.5. Tanulóbaleset esetén szükséges tennivalók:
A balesetet jelentenie kell a szaktanárnak az irodában, jegyzőkönyvet kell felvenni a történtekről, a szülőt is értesíteni kell a történtekről. Szükség esetén gondoskodni kell a tanulók orvosi
ellátásáról is!
3.6. Védő, óvó ellátások, bombariadó esetén szükséges intézkedések:
Bombariadó esetén a tanár köteles a tanulókat az épületből biztonságos helyre vinni, a kijelölt
- folyosón látható- menekülési útvonal betartásával
3.7. A dohányzás szabályozása:
Az intézményben és annak 50 méteres körzetén belül tilos a dohányzás.

3.8. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások, behozott eszközök, ruházat elhelyezése, mobiltelefon használat szabályai:
A tanulók, a dolgozók kötelesek az iskola épületének, eszközeinek állagát védeni és óvni.
Véletlen károkozás esetén a szaktanár a tanulóval megbeszéli a történteket. A kártérítés mértéke
az ár 25-50 %-a lehet, de a szaktanár javaslatára ez jóvátételi lehetőséggel kompenzálható.
Szándékos károkozás esetén: a tanuló az okozott kár teljes értékét megtéríti (legfeljebb a legkisebb munkabér 50 %-át). Károkozás esetén az igazgató a károkozás körülményeit megvizsgálja,
az okozott kár nagyságát felméri. A kárt okozó kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. Egyidejűleg a szülőt felszólítja az okozott kár megtérítésére.
Eredménytelen felszólítás esetén az iskola igazgatója pert indíthat a szülő, ill. a tanuló ellen.
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Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat, ékszert, mobiltelefont mindenki csak a saját felelősségére
hozhat az iskolába! Mobiltelefont a tanuló a foglalkozások alatt kikapcsolt vagy némított állapotban köteles tartani.
A tánctermek öltözőit a foglalkozás alatt a szaktanárnak zárnia kell, az értékeket be kell vinni
a terembe. csak így garantálható a tanulók ruházatának és értékeinek biztonságos őrzése.
4. Iskolai kötelezettséggel összefüggő rendelkezések:


A tantárgyválasztás szabályai:
Az iskola kínálta lehetőségeken belül joga van a tanulónak a Pedagógiai Programban megjelölt foglalkozások közül választani, ha a szabadon választható foglalkozások létszámkeretei erre lehetőséget adnak. Ezek megválasztásával együtt
a tanuló él a szaktanárválasztás lehetőségével is. Minden év április 15-ig el kell
készíteni és közzé kell tenni a választható tantárgyak listáját a szaktanárok neveivel együtt.



A számonkérések rendje:
zenei tagozaton:
félévkor zártkörű előjátszás, melyet minden esetben
szakmai konzultáció követ.
tanév végén zártkörű vizsga (kivétel B tagozat, ahol nyilvános)
tánctagozaton:

félévkor zártkörű vizsga
tanév végén koncertvizsga
képző- és iparművészet:
félévkor, tanév végén kiállítás
Minden tanulónak legalább évi egy alakalommal nyilvánosan szerepelnie kell!
 Az értékelés formái:
előképzőben, kamarazenénél, együttesekben
való részvétel esetén minősítés
A minősítés formái:
 kiválóan megfelelt
 jól megfelelt
 megfelelt
alapfokon, továbbképzőben osztályzat
Az értékelés a tanórai munka, vizsgák, rendezvényeken való szereplés alapján történik.
 Írásbeli kérelem alapján alapos indokkal az igazgatótól felmentés kérhető az óralátogatás alól szolfézs tantárgyból augusztus 31-ig. A kérelemre egy héten belül a
szülő választ kap.
 A szolfézs órák látogatása alól igazgatói engedéllyel felmentett tanulóknak szolfézs
tárgyból beszámolási kötelezettsége van, ennek tananyagáról, idejéről és helyszínéről, beszámolás módjáról a szolfézstanárok és a szaktanárok gondoskodnak; megfelelő időben és módon értesítik a növendékeket.
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 Mulasztások:
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a növendék, vagy a szülő
telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztásról.
A mulasztást 8 napon belül igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott.
A mulasztást az intézményegység igazoltnak tekinti, ha:
 a tanuló (kiskorú esetén) a szülő írásbeli kérelmére- engedélyt kapott a távolmaradásra
 a tanuló beteg volt és azt orvos igazolja
 a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értékelésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire - azaz, hogy 10 óra igazolatlan mulasztás esetén megszűnik a tanuló jogviszonya.
Ha a növendéknek egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási
órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt hiányzások
számát.
A tanuló köteles a tájékoztató füzetet naponta magával hozni a foglalkozásokra és a bejegyzéseket szüleivel aláíratni.
4.1. A tanulók elismerése, jutalmazása:
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet a tanuló. Javaslatot
tehet: szaktanár, tantestület, igazgató.
Az évközi jutalmak formái:
 szaktanári dicséret szóban
 szaktanári dicséret írásban
 igazgatói dicséret írásban
Év végi jutalmak formái:
 oklevél
 jutalomkönyv
 Apáczai emlékérem
4.2. A tanulók elmarasztalása, büntetésre vonatkozó szabályok, szankciók:
A házirend megsértése esetén az SZMSZ-ben meghatározott fegyelmező intézkedéseket alkalmazza az intézményegység:
 szóbeli figyelmeztetés
 írásbeli figyelmeztetés
 írásbeli intés
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igazgatói intés

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések:
 megrovás
 szigorú megrovás
 meghatározott kedvezmények csökkentése, ill. megvonása
 eltiltás a tanév folytatásától
 kizárás az iskolából
 áthelyezés másik tanulócsoportba vagy iskolába
Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, a szándékos agresszió esetén, el lehet tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától.
4.3. A magatartás, szorgalom minősítésének tartalma az iskolában, intézményi rendezvényeken elvárt magatartási formák, az antiszociális magatartás szankcionálása:
A művészeti iskolában magatartási osztályzat nincs. A szorgalom osztályzásának tartalma: a
tanuló képességeihez viszonyított teljesítménye, nem kötelező feladatok vállalása.
A tanuló, ha beiratkozott a Művészeti Iskolába legalább egy évig vegye igénybe a szolgáltatásokat. Köteles az órákon aktívan részt venni, társait a tanulásban nem akadályozni. A rendezvényeken megjelenni, ott tiszteletben tartani mások munkáját, figyelmesen hallgatni a produkciót s csak a szünetekben hagyhatja el a termet.
4.4. A szülők órákon, foglalkozásokon való részvételének lehetősége, formái, korlátai, az
ezzel összefüggő egyéni szabályozások:



a szülő a szaktanárnál vagy az igazgatónál való bejelentése alapján részt vehet
alkalmanként a foglalkozásokon
a kishangversenyekre, koncertekre, táncbemutatókra, kiállításokra a szülőket
meghívjuk és szeretnénk, ha ezeken részt vennének, s ezzel is figyelemmel kísérnék gyermekük fejlődését.

4.5. A szülők jogai, kötelezettségei:


jogai: az intézmény Pedagógiai Programjának megismerése, gyermeke tanulmányi előmeneteléről rendszeres, érdemi tájékoztatást-, neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon, (írásbeli javaslatát megvizsgálják és 30 napon belül érdemi választ kapjon rá) gyermeke a nem kötelező foglalkozást igénybe vehesse, részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában
 kötelességei: gondoskodjon gyermeke tanulásához szükséges feltételek megteremtéséről kísérje figyelemmel gyermeke munkáját
rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekét tanító pedagógusokkal
tiszteletben tartsa az iskola pedagógusait, alkalmazottait
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4.6. A szülők, a tanulók tájékoztatásának rendje, formái:







nyílt napokon, szülői értekezleteken a szülő betekinthet az iskola életébe. gyermeke munkáját követheti.
a szülői munkaközösség megbeszélésein az igazgató tájékoztatja a szülőket az
intézményben folyó munkáról
a tanulókat a szaktanár tájékoztatja az iskola dolgairól
a diákönkormányzat ülésein a patronáló tanártól kaphatnak információt
az igazgató és az ig. helyettes fogadóóráján is információhoz juthat a gyermek
és szülő egyaránt
az iskolai faliújságról, az intézmény honlapjáról a szülők és tanulók friss információkhoz juthatnak.

5. Gyermekek, tanulók jogai és kötelessége:
5.1. Kollektív jogok
1. Diákképviselet fórumai, a DÖK
A Művészeti Iskola tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoztak
létre - művészeti áganként 2-2 fő a tagja.
Jogaik:
 döntenek - saját működésükről (a tantestület véleményének meghallgatásával)
működésükre biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról
 diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról
 véleményt nyilváníthatnak, javaslattal élhetnek az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. (Nagyobb közösségnek minősül,
ha az iskola tanulólétszámának 25 %-át meghaladja).
A joggyakorlás színterei:
 szaktanárnak jelzi a problémát
 diákönkormányzathoz fordulhat a tanuló, kérheti a sérelem orvoslását
 az iskolaigazgatóhoz fordulhat a tanuló
Jogorvoslati lehetőségek, formák:
 eljárást megindító kérelem (egyéni sérelem, jogszabálysértés)
 fenntartó képviselője jár el
5.2. Egyéni jogok:
1.

Tájékozódhat a növendék az iskolai faliújságról, tájékoztató füzetből, naplóba írt jegyről, őt érintő bejegyzésekről a szakirányú órán a szaktanártól.

2.

A tanuló véleményt nyilváníthat:
 szaktanárnál: szóban
 DÖK ülésein: szóban, írásban
 igazgatói fogadóórán: szóban, írásban
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Köteles az igazgató illetve a DÖK 30 napon belül érdemi választ adni a tanuló szóbeli vagy
aláírásával ellátott kérdéseire, felvetéseire, javaslataira
A tanuló (kiskorú esetén annak gondviselője), az igazgató részére szóló (erre a célra létrehozott)
írásbeli kérvényben kérheti az intézményegység magasabb évfolyamára történő felvételét. Jelentkezhet az iskola által szervezett foglalkozásokra (kamarazenekar, táncegyüttes).

5.3. Egyéni kötelezettségek:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára, alkotómunkához megfelelő
öltözékre, viselkedésre.
Az iskola ünnepségein és egyéb közös rendezvényein az iskola által előírt fehér
ing (blúz) és sötét nadrág v. szoknya viselet a kötelező. A gitár együttes formaruhája: fekete felső, fekete nadrág, fekete cipő.
A tanuló kötelezettsége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon.
Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek.
Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tartsa tiszteletben.
Az intézményegységben illetve az intézmény rendezvényein a tanuló számára
tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása.
Nagykorú tanuló csak a kijelölt helyen dohányozhat.
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Melléklet:

A MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE
a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan
1. 2020. szeptember 1-jétől az iskolába csak az intézménnyel jogviszonyban álló
tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak tartózkodhatnak.
2. Az intézményt csak tünetmentes tanuló látogathatja. Ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján kell gondoskodniuk orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát
minden esetben értesíteni, ha a gyermek beteg, esetleg koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.
3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes pedagógus és más dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó tünetet észlel magán, a háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi
vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri leírásban megjelölt közvetlen felettesét értesíteni, ha koronavírus-gyanú áll fenn nála, vagy igazolt fertőzése van.
4. A szülők gyermeküket az iskola főbejáratáig kísérhetik, illetve csak az iskola
előtt várakozhatnak rájuk. Csak az a szülő léphet be – szájmaszkot viselve - az
intézmény területére, aki 6-7 éves gyermekét bekíséri, átöltözteti, de ezután az
iskola épületét el kell hagynia.
5. A közösségi terekben egyszerre csak azok a gyermekek tartózkodhatnak, akiknek órája lesz a Művészeti Iskolában, hogy betartható legyen a megfelelő védőtávolság. Az órára a tanulók legkorábban az óra megkezdése előtt tíz perccel
érkezzenek be az iskolába.
6. A közösségi terekben a maszkviselés kötelező a dolgozók, a diákok és az intézménybe belépők számára.
7. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben, ezért az órák előtti és utáni öltözésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy
elkerülhető legyen az öltözőkben, termekben a csoportosulás. (szaktanárok
irányításával)
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8. Ennek érdekében a Művészeti Iskola csoportos óráinak időtartama 40 percre
módosul a járványveszély idejére, így a hosszabb szünetekben lehetőség van
fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére.
9. A táncművészeti tagozat mindkét bejáratát megnyitjuk, az I. számú balett terembe a belépés a parkoló felőli bejáratnál, a II. számú balett terembe a megszokott táncos bejáratnál lehetséges. Az osztályok keveredésének megelőzéseként a folyosókon az átjárás tilos.
10. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét.
11. Ügyintézés az irodákban, az iskolában csak a kijelölt időpontokban lehetséges.
12. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás függvényében
lehetőség szerint nyitva tartjuk.
13. Az órák előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására, illetve kézfertőtlenítésére.
14. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
15. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
16. „A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” Házirendünk ezzel összhangban van, tehát minden hiányzást a Házirend szerint kell igazolni.
17. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
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18. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén bebizonyosodik, hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
19. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás
folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
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II.5. GIMNÁZIUM

1. Házirendre vonatkozó szabályozások

1.1. A Házirend hatálya
A Házirend hatálya kiterjed a Gimnázium tanulóira, az iskolában foglalkoztatottakra és az idejáró tanulók szüleire, gondviselőire, illetve egyes rendelkezései az intézményegységbe látogatókra. A Házirend előírásai kiterjednek az iskola területére, valamint az iskolán kívüli, tanítási
időben, illetve a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódóan a tanítási időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre.
1.2. A Házirend nyilvánossága
A Házirend az intézmény honlapján hozzáférhető. A Házirend egy példányát iskolába történő
beiratkozáskor a szülők és a tanulók nyomtatott formában megkapják. A Házirend tartalmi változása esetén a szülők, a tanulók írásos tájékoztatást kapnak. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § (3) bek.]
1.3. Az intézményegységre vonatkozó adatok
Név: Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.A ép
Telefon: 72/550-613
E-mail: gimnazium@educentrum.hu
Fax: 72/550-613
Jogi státus: Az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelyintézménye
1.4. Közösségek, a tanulók nagyobb közösségei
Az intézményben működő közösségek:
- Tantestület
- Szakmai munkaközösségek
- Diákönkormányzat
- Szülői Munkaközösség

87

Gimnázium
Az iskolában gyermekek, tanulók nagyobb csoportjának minősül legalább két osztály, vagy az
összlétszám 20%-a.
A tanulók nagyobb csoportját közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi
értekezleteken való részvételüket. A tanulók nagyobb csoportját érintő döntés véleményezésére
a Diákönkormányzat jogosult.
A Diákönkormányzat havonta legalább egyszer ülést tart.
A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja
el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti.
A Diákönkormányzat a Házirend elfogadásakor előzetes véleményezési jogot gyakorol. Részt
vehet a Házirend elkészítésében, módosítására javaslatot tehet.
Javaslatot tehet az Apáczai-díj odaítélésére.
2. A működés rendje
2.1. Az iskola munkarendje
















A tanítás reggel 8.05 órakor kezdődik.
A tanulók 7.00-tól folyamatosan jöhetnek az iskola épületébe a gimnázium portája, ill.
a gimnázium agóra felőli bejáraton keresztül.
A pontos órakezdés érdekében a tanulók kötelesek az első tanóra kezdete előtt legkésőbb öt perccel az osztályteremben tartózkodni.
Azon tanulókra, akiknek órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont
nem vonatkozik. Ők kötelesek az első tanórájuk előtt legalább öt perccel korábban
megérkezni.
Tanítási idő alatt a tanulók az intézmény területét csak kilépővel hagyhatják el.
Ha a diák napközben távozik az iskolából, az egyes tanórákról való hiányzás igazolása
csak a kilépővel együtt fogadható el.
Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A szünet felhasználható az intézmény más épületeibe való átvonulásra. A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet
az iskola udvarán, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el.
A tanulók szünetekben és lyukasóráikon igénybe vehetik az Apáczai Művelődési Ház
illetve a 2. Sz. Általános Iskola büféjét. A vásárlást úgy kell lebonyolítani, hogy órakezdésre mindenki időben érkezzen.
Az általános üdvözlés formája tanórákon a felállás.
Iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, szalagavató, március 15., ballagás, tanévzáró, érettségi vizsga, és amikor az igazgató elrendeli) az alkalomhoz illő ruha kötelező:
o fiúknak sötét hosszú nadrág (vagy öltöny), fehér ing, iskolai nyakkendő
o lányoknak sötét alj, fehér blúz, iskolai nyakkendő
Aki nem az alkalomhoz illő öltözetben jelenik meg, az az ünnepélyen nem vehet
részt, és a távolmaradása igazolatlannak számít.
Becsengetés után a tanulóknak az osztályteremben kell tartózkodniuk.
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A tanórát elhagyni csak tanári engedéllyel és indokolt esetben lehet.
Az iskola munkahely, területén a magánéleti intimitásokat, amelyek amúgy sem tartoznak a nyilvánosság elé, kerülni kell. Elvárjuk a kulturált viselkedést az intézmény
egész területén.
Tanítási napon a fiúk és a lányok tanításhoz alkalmas, a jó ízlés határait nem sértő, a
divat szélsőségeit kerülő öltözetben jelenjenek meg az iskolában. Ennek betartása az
iskola és a szülő közös felelőssége.
Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, az iskola 60 napig
vállalja az őrzést.
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
Ha a tanuló az intézmény területén anyagi kárt okoz, a kárt meg kell térítenie. A térítés mértékéről a jogszabályok rendelkeznek.
Az utolsó óra után a tanulók az asztalokra teszik a székeket, hogy ezzel a takarítást segítsék.
Minden tanulótól elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben az iskola valamennyi dolgozójának
– tanárok, technikai dolgozók, diáktársak – emberi méltóságát. Ezt magatartásával,
kommunikációjával (pl. a trágár beszéd mellőzésével) is fejezze ki.
A tanuló tegyen meg mindent az iskola jó hírének öregbítéséért – tanulmányi versenyeken, külső rendezvényeken is méltóképpen képviselje a gimnáziumot.

2.2. A tanulók, szülők intézményben tartózkodásának szabályai
A tanuló reggel 7:00-tól tartózkodhat az intézményben, a délutáni foglalkozások után az iskola
épületében tanári felügyelet, illetve engedély nélkül nem tartózkodhat. Lyukasórában köteles a
tanuló az intézmény területén tartózkodni. Az iskolába látogatók az iskola területén csak engedéllyel tartózkodhatnak. Engedélyt az igazgató adhat.
Évenként két szülői értekezletet és két fogadóórát tartunk.
Az egyéni fogadóórákat egyeztetni kell a tanárokkal vagy az igazgatóval.
2.3. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, a csengetési rend
A csengetés rendje
0.
óra 7.15 – 7.55
1.
óra 8.05 - 8.50
2.
óra 8.55 - 9.40
3.
óra 10.00 - 10.45 (tízórai szünet)
4.
óra 10.55 - 11.40
5.
óra 11.50 - 12.35
6.
óra 12.45 - 13.30
7.
óra 13:35-14:20
A főétkezésre a 6. vagy a 7. óra után, 14:30-ig van lehetősége a tanulóknak.
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3. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje
3.1. Tanórák rendje, termek használatának rendje
















A tanulónak joga és kötelessége tanulói jogviszony esetén részt venni az órarendben
meghatározott tanítási órákon. Kivétel ez alól a magántanulói jogviszonnyal rendelkező
és a határozat alapján elbírált felmentett tanulók.
Tanórai foglalkozásokon a rágózás, étkezés nem engedélyezett.
A tanuló köteles képességeinek megfelelően, rendszeresen készülve és fegyelmezetten
részt venni a tanítási órákon.
Ha a tanuló hiányzás vagy egyéb komoly ok miatt nem tudott készülni az órára, azt óra
előtt jelentenie kell a tanárnak. Az egy hetet meghaladó hiányzás esetén a szaktanárral
való egyeztetés alapján kell meghatározni az elmaradt számonkérés formáit, időpontját.
Az iskolába a tanuló csak az iskolai munkához szükséges eszközöket hozhatja magával,
amelyek megőrzése a tanuló felelőssége. A tanulói jogviszonyból származó jogok és
kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok iskolába behozatala
tilos. Amennyiben a tanuló a szabályt megszegi, a behozott eszközben keletkező
kárárokért az iskola nem vállal felelősséget.
Mobiltelefon használata az iskolában nem tilos, de a tanulók a tanórák alatt nem
használhatják, kivétel, ha az órai munkához szükséges! A mobiltelefon és egyéb elektronikai eszköz a tanórák alatt csak kikapcsolt állapotban, a táskában elhelyezve lehet a
tanulóknál. Sem óraként, sem számológépként, sem fényképezőgépként nem
használhatja a telefont.
Az előadótermekben, számítástechnika teremben tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.
Ha becsengetés után 10 perccel az órát tartó nevelő még nem ért be órára, a hetes köteles
azt jelenteni az igazgatóhelyettesnek, igazgatónak, vagy bármely az irodában, tanári
szobában tartózkodó iskolai dolgozónak.
A tanuló minden órára köteles elvinni az előírt felszerelést.
Testnevelés órákra és felmentésekre vonatkozó szabályok
o Teljes és részleges felmentés a testnevelés órákról kizárólag szakorvosi vélemény alapján adható.
o A teljesen és részlegesen felmentett tanulóknak a tanév kezdetekor a szakorvos
leletével fel kell keresnie az iskolaorvost, aki a betegség mértékétől függően
megadja a megfelelő felmentést. Az itt kapott igazolást kell bemutatni a testnevelő tanárnak.
o A teljesen felmentett tanulónak a testnevelés óra helyszínén kell tartózkodnia
(kivétel az első és utolsó tanóra), gondoskodnia kell váltócipőről, ellenkező esetben csak cipő nélkül léphet be a terembe.
o A részlegesen felmentett tanuló köteles részt venni az órán, a számára nem javasolt mozgásformák végzése alól mentesül.
o A gyógytestnevelésre kötelezett tanulók nem vesznek részt az órai munkában,
helyette szervezett gyógytestnevelés foglalkozásokon kell részt venniük, és érdemjegyüket is innen kapják.
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o Sérülések, betegségek miatt felmentés csak orvosi igazolásra adható.
o Szülői igazolás alapján havonta egy alkalommal egészségügyi felmentés adható
úszásóra alól.
o Felszerelés testnevelés órán: váltó sportcipő, fehér póló, rövidnadrág vagy melegítő.
o Felszerelés úszásórán: fürdőruha, törölköző, papucs, hajszárító.
A tanóra befejezése után minden osztály fegyelmezetten elhagyja a tantermet, és a következő óra helyére megy.
A tanteremben az utolsó órán résztvevő tanulók kötelesek a székeket felrakni az ott
tanító tanár irányításával.
Tanuló a nevelői szobába csak engedéllyel léphet be.
Diákjaink az intézmény területét a tanítási idő alatt csak külön engedéllyel (kilépőkártyával) hagyhatják el. Az engedélyt írásban, a kilépőkártya kitöltésével, aláírásával az
osztályfőnök, az osztályfőnök-helyettes, vagy bármely pedagógus adja a diáknak, aki
azt köteles a portán leadni. Amennyiben a tanuló a tanórák közötti szünetben engedély
vagy kilépő nélkül tartózkodik az iskola épületén kívül, igazgatói figyelmeztetést kap.
Ha ez idő alatt bizonyíthatóan törvénysértő magatartást is folytat – tanköteles tanuló
esetében dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás – a tanuló fegyelmi eljárás nélkül eltanácsolható, mivel halmazati szabálysértést követ el.
Tanári engedély nélkül a sportegység termeibe (uszoda, konditerem, sportcsarnok) bemenni tilos!
A tanulók a sportegységbe a testnevelés órájuk, sportfoglalkozásuk megkezdése előtt
legfeljebb 15 perccel korábban léphetnek be.
A számítástechnikai terem használati rendjét az 1. számú melléklet szabályozza.
Az Apáczai Művelődési Házban található Csorba Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtár, valamint az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket kilencedik osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az a
tanuló, aki a könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre
nem viszi vissza, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.

3.2. Tanórán kívüli tevékenységek







A tanórán kívüli foglalkozásokra (felzárkóztató és tanulószobai foglalkozások, fakultatív óra, egyéb) a tanév első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint.
A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése az iskolavezetés feladata, a jelentkezéseket az osztályfőnököknek kell leadni.
A tanórán kívüli foglalkozások a tanórák után tarthatók, a szakos tanár és a jelentkező
tanulók megegyezése alapján az iskolavezetés jóváhagyásával.
Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni legalább egy felnőtt pedagógus felügyeletével. Ilyen irányú programok megszervezéséhez
legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon az időpontról egyeztetni kell az iskolavezetéssel, a szükséges termekről és felszerelésekről az iskola gondnokával is. Az
iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet.
Ezeken a rendezvényeken elvárt tanulói magatartást az iskola Házirendje rögzíti.
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3.3. Diákkörök létrehozásának módja
Az iskola a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a Házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhat létre.
Az iskolában csak tantárgyi, kulturális és sport területen alakíthatók diákkörök. Diákkör létrehozását legalább 12 fő tanuló kezdeményezheti. A diákkört pedagógus vezeti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működés feltételeit.
3.4. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, tartozó területek
használatának rendje
Minden tanuló köteles villamos energiával, ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén
az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öthavi összegét. [Nkt. 59. § (1)-(2) bek.]
Az iskola épületében, a sportegység öltözőiben és folyosóin tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.
3.5. Könyvtárak használatával összefüggő alapvető szabályozások (beiratkozás, tagsági
feltételek, kölcsönzés)
Az iskolakönyvtár feladatait - saját nyitvatartási és könyvtárhasználati rendje szerint - a Csorba
Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára látja el, amelyet a könyvtár rendje szerint lehet használni.
3.6. A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendje
Egy napról a Diákönkormányzat dönt és egy napot pályaorientációs célra kell felhasználni.
A tanítás nélküli munkanapokat egész napos mecseki túrára, diáknapi rendezvényekre, osztálykirándulásokra, és/vagy városon belüli múzeumlátogatásokra használjuk fel.
Osztálykirándulások csak a szülők anyagi lehetőségeivel összhangban szervezhetők.
 Az eddig működő gyakorlat szerint 2-3 napos kirándulás, a tanév végén kijelölt időpontban, 1 tanítás nélküli munkanappal és hétvégi szabadnapokkal oldható meg.
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3 napos kirándulás, a kijelölt csütörtöki és pénteki napot megtoldva a szombattal.



A külföldi tanulmányutak mintájára szerveződhet az iskolai szünetek idejére 4-5 napos
belföldi országjáró tanulmányi kirándulás, évfolyamoknak, vagy az egész iskolának
meghirdetve. Ennek feltétele a szervezésre vállalkozó 2-3 fős „tanárcsapat”.

4. A gyerekkel, tanulókkal összefüggő szabályok
4.1. A tankönyvelosztás rendje
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata.
A 9-12. osztályos tanulók számára ingyenes a tankönyvellátás. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el.
Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és
beszerzi a fenntartó egyetértő nyilatkozatát.
Az iskolának a következő tanévi tankönyvrendelésnél – az igények felmérése után biztosítania
kell, hogy az iskolából való tankönyvkölcsönzés, a könyvtárban elhelyezett tankönyvek igénybevétele, a használt tankönyvek biztosítása, térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
Az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a diákok birtokába, a használat jogát a
tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig
az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni (érettségi).
A tanulóknak a kölcsönzéssel egyidejűleg vállalniuk kell, hogy a tankönyveket sértetlenül a
fenti határidők lejárta után az iskola könyvtárosának visszaszolgáltatják. Tudatos rongálás, elvesztés, hiány esetén a kölcsönzött tankönyveket a szülőknek pótolniuk kell, vagy megvásárolhatják, ebben az esetben a használati érték 70 %-át kell megtéríteni az iskolának.
4.2. Térítési díj, tandíj
A tanuló joga, hogy az iskola által meghatározott felvételi eljárás teljesítése után, amennyiben
felvételt nyert, térítésmentesen igénybe vegye az iskola, mint közoktatási intézmény
szolgáltatásait. A tanulói jogviszonyból eredő jogok és kötelességek a beíratással válnak
aktívvá. Ez alól a nem magyar állampolgárságú tanulók képeznek kivételt, akiknek
tandíjfizetési kötelezettségük van az iskola felé, aminek részleteit a fenntartó szabályozza.
Az étkezési térítési díjakat a beszedésével megbízott önkormányzati alkalmazott végzi, a kijelölt helyeken és időpontban.
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4.3. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A szociális támogatás a rászoruló tanulók élet és tanulási feltételeinek segítését az iskola alapítványa fedezheti. A szociális támogatásban részesítendők köréről az osztályfőnökök jelzése
alapján az osztályfőnökök és a Diákönkormányzatot segítő tanár közösen dönt. A rászorultság
megállapítása a szülők kérése, az osztályfőnökök személyes tapasztalata illetve egyéb - a gyermekkel személyes kapcsolatban állók - jelzése alapján történik. A támogatást a szülők gyermekük osztályfőnökénél írásban kezdeményezhetik. A támogatást a gyermek személyesen is kérheti.
4.4. Kedvezményes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések és a kérelmek benyújtásának
módja
50 %-os normatív támogatás illeti meg azt a tanulót, aki
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül


a három vagy többgyermekes családban él



tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű

A támogatás hosszabbításáról illetve a jogosultságáról a szülő gondoskodik. A kedvezményes
étkezés iránti kérelmeket, jogosultságot igazoló dokumentumokat a menzafelelősnek kell benyújtani.
4.5. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, tájékoztatás a rendszeres orvosi vizsgálatokról
Baleset, sérülés rosszullét esetén az érintett tanuló, illetve társai kötelesek azt a legközelebbi
pedagógusnak jelenteni. A pedagógus ezzel kapcsolatos teendőit az SZMSZ tartalmazza. A tanulók részére egészségi állapotának napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára az iskolaorvos által
meghatározott időpontban iskolaorvosi és védőnői ellátás van. A tanulók évente egy alkalommal fogászati ellenőrzésen vesznek részt. Az iskolaorvosi rendelés idejéről és helyéről a tanulókat az osztályfőnök tájékoztatja.
A szülő felelőssége, hogy gyermeke gyógyszerérzékenységéről, egyéb betegségéről az osztályfőnök, és az iskolaorvos tájékoztatást kapjon.
Kisebb sérülés esetén a tanulót az iskolatitkári szobában elsősegélyben részesítjük. Szükség
esetén szüleit értesítjük, orvoshoz kísérjük, illetve mentőt hívunk. Minden tanulónak balesetés tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Tűz esetén, riasztásra a folyosókon és a termekben
kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A tanulók az általuk észlelt baleseteket,
balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
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4.6. Az iskolai munkarend szabályai, védő, óvó előírások (a mobiltelefon és egyéb digitális,
infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai)
A tanuláshoz nem szükséges eszközöket, értékes műszaki cikkeket - mobiltelefon, laptop, ékszer, stb - megőrzésre nem veszünk át, és azokért felelősséget az iskolában nem vállalunk. Ezeket az eszközöket csak saját illetve szülői felelősségre tarthatja magánál a tanuló.
A tanulók felszerelésében, ruházatában az iskolának felróható ok miatt bekövetkezett kárért az
iskola felelősséggel tartozik. Szülői megkeresés esetén a káresemény kivizsgálásra kerül a tanuló osztályfőnöke és az érintett tanár(ok) bevonásával. Az iskolában a tanuló által szándékosan
okozott kárt a szülő köteles megtéríteni, az iskola igazgatójával egyeztetve, vagy az eredeti
állapotot visszaállítani.
Tilos az iskola területére olyan tárgyat behozni, amely a testi épségre vagy egészségre veszélyes
(szúró- vágóeszköz, gyufa, dohányáru, stb.) A pedagógus az ilyen tárgyakat a tanulótól elkéri,
és azokat a szülőnek vagy gondviselőnek adja át. Az eszköz átadásának megtagadásáért a diák
szaktanári figyelmeztetést kap.
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök,
mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A
tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop,
audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
A mobiltelefon, diktafon, stb. eszközök nem megfelelő használata esetén a tanuló szaktanári
figyelmeztetést kap.
Az iskolában tilos a pedagógus és a tanulók hozzájárulása nélkül róluk kép-, ill. hangfelvételt
készíteni.
Tanulóknak az intézmény területén dohányozni tilos. Az iskolai rendezvényeken (bárhol is van
a rendezvény) tilos a dohányzás. A tilalom megszegését az iskola szankcionálja (szóbeli figyelmeztetés, utána a megfelelő fegyelmi intézkedés) A tervezett intézkedések hatástalansága esetén a „dohánykommandó” kihívására is sor kerülhet.
A tanulóknak az iskola területére és rendezvényeire szeszesital és drog behozatala és fogyasztása tilos. A szabályok megszegése szankciókat illetve fegyelmi tárgyalást von maga után.
Testnevelés órán a felszerelés többszöri hiánya fegyelmi eljárást von maga után.
4.7. A tanulók fakultáció választásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás
A tanulónak joga, hogy a 11-12. évfolyamon folytatott tanulmányai során szabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván a közép
és emelt szintű érettségire való felkészülés illetve a pályaorientáció, továbbtanulás függvényében. E jogainak konkrét gyakorlásáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépését megelőzően
szóban, az adott évfolyamra lépéskor írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a
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választható tantárgyak nevét, a tanár nevét (ha az adott tantárgyból, az adott osztályban a felkészítés több szinten folyik), a heti óraszámot és azt, hogy közép, vagy emelt szintű érettségire
felkészítő foglalkozásról van szó. A tájékoztatót az iskolavezetés minden év március 15-ig közzéteszi, a tanuló május 20-ig dönt.
A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozásokon részt venni. A foglalkozások alóli felmentésről szülői
kérvény alapján, az iskolavezetés dönt.
A fakultációs tantárgy értékelése és minősítése, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra
lépés tekintetében úgy kell eljárni, mint a kötelező tanítási órák esetén.
4.8. Egyéni munkarend
Amennyiben a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, egyéni munkarend kérelmezhető. A kérelmet a szülő, vagy nagykorú tanuló
a tanévet megelőző tanév június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező Oktatási Hivatalhoz. Az egyéni munkarend szerinti tanulás kizárólag határozott időre kérelmezhető.
Az egyéni munkarendben teljesítő tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie.
Ha szülő kérelmére történt az egyéni munkarend engedélyezése, a tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia.
Az egyéni munkarend keretében tanuló diák magatartását, szorgalmát nem kell minősíteni.
Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól.
Az egyéni munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. Ezen kérelmekről az iskola igazgatója dönt.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak
szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

4.9. Az értékelésre vonatkozó rendelkezések








Egy tanítási napon belül egy – egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi
vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, időpontját legalább egy héttel előre be
kell jelenteni.
A megírás után két hétnél később kézhez kapott írásbeli dolgozat csak a tanuló jóváhagyásával kerülhet a naplóba, más esetben a jegy félév és év végi osztályzáskor nem
vehető figyelembe.
A témazáró dolgozatok, nagydolgozatok megőrzéséről, a szülő számára betekintési
lehetőség biztosításáról a szaktanár gondoskodik.
A röpdolgozatokat és az írásbeli feleleteket a tanár végleg kiadhatja a tanulók számára.
A „kisérettségi” pontos rendjét külön dokumentumban szabályozta a tantestület.
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Év vége előtt egy hónappal az osztályfőnöknek értesíteni kell a bukásra álló tanuló
szüleit.
Az igazgató a tanulót beadott szülői kérelem alapján, a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét figyelembe véve mentesíti az adott tantárgy értékelése és minősítése
alól (a javaslat alapján részben vagy egészben). Az igazgató az általa meghozott határozatról a tanuló gondviselőjét és osztályfőnökét írásban értesíti.

4.10. A magatartás és a szorgalom minősítése
A magatartás és szorgalom értékelése az osztályfőnökök és az egyes tanulókat tanító tanárok
közös feladata, amit az osztályfőnökök fognak össze. A tanuló magatartásáról illetve
szorgalmáról indokolttá vált értesítéseket az osztályfőnökök beírják az ellenőrzőbe.
A magatartás és szorgalom félévi, és tanév végi értékelése az osztályozó konferencián történik.
Az értékelésben a tanulót tanító tanárok vesznek részt.
A magatartás értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) minősítéseket használjuk.
 A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai
o Példás
 A közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel,
példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi.
 Az iskolai feladatokból önként részt vállal.
 A Házirendet betartja, s ezzel jó példát mutat.
 Udvarias, segítőkész, tisztelettudó, együttműködő és jóindulatú.
 Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben.
 Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes.
o Jó
 Akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb
hiányosságok tapasztalhatók, de törekszik a kijavításukra.
 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, a
Házirendet betartja.
 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő.
 Fegyelmi fokozata legfeljebb szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés.
o Változó
 Viselkedésével kapcsolatban kifogás merül fel.
 A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, az osztályközösség
alakítására nincs befolyása.
 Többször vét a Házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen.
 Önértékelése irreális, felelősségérzete ingadozó.
 Legsúlyosabb fegyelmező intézkedés vele szemben igazgatói
figyelmeztetés.
o Rossz
 Fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz
példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a
közösségnek.
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A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja.
Tiszteletlen, társaival durva, verekedik.
Igazgatói intésben, vagy fegyelmi büntetésben részesült az adott
időszakban.

A szorgalom értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) minősítéseket használjuk.
A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai
o Példás
 Aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredményre
törekszik.
 Munkája pontos, megbízható, precíz.
 Többletfeladatot vállal, amiket önállóan, megbízhatóan végez el.
 Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó.
 Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is
produkál, az iskolát tantárgyi versenyeken képviseli.
o Jó
 Aki a házi feladatot elvégzi, az órákra képességeihez mérten készül, az
órán dolgozik, de többre nem törekszik.
 Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik.
 Általában felkészül, aktivitása a tőle elvárható mértékű.
 Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
o Változó
 Akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást.
 Önállótlan, csak utasításra dolgozik.
 Munkája változékony, gyakran alul teljesít.
 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.
o Hanyag
 Munkáját nem végzi el, fegyelmezetlen, megbízhatatlan, hanyag.
 Képességeihez, a körülményekhez képest csak vonakodva, és keveset
tesz tanulmányi előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan,
pontatlan.
 Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz.
 Érdektelen, teljes közömbösség jellemzi.
 Ha a tanulónak félévkor vagy év végén több tantárgyból is elégtelen
osztályzata van.
4.11. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások




Előzetes engedély nélküli hiányzást a mulasztás utáni legelső napon köteles az osztályfőnökének leadni az igazolást. A szülői, vagy orvosi igazolás elküldhető digitalizált formában a Kréta felületén keresztül is. Az orvosi igazolás csak szülői aláírással együtt
fogadható el. A kollégisták igazolását a nevelőtanár szignálja.
Betegség után csak orvosi igazolással térhet vissza az oktatásba a tanuló.
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Előre nem látható mulasztásnak minősül a betegség, hatósági intézkedés, családi problémák, közlekedési nehézségek, vagy egyéb alapos ok, amelynek ismeretében az osztályfőnök utólag a mulasztást igazolhatja. A szülő/gondviselő kötelessége, hogy a váratlan mulasztást az első napon, bejelentse az iskolának 12 óráig. Ennek elmaradása
esetén a tanuló osztályfőnöke kezdeményezi a hiányzás okának kiderítését.
Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolását bemutatta-e vagy
sem.
A szülők évente legfeljebb 3 nap hiányzást igazolhatnak.
Előzetes engedélyt hiányzásra egy napra az osztályfőnök, több napra az igazgató adhat.
Előzetes engedélyt írásban kérhet a tanuló szülője, gondviselője, a kikérő szerv, egyesület szaktanár stb. Az előzetes engedély megadásánál mérlegelni kell a tanuló teljesítményét, szorgalmát, és azt, hogy a kieső idő nem hátráltatja-e a tanuló továbbhaladását.
A tanuló igazolatlan hiányzása amennyiben nem haladja meg a 6 órát, osztályfőnöki,
azt meghaladóan igazgatói hatáskörbe tartozik.
A 12. osztályos tanuló legfeljebb három tanítási napon vehet részt felsőoktatási intézmény „nyílt napján".
Nyelvvizsgához (minden típus) a vizsga napokon kívül egyszer egy nap adható, a többit
igazolni kell.
Az OKTV versenyek iskolai fordulóján való részvétel esetén a verseny napja minősül
szünetnek a tanuló számára.
A megyei, regionális, országos tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók hiányzását
a verseny napján és a verseny előtti napon igazoltnak tekintjük.
A jogosítvány megszerzésére csak a szülő által igazolt három nap vehető igénybe.
Az első igazolatlan mulasztás után a pedagógus köteles értesíti a szülőt a Krétában és
tértivevényes levélben, valamint kollégiumi elhelyezés esetén a kollégiumot is.
Ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 10 órát, az osztályfőnök ismételten értesíti a szülőt illetve a kollégiumot, a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes
Gyámhivatalt, tanköteles tanuló esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (kivétel
a szakellátásban nevelkedő gyermeknél), valamint a gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő tanuló esetén értesíteni kell a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát az osztályfőnök tájékoztatja a szabálysértési hatóságot, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot.
Ha az igazolatlan mulasztások száma eléri az 50 órát tanköteles tanuló esetén az osztályfőnök értesíti a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes Gyámhivatalt és tájékoztatja a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot.
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma együttesen eléri és meghaladja
a 250 órát vagy egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-t, és emiatt az érdemjeggyel nem
volt értékelhető, a tanév végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi,
hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az osztályozó vizsgát csak akkor lehet megtagadni, ha
a tanuló legalább 20 órát mulasztott igazolatlanul, és az osztályfőnök az igazolatlan hiányzásokról értesítette a szülőt.
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén 30 óra. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a
kétszázötven tanítási órát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető,
a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja
meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalko-





zást, és az iskola eleget tett előzetes értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére
meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt
minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
Ha a tanuló a tanórára késéssel érkezik, a késést is igazolnia kell. A késést és annak
időtartamát az órát tartó nevelő a naplóban rögzíti. A késések idejét össze kell adni, és
ha ez eléri egy tanórai foglalkozás időtartamát igazolt, vagy igazolatlan mulasztásnak
minősül. A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
A tanuló igazolatlan hiányzása az alábbi következményekkel jár:
3 igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés, legfeljebb jó magatartás
6 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetés, legfeljebb változó magatartás
12 igazolatlan óra után igazgatói megrovás, rossz magatartás
16 igazolatlan óra után igazgatói szigorú megrovás
30 igazolatlan óra után a nem tanköteles tanuló esetében a tanulói jogviszony
megszűnése, tanköteles tanuló esetében a megfelelő fórumok értesítése

4.12. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény Házirendjében
foglaltak szerint jutalmazni kell. (Köznevelési törvény 2011/190/58 58.§)
(Jutalmazás elveit és formáit a Helyi tanterv is tartalmazza).
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, aki hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez
és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően
jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A tanulót vagy
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tanulói közösséget a nevelőtestület Apáczai-díjra terjesztheti fel.
A jutalmazás formái
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
 Szaktanári dicséret
o kiemelkedő szaktárgyi munkáért
 Osztályfőnöki dicséret:
o osztályszintű megmozdulás szervezéséért
o kiemelkedő iskolai szintű szereplésért
o háziversenyen való jó szereplésért
o gyenge tanuló folyamatos segítéséért
 Igazgatói dicséret
o több osztályfőnöki dicséret után második fokozatként
o megyei tanulmányi versenyeken, pályázatokon való jó szereplésért
o az iskola hírnevét öregbítő kulturális, sport és egyéb teljesítményekért
 Tantestületi dicséret
o országos tanulmányi vagy sportversenyeken kiemelkedően sikeres szereplésért
o az iskolai közösség érdekében végzett igen jelentős tevékenységért
 Általános tanulmányi dicséret
o félévenként az osztályozó értekezlet alapján
 Apáczai-díj
o az alapszabályban megfogalmazottak szerint 4 éves munka alapján.
A fenti fokozatok alapján oklevél és könyvjutalom adható.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba be
kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye tanulmányi, kulturális, sport,
közösségi munka terén, elismerését a tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége előtt veszi át.
Csoportos jutalmazási forma lehet a jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy
kiállítás látogatásához). Odaítéléséről az iskolavezetőség dönt. Tanulóink versenyeken mutatott
teljesítményükért az alábbi elismerésben részesülnek:
•
Versenyeken való eredményes szereplésért - szaktanári dicséret,
•
Városi, területi versenyeken elért 1-5. helyezésért - osztályfőnöki dicséret,
•
Megyei versenyeken elért 1-10. helyezésért - igazgatói dicséret,
•
Országos versenyeken elért 1-10. helyezésért - nevelőtestületi dicséret,
Iskolán belüli és kívüli szereplésekért, ill. az iskola hírnevét népszerűsítő egyéb rendezvényeken való részvétel esetén - osztályfőnöki dicséret.
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4.13. Az iskolai kötelezettséggel összefüggő rendelkezések - Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jei hatállyal kibővítette az iskolai
házirendekre vonatkozó előírásait:
5. § (2) i) (a házirendben szabályozni kell) a büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem
tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal
fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket.

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási
folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett
közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá
tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes
magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
Amennyiben a tanuló e Házirendben, vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola Helyi Tanterve, illetve a Házirend tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza
meg.
Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés.
3 db osztályfőnöki figyelmeztetés után, azonos súlyú kötelezettségszegés esetén igazgatói figyelmeztetés jár. További kötelezettségszegés esetén igazgatói intő jár, amelyet újabb kötelezettségszegés miatt igazgatói megrovás követ. Súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi eljárást kell indítani.
 Szaktanári figyelmeztetés, intés
o felszerelések hiányáért az e-naplóba tett kétszeri bejegyzés után
o a tanítási óra megzavarásáért
o nem megfelelő magatartásért (tiszteletlen viselkedés, személyhez fűződő jogok
megsértése)
o a házirend megsértéséért
 Osztályfőnöki figyelmeztetés – szóbeli vagy írásbeli
o súlyosabb magatartási vétségek miatt (tiszteletlen viselkedés, személyhez fűződő jogok megsértése)
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o a kötelesség (pl. hetesként) rendszeres elmulasztása miatt
o a házirend sorozatos megsértéséért. (pl.: késések, igazolatlan hiányzások)
Osztályfőnöki intés – írásbeli
Igazgatói figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli
o rendszeres kötelezettségszegés miatt (lsd. fentebb)
Azonnali igazgatói figyelmeztetés jár súlyos kötelezettségszegésért, például:
o lopásért
o verekedésért
o szándékos károkozásért
o közfeladatot ellátó személy, iskolában dolgozó közalkalmazott személyhez fűződő jogának súlyos megsértéséért.
Igazgatói intés – írásbeli
Megrovás
Szigorú megrovás
A nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi intézkedések
o Az iskola látogatásának felfüggesztése azzal, hogy a tanuló osztályozóvizsga letételével folytathatja tanulmányait.
o Áthelyezés másik azonos típusú iskolába.
o Eltiltás a tanév folytatásától azzal, hogy tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja (tankötelesekre nem alkalmazható).

A fegyelmi intézkedéseket rögzíteni kell az elektronikus naplóban, illetve a szülőt értesíteni
kell hivatalos levél formájában, ha a fegyelmi intelem osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb.

4.14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Helyi tanterve is tartalmazza. (2. sz. melléklet)
Osztályozó vizsgára a szülő írásos kérelmével lehet jelentkezni. Az osztályozó, különbözeti és
beszámoltató vizsga esetén a vizsga időpontját a vizsgát megelőző három hónapon belül kell
kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A
vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor tájékoztatni kell.
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5. Gyermekek és tanulók jogai és kötelességei
5.1. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje
és formája
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diák-küldöttgyűlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A delegálás rendjét a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza.
Tanulóink tájékoztatása szóban és írásban valósulhat meg. Történhet hetente osztályfőnöki órákon az osztályfőnökön keresztül, a nagyobb rendezvények, versenyek keretében, iskolagyűlésen, valamint személyes beszélgetések során. A tantestületi értekezletre a választott diákképviselő is meghívható.
Diákönkormányzattal való kapcsolattartás a tantestületi képviselő vagy közvetlenül választott
diákvezetőik útján valósul meg.
A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a Házirend elfogadása előtt.
5.2. A tanulók jogai
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön
 a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák ki
 részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás
során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon
történjék
 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez
való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét,
testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását
 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért
 az oktatási jogok biztosához forduljon
 minden segítséget és lehetőséget megkapjon egészséges testi-lelki fejlődéséhez, az eredményes tanuláshoz, képességei fejlesztéséhez, problémáinak megoldásához
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az iskola és a teljes intézmény létesítményeit, intézményeit, ezek berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használhassa
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról
részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e
körben javaslatot tegyen; továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez,
pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított
tizenöt napon belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a tizenötödik napot követő
első ülésen - érdemi választ kapjon
vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását
jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen
jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában
kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését
kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról
kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe
választó és választható legyen a Diákönkormányzatban, illetve iskolán kívüli diákképviseletbe
a Diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását
az őt ért sérelem esetén a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökéhez, vagy az iskola
igazgatójához forduljon, s tőlük segítséget kapjon
választáskor javaslatot tegyen a diákönkormányzat felnőtt segítőjének személyére
kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön,
amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll
segítséget igényeljen és kapjon a számára megfelelő felsőfokú tanintézet és életpálya
megválasztásában
igénybe vegye az iskola által biztosított tanulószobai, menzai (étkezési) lehetőséget, rászorultsága esetén szociális támogatást igényeljen
megismerhesse az iskola pedagógiai programját, az általa tanult tantárgyak követelményeit
igénybe vegye a tanulókat megillető kedvezményeket
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huzamosabb (legalább öt munkanap) hiányzás esetén a szaktanárral való egyeztetés
alapján történik a hiányok pótlása
naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írjon
javító, osztályozó vizsgát tegyen, ill. évet ismételjen a külön jogszabályban foglaltak
szerint
képviselje az iskolát tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon
az esetleges programváltozásról időben értesüljön
társai magatartás és szorgalmi jegyeinek megállapításakor véleményt nyilvánítson
véleményt nyilvánítson- közvetlenül vagy képviselői útján-, és felvetésére érdemi választ kapjon.
a tanórán zavartalan körülmények között tanuljon

A diákönkormányzat jogai:
 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási intézmény működésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben,
 évente egy alkalommal jogosult diákközgyűlést összehívni, a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok gyakorlásának áttekintése céljából,
 egyetértési jogot gyakorol a köznevelési törvény által meghatározott kérdésekben.
 a nevelőtestület véleményének kikérése mellett dönthet egy tanítás nélküli munkanap
programjáról.
Jogorvoslat
Akinek sérelme van, a következő fórumokon kérheti azok érdemi megválaszolását, orvoslását:







szaktanár
osztályfőnök
igazgató
diákönkormányzat
szülői munkaközösség
oktatási jogok biztosa

A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények:
A diákigazolvány
a) a tanulói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,
b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére
való jogosultságot,
c) a tanulói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre
való jogosultságot,
igazolja. [Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §]
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A diákigazolvány iránti igényt iskola titkárságán kell bejelenteni. A diákigazolvány-igénylést
az iskola elektronikusan továbbítja az adatkezelő részére.
5.3. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken az iskolában elvárt magatartást kell tanúsítani.
Az intézmény területén, rendezvényein a szeszes ital fogyasztása, dohányzás és bármilyen drog
használata szigorúan tilos. A tilalmak megszegése elmarasztalást eredményez.
5.4. A tanulók kötelességei
Tanulóinknak kötelessége, hogy megismerjék, és az iskolai életben betartsák a nemzeti köznevelési törvény tanulókra vonatkozó elvárásait. Ennek értelmében a tanuló kötelessége, 46. § (1)
hogy:
 részt vegyen a kötelező és a választott egyéb foglalkozásokon
 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének
 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az
általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában
 megtartsa az iskolai, tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola és az iskolához tartozó
területek használati rendjét
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt
 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit
 az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait
 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a Házirendben foglaltakat
 társaival, felnőttek iránt tisztelettudó legyen, kerülje a trágár, durva megnyilvánulásokat
 vigyázzon mások és saját testi épségére
 a megszabott orvosi vizsgálatokon részt vegyen
 tanulótársainak a tanórai rendhez való jogát magatartásával ne korlátozza
 testnevelés órák alóli, állandó és könnyített felmentések kérése esetén orvosi igazolást
nyújtson be, melynek beadási határideje minden tanév szept. 15.
 takarékoskodjon az energiával
 betartsa a tűz- és balesetvédelmi szabályokat
 a tanórára a szükséges felszerelést elhozza, házi feladatát elvégezze.
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A hetesek kötelessége
A heteseket a hét első napján az osztályfőnök jelöli ki.








A tanóra előtti szünetben gondoskodik krétáról és szivacsról, a terem szellőztetéséről,
valamint letörli a táblát.
Az óra elején jelenti a tanárnak a hiányzókat.
Ha a becsengetés után 10 percen belül a tanár nem érkezik meg, jelenti ezt a tanáriban
vagy az igazgatóhelyettesnek.
Becsengetéskor behívja osztálytársait a terembe.
Tanóra után a hetesek hagyják el utoljára a termet, biztosítják a rendet, tisztaságot.
Az óra után a villanyt lekapcsolja. Az utolsó óra után figyelmeztetik a társaikat, hogy a
székeket tegyék fel a padokra (a takarítás megkönnyítése végett).
A heteseket munkájukban az osztály minden tanulója köteles segíteni.

5.6. A közösségi szolgálat
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) bekezdése szerint az írásbeli érettségi
vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Az iskola köteles a tanulókat foglalkoztató intézményekkel, szervezetekkel együttműködési
megállapodást kötni, amely nélkül a diák nem kezdheti meg a szolgálat teljesítését.
Az arra kijelölt pedagógusnak az e-naplóban, a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését.
A tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről
igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél
marad.
A diákok feladatai, kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítéséhez:
 részt vesznek a közösségi szolgálat megelőző felkészítő, illetve az azt lezáró, értékelő
foglalkozás(ok)on;
 a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza
a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét,
valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát;
 a folytatott tevékenységről, személyes tapasztalataikról naplót vezetnek;
 az elvégzett munka helyét, időpontját, időtartamát, az igazoló lapon rögzítik, amelyet
minden alkalommal aláírattatnak/lepecsételtetnek a tevékenység helyszínén, majd az
igazoló lapot a koordináló tanárnak átadják;
 a diák köteles az adott szervezettel megbeszélt helyen és időpontban a közösségi munka
teljesítésére megjelenni, és amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti (mulasztását
hivatalosan nem igazolja), fegyelmi vétséget követ el, melynek fokozatai: osztályfőnöki
intés, igazgatói intés, fegyelmi eljárás megindítása).
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Közösségi szolgálatban teljesíthető óraszámok szabályozása.
A közösségi szolgálatban végzett munka napi óraszámát a 20/2012 EMMI rendelet és a
LXXXVIII/2005 törvény együttesen szabályozza.
A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás
időkeretben végezheti a tevékenységet.
Egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a
helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy önkéntes közérdekű tevékenységet 20 óra és 6
óra között nem végezhet.
A következő jogszabályok vonatkoznak a közösségi szolgálatra:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§;15; 6. § (4); 63/B és D § (1); 97. § (2)
Szakképzési törvény: 2019. évi LXXX. törvény 123. § 21.
12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, 107. § 1-8. bekezdés
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 133. § (1-9); záradék 46-47.
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1.§ (2d)
Ütemterv a közösségi szolgálat megszervezéséhez
Szeptember:
Tájékoztatás a közösségi munka lebonyolításához a diákok részére. (9. évfolyamon osztályfőnöki óra keretében)
A szülők tájékoztatása gyermekeik közösségi munkájának feltételeiről szülői értekezleteken.
(9. évfolyam)
9.-10. évfolyamokban a munka megkezdése, lehetőség szerint a 11. évfolyam végeztével
befejezése.
Október-április:
Folyamatos kapcsolattartás a fogadó szervezetekkel, osztályfőnökökkel, diákokkal.
Munkanaplók kitöltésének nyomon követése.
A diákok munkájának figyelemmel kísérése
A közösségi munkán való részvétel folyamatos dokumentálása
A 12. évfolyam tanulói teljesítéseinek ellenőrzése, az estleges hiányosságok feltárása
Május:
A közösségi munka teljesítésének értékelése osztály keretben.
Június:
Munkanaplók összegyűjtése ellenőrzése, teljesített órák könyvelése
Dokumentációk elkészítése (naplók, bizonyítványok, anyakönyv).
Nyári táboroztató diákok felkészítése.
A program értékelése, zárása a diákokkal.
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5.7. A szülők tájékoztatási rendje
Szóbeli tájékoztatási formák:


évente legalább kétszer osztályszülői értekezlet keretében



évente kétszer az ütemtervben meghatározott időpontokban fogadóórán



valamennyi pedagógust egyéni megbeszélés alapján a szülők felkereshetik



váratlanul felmerült problémák tisztázására az osztályfőnök, igazgató rendkívüli értekezlet összehívását kezdeményezheti

Írásbeli tájékoztatási formák


KRÉTA felületén vagy hivatalos levél formájában



telefon, e-mail.



Elektronikus napló alkalmazása esetén a Házirendben szabályozni kell a hozzáférés lehetőségét.



Intézmény honlapján (www.educentrum.hu)
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MELLÉKLETEK
I. A számítógépterem használatának rendje
A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a számtechnikai tanárok engedélyezhetik.
2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős.
3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt
személy a felelős.
4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó
- berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
10. A gépteremben elhelyezett eszközök műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott
dolgozóknak (gondnok, vezetőség) és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a
működésükért felelős megbízottaknak.
11. 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.
12. Tilos:
- a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer
és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
- mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, - valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.
13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.
Adathordozót csak a számítástechnika tanárok engedélyével lehet betenni a számítógépekbe.
1.
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II. A gimnázium tantermen kívüli digitális oktatási formájának szabályozása
Az intézmény házirendje és Pedagógiai Programja digitális oktatás esetén is érvényben marad,
az alábbi szabályozás értelemszerűen a megváltozott körülmények miatt szükséges eltéréseket,
pontosításokat tartalmazza.

1. EGYSÉGES OKTATÁSI PLATFORM
A digitális oktatás egységes platformon, a Google Classroom felületén keresztül történik.
A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA e-napló. A pedagógus
a tanuló munkáját folyamatosan értékeli, elmaradás esetén a Kréta-napló „Üzenet” funkcióján
keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek. A diákoknak kiadott feladatokat a szülők
a Kréta „Házi feladat” vagy „Üzenet” rovatában tudják nyomon követni. Kérjük a tanulókat,
hogy naponta nézzék meg az elektronikus naplót is. A szülők lehetőség szerint napi szinten
kövessék nyomon az elektronikus naplóban megjelenő információkat.

2. DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYOZÁSA
1. Az eredeti órarend távoktatás esetén is érvényben van. Online óra, számonkérés csak az órarend szerinti időpontban lehet. A szaktanár döntése, hogy hány ilyet szeretne tartani egy
héten.
2. Oktatási segédanyagot, feladatot a tanárok a Classroom felületére az órarendi órákra időzítve
tesznek fel. A diákok ezeket az adott munkanapon, a tanórájuknak megfelelően kötelesek
megnézni. A házi feladatok elkészítésére a kiadástól számítva legalább egy munkanapot kell
biztosítani.
3. 15 óra után csak érettségi előkészítő, nyelvvizsga-előkészítő, tehetséggondozó vagy felzárkóztató órát lehet tartani a szaktanár és a csoport/tanuló megállapodása szerint.
4. A tanárokat egyéni problémákkal tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik a diákok
az online felületeken. A tanárok egyéni döntése, hogy ezen kívüli időpontokban is elérhetőek-e. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz diáknak, tanárnak is joga
van a hétvégi, valamint a tanítási szünetek ideje alatti pihenéshez.
5. A pedagógusok adminisztrációs kötelezettségeik teljesítésére (osztályozás, hiányzások
könyvelése, tanórakönyvelés) továbbra is az intézmény elektronikus naplóját (KRÉTA)
használják.

112

Gimnázium
6. A digitális munkaformák (tananyag- és feladatkiosztás, online óra, online teszt, stb…) alkalmazásában, rendszerében, gyakoriságában a pedagógusok módszertani szabadságuk birtokában szabadon választhatnak, dönthetnek.
7. Az osztályozás fogalma és a pedagógus jegyadási kötelezettsége a digitális munkarend során
is megegyezik a Házirend és a Pedagógiai Program normál munkarendre vonatkozó rendelkezéseivel.
8. A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online dolgozat, online teszt, szóbeli felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon
dönthet. Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjának terhére történhet,
kizárólag a tantárgy órarendi időpontjában.
9. A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a digitális oktatásba – az online foglalkozásokba, a kiadott feladatok elvégzésébe – rendszeres munkával, és képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, hogy elkészítse házi feladatait,
részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell. Kifogásolható minőségű munka (akár forma, akár digitális képminőség) esetén a szaktanár a munka újbóli beadására szólíthatja fel a tanulót.

3. DIGITÁLIS HÁZIREND SZABÁLYAI
1. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az
őket megillető mentességek a digitális munkarend során is érvényesek.
2. Amennyiben a tanuló családjában a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez
nem áll rendelkezésre otthon megfelelő számú vagy minőségű digitális eszköz vagy hálózat, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek.
3. Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való távolmaradást a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek. Ezek ismételt előfordulását a KRÉTA e-naplón
keresztül a szülőnek is. Ha többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesíti a tanuló a feladatokat, és információ sincs ennek okairól, mulasztása következményekkel jár (pl. elégtelen
érdemjegy, igazolatlan hiányzás, beszámoltatás az adott témakörökből, osztályozó vizsga).
4. A tanuló a távolmaradást köteles osztályfőnökének és szaktanárának – a házirendnek megfelelően – jelezni. Ha beteg, kérjük a szülőket, hogy 1 napon belül jelezzék ezt az osztályfőnöknek. Gyógyulásáig a tanuló a betegségének mértékétől függően vegyen részt a távoktatásban.
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5. Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után a tanulónak pótolnia kell.
6. Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem
teljesíti, szaktanára döntése alapján köteles beszámolni vagy osztályozó vizsgát tenni az
elmaradt tananyagból.
7. A tanulmányi kötelezettségeit (pl. órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a
házi feladatok elkészítése) egyáltalán nem teljesítő diák csak osztályozó vizsga eredményes letétele után léphet magasabb évfolyamba.
8. Az online tanórákra is érvényesek a házirendben meghatározott magatartási szabályok. A
kulturált öltözködési és viselkedési normák betartása, egymás tiszteletben tartása, hisz a
digitális osztályterem is iskolai, közösségi tér.
9. Az online tanóra (tananyagátadó / beszámoltató / konzultációs óra vagy órarész) nem nyilvános óra. Kérjük, hogy lehetőség szerint a tanulón kívül ne tartózkodjon más (pl. szülő,
testvér, barát) abban a helyiségben, amelyből a diák részt vesz a tanórán. A tanulónak és a
tanárnak egyaránt lehetősége van arra, hogy a hátteret megváltoztassa, így magánéletének
helyszíne / szobája nem válik láthatóvá az órán résztvevők előtt.
10. Az iskolai digitális felületek oktatási céllal jöttek létre, magánjellegű célra ne használjuk
őket.
11. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintettek (tanár, diák, szülő) engedélye és hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill.
hozhat nyilvánosságra senki hang- és képfelvételeket másokról a digitális oktatás során.
(Pl. a tanuló nem készíthet felvételt a tanárról vagy diáktársáról, az órán történteket nem
jelenítheti meg közösségi oldalakon stb.) Ennek megszegése fegyelmi eljárást von maga
után.

4. VEZETŐI ÜGYELET, KAPCSOLATTARTÁS
A digitális munkarend során intézményünk vezetői ügyeletet tart fent, munkanapokon 8:00 és
16:00 óra között. Személyes ügyfélfogadásra az iskolai honlapján (educentrum.hu) található
aktuális higiéniai előírások betartásával van lehetőség. Elektronikus vagy telefonos kapcsolattartásra az iskola honlapján található elérhetőségeken van lehetőség.
Jelen rendelkezéseket a nevelőtestület 2020. augusztus 27-én elfogadta, melyek visszavonásig
érvényesek.
A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára.
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III. A gimnázium eljárásrendje fertőzéssel kapcsolatos járványügyi veszélyhelyzet esetén
Jogszabályi háttér:
17/2021.(III.5.) EMMI határozata – a köznevelési intézmények működését érintő egyes
veszélyhelyzeti intézkedésekről
27/2021. (I.29.) Kormányrendelet – veszélyhelyzet kihirdetéséről, veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A Gimnáziumba csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók és dolgozók,
az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl. gyógypedagógusok, iskolaorvos, védőnő, iskolai szociális segítő) tartózkodhatnak.
Minden egyéb belépést a portás jelzése alapján az intézményvezetés engedélyezheti indokolt esetben.
2. Az intézményt csak egészséges tanuló látogathatja. Tájékoztatni kell a szülőket
arról, hogy ha gyermeküknél fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél fertőzés-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
3. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes pedagógus és más dolgozó vehet részt. Ha a dolgozó
tünetet észlel magán, a háziorvos értesítésével gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról. A dolgozó köteles a munkaköri leírásban megjelölt közvetlen felettesét
értesíteni, ha fertőzés-gyanú áll fenn nála, vagy igazolt fertőzése van.
4. A szülők gyermeküket az iskola főbejárata előtti területig kísérhetik, illetve csak
az iskola előtt várakozhatnak rájuk.
5. Osztálytermen, saját irodán kívül maszkviselés kötelező a felnőtt dolgozók, a
diákok és az intézménybe lépő vendégek számára.
6. Az osztálytermekben a lehetőségek szerint biztosítani kell minden tanórán, foglalkozáson és felügyeleten a tanulók minél lazább elhelyezését, ha lehetőség van
rá, egy kétszemélyes padban csak egy tanuló üljön.
7. Az óra- és teremrend megszervezésénél törekedni kell arra, hogy minimálisra
csökkenjen a teremváltások száma.
8. A tantermi oktatás során az osztályok keveredése csak a tantárgyfelosztásban
előírt vegyes csoportok esetén engedélyezett. Helyettesítés során vagy egyéb
esetben sem szervezhető másik vegyes csoport.
9. Osztályváltáskor felületfertőtlenítés szükséges a termekben a szünet ideje alatt
(padok, kilincsek, billentyűzetek, stb).
10. Tanórák hosszának csökkentése 40 percre (más csengetési rend), így a hosszabb
szünetekben lehetőség van fertőtlenítésre, biztonságosabb teremcserére.
11. Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja, másik intézményen való indokolatlan átjárkálás nem engedélyezett.
12. Ügyintézés az irodákban csak a kijelölt időpontokban lehetséges.
115

Gimnázium
13. A tanulók az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó,
büfé, udvar)
14. Testnevelés öltözőkben eltérő osztályok nem találkozhatnak. Külön lebonyolítási rend kidolgozása és betartatása szükséges.
15. Testnevelés órák megtartása lehetőség szerint a szabadban történik. Szoros testi
kontaktust igénylő feladatok mellőzése, ha ez valamiért nélkülözhetetlen, csak
osztályon belüli állandó párral, vagy kiscsoportban szabad megvalósítani.
16. Rendezvények megtartása csak osztálykeretben, bármilyen egyéb program szervezése csak az igazgatóval történt egyeztetés után lehetséges.
17. Tömegközlekedés igénybevétele tanítási időn kívüli szervezett program esetén:
igazgatóval történt egyeztetés után (csak kivételesen indokolt esetben), szülőktől kapott beleegyező nyilatkozat birtokában.
18. Osztálykirándulás szervezése Pécs városán kívüli, belföldi helyszínre: a részletes program benyújtása előzetesen az intézmény vezetőségének, majd a hozzájárulásuk esetén: csak különjáratú busszal, szülői beleegyező nyilatkozatok birtokában.
19. Az intézményben található büféket és az agórát az intézményegységek közötti
megállapodások szerint lehet használni.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

1. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára táblával hívjuk fel a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden
belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! Erre a portás köteles szóban is felhívni a
figyelmet.
2. Minden mosdóban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. Lehetőség
szerint ez fertőtlenítő hatású folyékony szappan, vagy vírusölő hatású kézfertőtlenítővel egészítjük ki. Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki.
3. A mosdókban biztosítani kell a csoportosulás elkerülését, védőtávolság betartását.
4. Tanórák alatt az összes mosdó és a mosdók kilincseinek fertőtlenítése.
5. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az
egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással
vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot, így
különösen a számítógépek, többek által használt eszközök esetén.
6. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak már az első tanítási napon, osztályfőnöküktől:
a.
az alapos kézmosás szabályairól
b.
a kézfertőtlenítők használatának szabályairól
c.
a köhögési etikettről (A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor (ennek hiányában a könyökhajlatba kell köhögni, tüszszenteni), majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)
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a maszkviselés szabályairól (orrot és szájat kell takarnia, felvétel, levétel szabályai, meddig használható, stb.)
e.
a távolságtartási szabályokról (Együtt élő családtagok kivételével lehetőleg 1,5 m távolság, főleg zárt térben; nagyobb létszámú csoportokkal történő találkozás kerülése, stb.)
f.
a személyes érintkezések kerüléséről (pl. kézfogás, puszi, ölelés mellőzése)
g.
az iskolai szabályozókról
5. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy
a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-,
ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök
(billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók,
stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
6. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók
egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált
szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát az időjárás függvényében
lehetőség szerint nyitva kell tartani.
8. A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
9. A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a diákok, a tanárok és az intézmény dolgozói számára a folyosókon és a
közösségi terekben.
10. Javasolt a tanórákon is a maszk viselése.
11. A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tankönyv, munkafüzet, toll,
rajzeszközök stb.) használhatják.
12. A vírusfertőzéssel kapcsolatos plakátok, piktogramok elhelyezése az intézmény
folyosóin, mosdókban.
d.

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is elvégzi a számára előírt feladatokat.
(szűrővizsgálatokat). Ezért szükséges az együttműködés az iskolaorvossal és a
védőnővel.
2. A járványügyi szabályok betartása érdekében megfelelő szervezéssel (időbeli
ütemezés, pontos időpont megadása, várakozóhely kijelölése, stb.) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát minimálisra kell szorítani.
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TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (Például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
2. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona
elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési
forma mellett részt vehet az oktatásban.
3. A protokoll szerint: „A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.” Házirendünk
ezzel összhangban van, tehát minden hiányzást a Házirend szerint kell igazolni.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

1. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
2. Ha egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek
a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján kell eljárni.
3. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata
kötelező.
4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi
igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

1. Ha az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló vagy dolgozó esetén bebizonyosodik, hogy COVID 19 fertőzése van, az adatok alapján az EMMI és az NNK
közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Oktatási Hivatal dönt.
2. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás
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folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök
alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend
elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
4. Ha egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben
meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul
biztosítja a gyermekétkeztetést, a saját eljárásrendje szerint.
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II.6.

KOLLÉGIUM

1. Házirendre vonatkozó szabályozások
A kollégium házirendje állapítja meg a nemzeti köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá a kollégium által elvárt viselkedés szabályait.
A Házirendben foglalt szabályok a járványügyi helyzetnek megfelelően változhatnak, melyet a mindenkori Járványügyi Intézkedési Terv tartalmaz.
1.1.

Intézményegységi adatok

Az intézményegység neve:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Kollégiuma
Címe:
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 2.
Telefon:
72/550-644 (porta); 550-658 (ig. iroda)
A tagintézmény jogállása:
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola, többcélú közös igazgatású intézmény intézményegysége
A intézményegység típusa szerint: általános kollégium
Jellege szerint:
koedukált
Férőhelyek száma:
324
Lánytagozaton:
192
Fiútagozaton:
132
Kollégiumi tanulócsoportok száma: 12
Pedagógusok és a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma:
17 fő
Vezető:
2 fő
Csop.vez. nevelő:
12 fő
Ped.asszisztens
.:
2 fő
Kollégiumi titkár
1 fő
Technikai dolgozók:
7 fő
Raktáros:
1 fő
Készenléti takarító:
1 fő
Karbantartó:
1 fő
Portás:
4 fő
1.2.

Intézményegységi közösségek

 Tanulócsoportok: 12 csoport (max: 26 fő)
 Tagozatok:
lánytagozat
fiútagozat
 Pedagógiai munkaközösség
 Diákönkormányzat (18 fő)
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A tanulók nagyobb közössége alatt a diákok 10%-a, de legalább 1 kollégiumi csoport értendő.
2. A működés rendje
2.1. Az intézmény munkarendje

 Az intézmény a kollégisták számára egész tanév folyamán (kivéve nyári szünet) biztosítja
a szállást, tanulási- és szabadidős, valamint a pihenési feltételeket.
 24 órás portai szolgálat mellett kapunyitás 600-kor, kapuzárás 2000-kor.
 A hazautazás pénteken vagy az utolsó tanítási napon történik, amennyiben nem jelzi a tanuló
a hétvégi itt tartózkodási szándékát.
 A hétvégi itt maradási szándékát szerda estig (2100-ig) jelezni kell.
 Hétvégén a kollégiumban maradó tanulók napközbeni eltávozásukat jelezzék az ügyeletes
nevelőnek.
 A visszaérkezés vasárnap 2100-ig történik. Nevelői engedéllyel 2200-ig ill. hétfőn. Ettől eltérő időpontban történő visszaérkezés alkalmával jelentkezni kell az ügyeletes nevelőnél. A
szülő írásban nyilatkozik a hétvégi visszaérkezés időpontjáról.
 Azok a kollégisták, akik vasárnap késve érkeznek be, kötelesek megkeresni az éjszakai
ügyeletes nevelőt és jelezni a késés okát.
Napirend

Tevékenység

Hétfő - Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

ébresztő
- du-os tanulóknak

630 és 700 (gim.)
845

630 és 700 (gim.)
845

800

900

600-745-ig
800-tól

600-745-ig
800-tól

hideg

hideg

900-tól

900-tól

hideg

hideg

reggeli
szoba ellenőrzés, bent
tartózkodók összeírása
- a későbbi időpontban
menők részére
délelőtti tanulási idő

900

900

915-1150-ig

915-1150-ig

Szilenciumra
kötelezettek beérkezési ideje

1545-ig

általános rendcsinálás,
felkészülés a szilenciumra

1545-1600-ig

szilencium
vacsora

1600-1835
18.00-19.15-ig

hideg
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ált. kimenő

20.00-ig

21.00-ig

21.00-ig

20.00-ig

szabadprogram (tematikus csoportés egyéb fogl.)

1835-2100-ig

készülődés a létszámellenőrzésre, villanyoltásra, esti rend kialakítására
létszámell., villanyoltás

2100-2130-ig

2100-2130-ig

2100-2130-ig

2100-2130-ig

2130-kor

2130-kor

2130-kor

2130-kor

2.2. A tanulók, szülők intézményben való tartózkodásának szabályai
















Vendéget csak a foglalkozási időn kívül fogadhatnak a tanulók (kivétel: szülők)
A szülőknek is jelezniük kell a portán a bejövetelük célját.
Idegeneknek a hálószobák szintjére felmenni tilos.
A szülők, gondviselők a tanulók hálószobájába is tartózkodhatnak (2000-ig). Látogatókat
csak a portán lehet fogadni (kb. 30 perc), a diák jelzi a portásnak a vendég érkezését, aki azt
regisztrálja a füzetbe. Volt kollégisták hosszabb ideig is tartózkodhatnak a portán (kivéve a
kollégiumból eltanácsolt diákok).
Tanulás céljából az osztálytársak hosszabb ideig is tartózkodhatnak a portán, nevelőtanári
engedéllyel a társalgóban is. A nevelőtanár tájékoztatja a portást.
Engedélyezett helyek a kötetlen beszélgetéshez kollégisták számára:
- első emeleti társalgóban 2030-ig
- porta területén 2030-ig
Külön nemű tanulók egymás szintjén csak nevelőtanári engedéllyel tartózkodhatnak (társalgóban), hálószobákba nem mehetnek be, és a lépcsőházban sem tartózkodhatnak.
Bármely okból délelőtt visszaérkező diák köteles az ügyeletes nevelőnél jelentkezni és viszszaérkezésének okáról beszámolni (13.00-ig) A portás is jelezze a visszaérkezést a nevelőnek (12.00-ig).
A tanuló, ha hétvégén váratlanul érkezik be a kollégiumba (szülői nyilatkozattal ellentétes
időpontban), akkor köteles jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál. A váratlan visszaérkezés okát ellenőrizni kell (szülő felhívása).
A csoportvezető nevelőnek, ha tudomása van diákja váratlan visszaérkezéséről, azt köteles
jelezni a hétvégén ügyelő nevelőtanárnak.

2.3. Hét közbeni hazautazás rendje
 Hét közbeni hazautazást - indokolt esetben - a szülő kérésére a csoportvezető nevelőtanár
engedélyezi.
 Az aznapi visszaérkezés alkalmával, ha ez az általános kimenő időn túl történik, a kimenőigazolványt le kell adni a portára.
 Hétköznap a város területét engedély nélkül nem hagyhatja el a tanuló.
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2.4. Kimenők adásának rendje






Általános kimenő – kötelező foglalkozások idején kívül – 2000-ig tart.
Kimenő 2100-ig adható.
Indokolt esetben a nevelőtanár a kimenőt 2200-ig meghosszabbíthatja.
2200 után csak a vezetőség tagjai adhatnak kimenőt (kivéve színház és munkavégzés)
Rendkívüli kimenőre csak fényképpel, pecséttel és aláírással ellátott kimenő-igazolvánnyal
lehet eltávozni. Ezt a portán le kell adni.
 Csoportvezető távollétében a főügyeletes nevelőtől kérhető el a kimenő-igazolvány.
 Kimenőről visszaérkezők kötelesek a portán jelentkezni.
 1545-1800-ig az épületet csak nevelőtanári engedéllyel és a kimenő leadásával lehet elhagyni.
2.5. Foglalkozások rendje












Kollégiumi foglalkozás 900-2100-ig tartható.
A kollégiumi foglalkozások 45 percesek.
A foglalkozások közötti szünetek 10 percesek.
Az aktuális csoportvezetői foglalkozások csoportszinten, a kötelező tematikus csoportfoglalkozások évfolyamszinten szerveződnek.
A szilencium ideje alatt csendrendelet lép életbe.
A szilenciumon felszereléssel köteles a tanuló megjelenni.
Szilencium ideje alatt a szilenciumra nem kötelezettek TV-t az I. em-en nézhetnek.
A szilencium ideje alatt csak akkor szervezhető egyéb foglalkozás, ha erre más időpontban
a feltételek nem biztosítottak.
A szilenciumból elvett időt pótolni kell.
A tanuló nem folytathat a foglalkozáson olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát
akadályozza, a foglalkozást tartó pedagógus munkáját zavarja.
Diákjaink mobiltelefonjukat a foglalkozásokon csak lenémított állapotban tarthatják maguknál (tanulás céljára), kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására használhatják. A diákok
a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a foglalkozáson csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására
használhatják. Az intézmény tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók
csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.

2.6. Diákkörök létrehozásának rendje
A kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységeik megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – diákköröket hozhatnak létre.
A diákkörök létrehozásában és működtetésében a tanulók kérhetik a nevelőtestület tagjainak a
segítségét.
 A diákkörök megalakulásának minimális létszáma 5 fő.
 A diákkörök működése saját Szervezeti- és működési szabályzatuk szerint történik – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával (vagy egyetértésével).
 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával –
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saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik megválasztásában.
 A diákkör vezetősége képviseltetheti magát a kollégium diákönkormányzatában.

2.7. A termek használatának rendje
 A kollégium helyiségeit a napirend szerinti foglalkozási időben használhatják a tanulók.
 A tanulók által használt kollégiumi helyiségek rendjéért a használók felelnek. Használat
után rendet kell hagyni, amit a nevelőtanár ellenőriz.
 A hálószobákat a tanulók távozásukkor bezárják. Indokolt esetben – az iskolai órarendtől
függően, az ügyeletes tanár tudtával – a tanulók délelőtt is a kollégiumban tartózkodhatnak,
ezzel azonban nem zavarhatják a kollégiumi dolgozók tevékenységét (pl. takarítás).
 A hálószobákat a tanulók csak nevelőtanári engedéllyel, az egészségügyi és balesetvédelmi
szabályok figyelembevételével rendezhetik át.
 A tanulók kulturált feltételek mellett szobáikban is étkezhetnek.
 A keletkezett hulladékot szelektíven kell gyűjteni.
 Fali dekorációt csak a faliújságra lehet kitenni. A dekoráció okozta károkért a tanulónak
kártérítést kell fizetnie.
 A tanulószobákat (kivéve a III. K-i) a szokásos rend szerint lehet használni: 2130-ig engedély
nélkül, 2400-ig nevelőtanári engedéllyel.
 Egyéni vagy csoportos tanulásra a tanuló és hálószobákon kívül – nevelőtanári engedéllyel
– az épület egyéb, tanulásra alkalmas helyiségei is igénybe vehetők.
 A szobában 2300-ig éjjeli lámpa mellett lehet tanulni, ha ez nem zavarja társait a pihenésben.
Infokommunikációs eszközöket csak tanulás céljára használhatnak ebben az időszakban a
tanulók. A szabályokat be nem tartó tanulók a készüléküket kötelesek kikapcsolt állapotban,
zárt szekrényükben elhelyezni.
 A környék lakóinak nyugalma érdekében a tanulóknak tilos az ablakon kikiabálni, tárgyakat
kidobálni, zenét hangosan hallgatni.
 Tanulási idő alatt és takarodó után teljes csendet kell tartani a folyosókon, szobákban.
 Zuhanyozni 2115-ig, utána (indokolt esetben) a főügyeletes nevelőtanár, vagy az éjszakás
nevelőtanár engedélyével lehet.
 A számítógépteremben kizárólag a használati szabályzatban meghatározott időben és feltételekkel lehet dolgozni. (2.sz. melléklet)
 Konyha használatának rendje
- A konyhát a tanulók 600-2115-ig szabadon használhatják. A rendért a használók
felelnek. Használat után minden tanuló köteles a konyhát rendben hagyni maga
után.
- Az elektromos készülékek meghibásodását az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal
jelezni kell.
- Indokolt esetben a tanulók 2115 után is használhatják a konyhát a főügyeletes
nevelőtanár, ill. az éjszakás nevelőtanár engedélyével.
- A lezárt hűtőben csak névvel ellátott ételdobozban tárolhatók élelmiszerek.
- A hűtők rendjéért a csoportok felelnek. A hűtők rendbetétele hetente történik, az
iskolai szünetek alatt a takarítónők végzik a hűtők takarítását.
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 Stúdióhelyiség használata
- A stúdiós tanulókat a stúdió-felelős tanár jelöli ki.
- A stúdióban található műszaki eszközökért a tanuló aláírásával anyagi felelősséget vállal.
- A stúdióban csak az arra kijelölt tanulók tartózkodhatnak a napirend által megjelölt időkeretek közt.
- A stúdiós tanulók feladata a kollégiumi rendezvényeken a hangtechnika biztosítása, az aktuális kollégiumi hírek folyamatos beolvasása, kollégiumi programok
ajánlása.
- A stúdió működése (hangos zene) nem zavarhatja mások nyugalmát.
 Társalgó használatának rendje
- A társalgók bútorzatát a tanulók használat után kötelesek az eredeti rend szerint
visszaállítani.
- Egyéni vagy csoportos tanulásra – nevelői engedéllyel – igénybe vehetők a másik nem számára is (2000-ig).
- A társalgóban elhelyezett számítógépet 2100-ig használhatják a tanulók. A gépszekrényhez a kulcsot a nevelőiben vehetik fel, s használat után ide kötelesek
azt visszahozni.
- A társalgóban tilos az étkezés!
- Az itt elhelyezett TV-ket csak távkapcsolóval működtethetik a tanulók, a távírányítók felvétele a nevelői szobában történik. TV-nézés után a távirányítót az
ügyeletes nevelőnek kötelesek leadni.
- A 2130 utáni TV-nézés a főügyeletes, ill. az éjszakás nevelő engedélyével történhet.
 Kollégiumhoz tartozó terület használatának rendje
- A kollégiumhoz tartozó udvarrészen köteles a tanuló kulturáltan viselkedni, és a
környezet rendjét óvni. Hangoskodásával, magatartásával nem zavarhatja, ill. nem
botránkoztathatja meg a járókelőket.
- Dohányozni csak a kollégium területétől számított 5 m-es körzeten kívül, közterületen lehetséges. A két épület közti terület az intézményhez tartozik, nem közterület.
 Mosókonyha használatának rendje
- Mosni csak a foglalkozások időpontján kívüli időben lehetséges
- A mosókonyha kulcsát a nevelőtanári szobában lehet felvenni, a felvétel tényét az
arra rendszeresített füzetbe kell beírni
- A nevelőtanári ellenőrzés után, az érintésvédelmi-és a géphasználati utasítások betartásával lehet elkezdeni a mosást
- A mosás befejezését követően rendet kell rakni, amit a nevelőtanár ellenőriz
- Esetleges meghibásodást azonnal jelezni kell

2.8. A tárgyak, eszközök használatának rendje
 A kollégium helyiségeiből bútort vagy más leltári eszközt elvinni, vagy más helyiségbe átvinni csak a leltárfelelős engedélyével lehet.
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 A tanulók sporteszközöket a nevelőtanári szobában vehetik fel, amit az erre rendszeresített
füzetbe bejegyeznek..
 A csoportok részére biztosított műszaki- és egyéb eszközöket a nevelőtanári szobában vehetik fel a tanulók használatra. A készülékért felelősséget vállal és köteles 2100-ig visszajuttatni.
 Filmet 2100-ig lehet nézni. A TV-ben a 2100-ig elkezdődött filmet csak a főügyeletes nevelő
külön engedélyével lehet végignézni, abban az esetben, ha 2130-ig nem fejeződik be, ill. ha
2200 utánig tart a film, akkor az éjszakás nevelőtanár engedélye is szükséges.
 A társalgóban lévő számítógépeket 2100-ig lehet használni, a szekrénykulcsokat a nevelőtanári szobában lehet felvenni, amit be kell írni az erre rendszeresített füzetbe.
 A tanulószobában elhelyezett eszközök (számítógép, szakkönyvek stb.) használatát csak a
saját csoportvezető nevelőtanára engedélyezheti.

2.9. A kollégium használata egyéb célokra (szállodázás)
 Hétvégi vendégfogadással kapcsolatos teendők:
- Falipolcokban lévő személyes tárgyak, ill. nyitott könyvespolcokon tárolt eszközök,
könyvek elzárása (vendégfogadás előtti este 2000-ig)
- Vendégfogadás napján, reggel paplan, párna kikészítése
- Beépített szekrények bezárása
- A tanulóknak a szobát rendben, és tisztán legkésőbb 1500-ig el kell hagyni.
 A vendégek által okozott kárt visszaérkezéskor azonnal jelenteni kell az ügyeletes nevelőtanárnak. A bezárt szekrényből elvitt tárgyakért a kollégium felelősséget vállal.
2.10. A kollégium biztonságos használatával összefüggő egyéb szabályok
 A tanulók bármely napszak idején észlelt rendkívüli eseményt (pl. baleset, tűz, rosszullét)
kötelesek az ügyeletes nevelőtanárnak azonnal jelenteni.
 A tanulók kötelesek a baleset megelőzését szolgáló utasításokat, a tűzvédelmi és a bombariadó esetére meghatározott szabályokat betartani, ill. társaikkal betartatni.
 A helyiségek kulcsairól - a hálószobák kivételével - másolatot a diákok nem készíttethetnek.
Ebben az esetben is csak a csoportvezető nevelőtanár tudtával és a szoba lakóinak beleegyezésével történhet. A felvett kulcsot használat után le kell adni.
 Felügyelet nélkül tilos elektromos készüléket üzemeltetni. Elektromos készülékeket használat után áramtalanítani kell (a vezetéket a dugaljból ki kell húzni).
 A háló- és tanulószobák ablakaiból kihajolni tilos.
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3. Tanulókkal összefüggő szabályok
3.1. Étkezéssel és étkezési térítési díj befizetésével kapcsolatos szabályozás

 A kollégium biztosítja a napi háromszori étkezési lehetőséget (reggeli, ebéd, vacsora).
 Indokolt esetben (az étkezési időben iskolában, edzésen, gyakorlaton tartózkodó tanuló) a
nevelőtanára tudtával hideg reggeli és vacsorát igényelhet az élelmezésvezetőnél.
 Étkezési
időpontok:
00 45
Reggeli: 6 -7 -ig
Ebéd:
1230-1430-ig
Vacsora: 1800-1915-ig
 Étkezési díj befizetés folyamatosan lehetséges (hétfőtől szerdáig 730-1530-ig, csütörtökön
730-1200-ig pénteken zárva), kivéve a hónap utolsó két napja (zárva).
 A befizetés indokolatlan elmulasztása a kollégiumi tagság felfüggesztését vonhatja maga
után.
 Étkezés csak indokolt esetben (pl. hivatalos távollét, betegség) mondható le az élelmezésvezetőnél
A bejelentéstől számított 48 óra utáni térítési díjat fizetik vissza a következő hónapban.
 A befizetéssel egy időben a tanuló névre szóló számlát kap. Étkezés csak diákigazolványnyal történhet.
3.2. Étkezési díjkedvezmény igénybevételének szabályozása
 Étkezési térítési díjkedvezmény igénylésének jelzése leendő kollégistáknak beiratkozáskor
történik.
 Ehhez szükséges dokumentumokat (nyilatkozat, igazolás, határozat) a beköltözés napján
kell leadni.
 Később leadott dokumentumok esetében a diákétkezési térítési díjkedvezmény csak a tárgyhónapot követő hónap első napjától vehető igénybe.
 A térítési díjkedvezmény jogosultságának megszűnését azonnal be kell jelenteni. A kedvezmény a következő naptól megszűnik (3 vagy több gyerekes kedvezmény esetén).
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszűnése esetén a kedvezmény a következő naptól megszűnik.
 Az SNI-s tanulóknál a kedvezmény a felülvizsgálati tanév végéig megmarad
3.3. Térítési díj fizetésének szabályozása
Készült: a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról) 34-36.§ és a Pécs Tankerületi Központ 2/2018. (V.28.) számú szabályzata alapján.
A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha:
Az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
A tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében
vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli
 Az éves beszámolási adatokból (a megelőző. évben) a szakmai feladatokra, a feladat127
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ellátási helyen számított folyó kiadások összege (Ft)
Megelőző tanév október 1-jei létszám:
(fő)
A kiadások 1 főre jutó hányada (Ft/fő)
(díjalap)










A nem a nappali oktatás munkarendje szerinti szervezett felnőttoktatás keretében részt
vevő 19. életévét betöltött tanulók részére eső éves kollégiumi térítési díj összege a díjalap 15%-a.
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére eső éves kollégiumi térítési díj összege a
díjalap 25%-a
A térítési díj befizetésének határideje a tanítási év első félévére vonatkozóan október
15., második félévére vonatkozóan március 15.
Különös indokolt esetben – kérelemre – A térítési díj összegének megfizetése havi részletekben is lehetséges.
Szociális kedvezmény mértéke:
- 10%-os mérséklés, ha az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj 135%-át.
- 20%-os mérséklés, ha az 1 főre jutó havi jövedelem összege meghaladja a legkisebb öregségi nyugdíj 135%-át, de nem éri el annak 140%-át.
Szociális kedvezmény igénybevételéhez „Díjkedvezmény iránti kérelem” c. nyomtatvány kitöltése és a beadást megelőző 3 havi jövedelemigazolás szükséges.
A kérelem beadásának határideje: minden év szeptember 20. napjáig.

3.4. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
 A kollégium szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet
a tanuló állított elő a kollégium tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével
összefüggésben (pl. szakkör), feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és
egyéb feltételeket a kollégium biztosította.
 A tanuló az általa biztosított anyagból készített dolgokat térítésmentesen hazaviheti.
3.5. Egészség és a testi épség védelmével összefüggő rendelkezések
 Beköltözéskor a tanulóknak orvosi igazolást kell hozniuk arról, hogy fertőző betegségektől
mentesek és közösségbe mehetnek.
 Orvosi vizsgálatra a kollégiumi orvos – tanév elején megállapított és kihirdetett – rendelési
idejére lehet jelentkezni. Betegség tünetei esetén azonnal jelentkezni kell nevelőtanárnál,
aki szükség esetén intézkedik betegszobai elhelyezésről, valamint gondoskodik a tanuló
szüleinek értesítéséről.
 A beteg tanuló az orvos javaslatára, az ügyeletes nevelőtanár tudtával hazautazik. A visszaérkezés várható időpontját is jelezni kell.
 Beteg tanuló a kollégiumban csak a nevelők által kijelölt helyiségekben tartózkodhat, kimenőt csak betegséggel kapcsolatos teendők ellátására kaphat.
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 Otthoni megbetegedés esetén azt telefonon jelezni kell az ügyeletes nevelőtanárnak. Viszszajönni csak gyógyultan szabad.
 Gyógyszerérzékenységet, állandó gyógyszeres kezelést, tartós betegséget a tanuló/gondviselő a „Felvételi kérelem” Nyilatkozat oldalán köteles feltüntetni. Az épületbe állatot, egészségre káros, önmagára és másra veszélyt jelentő anyagot, vagy tárgyat behozni tilos.
 Romlandó ételt a kollégiumban tilos tárolni.
 Élelmiszer tárolása – névvel ellátott ételdobozban -, a szinteken elhelyezett hűtőszekrényekben lehetséges.
 A kollégiumba behozott elektromos eszközök gyári készítésűek, az érintésvédelmi előírásoknak megfelelőek és sérülésmentesek lehetnek; csak az engedélyezett helyen használhatóak.
 A hálószobákban csak infokommunikációs eszközök és azok feltöltői használhatóak.
 Vízmelegítőt, teaforralót, szendvicssütőt, kenyérpirítót a teakonyhában, hajsütővasat, hajszárítót a fürdő előterében, vasalót a kijelölt vasalóhelyiségben használhatnak.
 Az elektromos berendezések javítását csak szakképzett szerelő végezheti.
 A kollégiumban elektromos eszközök (pl. erősítő) építése, „barkácsolása” tilos.
 A kollégiumban, ill. a kollégiumon kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.
 Ismétlődő viselkedési problémák esetén az intézmény vezetője a tanulót kötelezheti az intézményi pszichológus tanácsadásán való részvételre.

3.6. Vagyonvédelem
 A kollégiumi létesítményekben, eszközökben okozott károkért a tanulók – a vonatkozó jogszabályok szerint – kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
 A tanulók személyes tárgyaik biztonságos tárolására vegyék igénybe a számukra biztosított
zárható szekrényt. Az elöl hagyott tárgyakért, eszközökért az intézmény nem vállal felelősséget.
 A kollégiumba nagyobb értékű tárgyakat, csak a felvételi kérelemben tett nyilatkozat alapján lehet behozni. Intézményünk nem vállal értük felelősséget.
 Igazgatói engedéllyel behozott kerékpárokat a zárható kerékpártárolóban kell elhelyezni. A
tároló kulcsát a portán elhelyezett listán szereplő személyek vehetik fel. A kulcs felvételét
aláírásukkal igazolják.
 A laptopot, mobiltelefont és tabletet 2130 után (2300-ig) csak tanulás céljára használhatják a
tanulók. A laptopot használat után zárt szekrényben kell tartani.
 Telefonálni 2130-ig lehet.
 A tanulók kötelesek védeni a kollégium felszerelési tárgyainak épségét, megakadályozni a
rongálást. Az észlelt kárt vagy hibát az ügyeletes nevelőtanárnak jelenteni kell és a „hibabejelentő” füzetbe be kell írni.
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3.7. A kötelező- és szabadon választott foglalkozások szabályozása
 A tanulók részére kötelező a heti 15 foglalkozáson való részvétel:
- 12 óra – szilencium (felkészülést biztosító foglalkozás)
- 1 óra – felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális ismereteket nyújtó foglalkozás,
egyéni törődést biztosító foglalkozás
- 1 óra – a kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyén és a közösség fejlesztést megvalósító foglalkozások (csoportos)
- 1 óra – szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás
 A diákok (a kiváló kollégisták kivételével) kötelesek a meghatározott tanulási időben a
számukra kijelölt helyen tanulással, gyakorlással foglalkozni.
 A tanulási idő mértéke, meghatározott ideje esetenként a csoportvezető nevelőtanárral való
egyeztetés után átcsoportosítható.
 A tanulóknak a meghatározott időben, a számukra kijelölt helyen a tanulásra felkészülve, a
szükséges felszereléssel kell megjelenniük.
 A tanév elejei felmérések és az év közben szerzett gyenge érdemjegyek alapján a csoportvezető nevelőtanár az arra rászoruló diákokat rendszeres korrepetálásra kötelezheti.
 A szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozásokra – a kollégium által biztosított
kínálatból – szeptember 25-ig kell jelentkezni. Szakkört váltani első félévben egy alkalommal lehet.

3.8. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
Ha a tanuló a kötelező kollégiumi foglalkozásról (pl. szilencium, tematikus csoportfoglalkozás)
távol marad, mulasztását igazolni kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
- a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra (igazgató, igazgató helyettes, csoportvezető
nevelőtanár)
- a tanuló beteg volt, és ezt igazolja (szülő ill. orvosi igazolás)
- iskola ill. kollégium által szervezett program (előadás, szakmai gyakorlat)
A kollégium vezetője alapos indok esetén engedélyezheti, hogy a szülő, maximum 2 hetes időtartamra igazolja a tanuló kollégiumból való távolmaradását. Alapos indok fennállása esetén, a
szülő kérésére, a kollégiumvezető újabb 2 hetes távollétet engedélyezhet. A kérelmet írásban
kell benyújtani.
Megszűnik a tanuló kollégiumi jogviszonya - a tanköteles kivételével -, ha a kötelező kollégiumi foglalkozásokról igazolatlanul 30 óránál többet mulaszt, feltéve, hogy a kollégium a tanulót, kiskorú esetén a szülőt ezt megelőzően legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az
igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszüntetéséről a kollégium
írásban értesíti a tanulót ill. kiskorú esetében a szülőt.
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Abban az esetben, amikor a tanuló iskolai igazolatlan mulasztása eléri a törvényben meghatározott mértéket a kollégium együttműködve az iskolával és a gyermekjóléti szolgálattal intézkedési tervet készít a helyzet megszüntetésére.
A kötelező foglalkozásokról való igazolatlan késések ideje összeadódik.
A gyakorlatosok az év elején leadott munkarendtől eltérő beosztás esetén kötelesek igazolást
hozni, ha 2000 óra után érkeznek be a kollégiumba.
3.9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
3.9.1. Alapelvek






adható szóban és írásban
valamely tevékenységi területen elért kiemelkedő vagy jó teljesítmény esetén
egyéni képességek figyelembe vétele
vállalásait tartósan jó szinten teljesíti
kollégiumi szintű rendezvényeken való aktív részvétel

3.9.2. Elismerés fokozatai







nevelőtanári dicséret
igazgatói dicséret
nevelőtestületi dicséret
Apáczai Díj
Apáczai Nagydíj (intézményi szintű)
Egyéb díjak, címek:
- Diákönkormányzati Díj
- Év Sportolója Díj (fiú, lány)
- Kiváló kollégista cím
- Legműveltebb csoport cím
- Legsportosabb csoport (fiú, lány)

3.9.3. Jutalmazás formái







rendkívüli kimenő
oklevél
tárgyjutalom
plakett
vándorkupa
kedvezmények biztosítása

3.9.4. Véleményezési fórumok




csoportértékelő foglalkozáson
diákönkormányzati ülésen
nevelőtestületi értekezleten
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3.10. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei
3.10.1. Alapelvek









a büntetést nevelési eszköznek tekintjük, nem megalázó vagy megtorló szándékú
a fegyelmező intézkedés történhet négyszemközt vagy csoport előtt
adható szóban vagy írásban
büntetésben részesül az a tanuló, aki a kollégiumi rendszabályokat rendszeresen vagy súlyosan megsérti
testi fenyítés nem alkalmazható
a hét végi eltávozás és az általános kimenő megvonása büntetésként nem alkalmazható
fokozatosság elve
kollektív büntetés mellőzése

3.10.2. Fegyelmező intézkedések fokozatai








szóbeli figyelmeztetés (nevelőtanári)
írásbeli nevelőtanári figyelmeztetés (2 nap kimenőelvonás)
írásbeli nevelőtanári intő (1 hét kimenőelvonás)
írásbeli igazgatói figyelmeztetés (2 hét kimenőelvonás)
írásbeli igazgatói intő (3 hét kimenőelvonás)
megbízatás visszavonása
éjszakai rendbontás esetén írásbeli fokozattal kezdődik az elmarasztalás

3.10.3. Fegyelmi büntetések
 Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi (súlyozott házirendi pontok), fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.
 Fegyelmi büntetés abban az esetben is adható, ha előzőleg hasonló vétségért már igazgatói
intőben részesült.
 Fegyelmi büntetés formái:
- megrovás (4 hét kimenőelvonás)
- szigorú megrovás (4 hét kimenőelvonás)
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
- áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba
- kizárás
Súlyozott házirendi pontok









diáktársak és a kollégiumi dolgozók emberi méltóságának megsértése
szándékos károkozás
verekedés, rendkívül durva viselkedés, testi vagy lelki terror alkalmazása
személyi tulajdon elleni vétség (lopás)
szeszes ital és drog fogyasztása, behozatala
dohányzás az épületben és a kollégium területétől számított 5 méteren belül.
hazárdjáték, szerencsejáték, pénzbeli fogadások
engedély nélküli éjszakai kimaradás
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 önmagára, másokra veszélyes anyagok és tárgyak behozatala
 járókelők testi épségének veszélyeztetése (kidobálás), környék lakói nyugalmának megzavarása (hangoskodás)
 lányoknak és fiúknak a másik nem szintjén ill. szobájában való tartózkodása

3.10.4. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban
álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények.
A tanuló a kollégium pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha a kollégiumi, közösségi együttélés szabályaival
alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti a kollégium helyi normáit és a nevelésioktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által
elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség
hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást
vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló
szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója négy fős bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
intézményegység-vezető
fegyelmi bizottság elnöke
csoportvezető nevelőtanár
mentálhigiénés végzettségű nevelőtanár
A bizottságnak 15 napos határideje van a tényfeltárásra.
A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.
Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti a
kollégiumi közösség vagy csoportközösség működését, a kollégiumi nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, kollégiumi kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.
Ha a cselekmény egyik súlyos kötelezettségszegést sem valósítja meg, de jellegénél fogva közösségellenes, akkor ennek megelőzési és kezelési szabályait alkalmazzuk.
Prevenciós tevékenységek:
házirend többszöri értelmezése, átbeszélése
diák aktuális fizikai és pszichés állapotáról való tájékozódás, megértés „feldolgozása”
a társas közeg (csoport, szoba, emelet, tagozat) jellegzetességeinek feltérképezése,
családi és/vagy iskolai háttér feltérképezése,
a diák élettörténetének, iskolai pályafutásának tanulmányozása
esetlegesen rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció, szakvélemény áttekintése
a diák egyéb, különböző önértékelése
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egyéni törődést biztosító foglalkozások (pld. mentálhigiénés szakember foglalkozásai)
tematikus csoportfoglalkozások, kollégiumi előadások (pld. bűnmegelőzési)
szociális segítő igénybevétele
egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása
bizalmi kapcsolat kialakítása
Kezelési tevékenységek:
megfelelő szankciók alkalmazása
szakemberekhez irányítás
egyéni törődést biztosító foglalkozáson való részvétel
egyéni fejlesztési terv megvalósítása
feladatadás a csoporton, közösségen belül
családsegítő szolgálat igénybevétele
gyakorlati tanácsokkal történő segítés
diákmentor kijelölése

4. A tanulók jogai és kötelességei
4.1. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és
formája
4.1.1. Véleménynyilvánítás rendje és formája







A szabad véleménynyilvánítás jogának gyakorlása során a tanuló nem sértheti más ember
méltóságát, nem zavarhatja társait a felkészülésben, a tanulásban és a pihenésben.
Ezért a tanuló véleménynyilvánítás színtere elsősorban:
- az éves diákközgyűlés
- DT ülés
- Fórumok
- a nevelési foglalkozás, értékelő foglalkozás
Halaszthatatlan – sürgős intézkedést igénylő – esetekben véleményét közölheti csoportvezetőjével, nevelőtanáraival, szakkörvezetőjével kötelező foglalkozások idejében is.
Az intézmény vezetője és helyettese, a – az intézményben tartózkodásuk során – kötelesek
meghallgatni a tanulók véleményét, ha:
- az meghaladja a beosztott nevelőtanárok intézkedési kompetenciáját,
- a véleménynyilvánítás sürgős intézkedést igényel.
A véleménynyilvánítás jogának gyakorlásával a tanuló nem gátolhatja nevelőtanára, vagy
az intézmény vezetését egyéb hivatali kötelességük ellátásában.
A tanuló jogosult kérdést intézni minden őt érintő témában. A kérdés feltevése előtt tájékozódhat – nevelőitől, az intézmény vezetőitől, a Diákönkormányzattól – az adott témában
intézkedésre
jogosult
személy
kilétéről.
Kérdést az előző pontban részletezettek szerint intézhet. Tanulói kérdésre az illetékes köteles érdemben válaszolni, legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül.

4.1.2. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
A tanulók a kollégiumi élettel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatást kapnak:
- faliújságon (folyamatosan)
- aktuális csoportfoglalkozáson (szükség esetén, de legalább havi 1 alkalommal)
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- a kollégium honlapján és facebook oldalán (folyamatosan)
- Programadó Közgyűlésen (tanévenként egy alkalommal)
- Fórumokon (tanévenként két alkalommal)
- DT üléseken (havi egy alkalommal)
- Stúdión keresztül (folyamatosan)

4.2. A tanulók helyi jogai
4.2.1. Kollektív jogok
4.2.1.1. Diákkörök
A kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében létrehozhatnak diákköröket.
 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában.
 Jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
A diákkörök létrehozásának feltételei:
 legalább 5 fő
 olyan rendszeres tevékenység, amely nem ellentétes a kollégium házirendjével és a Pedagógiai Programmal
 rendelkezzen saját SzMSz-el, amelyet a nevelőtestület elfogadott
 bejelentési kötelezettsége van a kollégium vezetője felé. Kezdeményezheti a DÖK-ön keresztül vagy közvetlenül a kollégium igazgatójának írásban.
 működés tárgyi- és személyi feltételei biztosítottak legyenek
4.2.1.2. Diákönkormányzat (DÖK)








A kollégisták érdekeik képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A DÖK munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a DÖK javaslatára a kollégium
vezetője bíz meg 5 éves időtartamra.
A DÖK saját maga által elfogadott és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata szerint végzi feladatait.
A DÖK irányító, vezető szerveinek, testületeinek megválasztásában minden tanuló részt
vehet, ill. azokba megválasztható.
A DÖK vagy a tanulók nagyobb közösségének kezdeményezésére tanévenként legalább
egy diákközgyűlést kell összehívni, ahol a diákközösség által javasolt témákat meg kell
tárgyalni.
A DÖK egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogát – a jogszabályokban, ill. a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon – az arra felhatalmazott vezető testülete gyakorolja.
A diákönkormányzatok képviselői részt vehetnek minden olyan nevelőtestületi és vezetői
értekezleten, ahol az őket érintő kérdések is szóba kerülnek.
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Ezen értekezletek tervezett napirendjét előzetesen meg kell küldeni a DÖK számára. A diákönkormányzat képviseletét – a DÖK megbízása alapján – az önkormányzatot segítő tanár
is elláthatja.
A véleményezési és egyetértési jogokhoz kapcsolódó dokumentumtervezeteket jogosultak
a döntéshozatal előtt 15 nappal kézhez kapni.
A kollégium vezetője a kollégiumi élet megvitatására és vélemények kifejtésére évente 2
alkalommal diákfórumot biztosít.
A DÖK – írásbeli felkérésre – elláthatja a tanulók egyéni érdekképviseletét, melyről – a
felkérést mellékelve – a DÖK írásban köteles értesíteni a kollégium igazgatóját.
A DÖK – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt:
- saját működéséről
- a működéséhez szükséges anyagi eszközök felhasználásról
- hatásköreinek gyakorlásáról
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról (Diáknap)
- tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
- a kollégiumban működő tájékoztatási rendszer (stúdió) szerkesztősége tanulói
vezetőjének megbízásáról
A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a tanulókkal
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni véleményüket a következő területeken:
- a kollégiumi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása
előtt
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
- a Házirend elfogadása előtt
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
- a kollégiumi sportkör működési rendjének megállapításához
- szabadon választható foglalkozások formáinak meghatározásához
- a kollégiumi étkezés keretében biztosított ételek minőségéről (tanévenként két
alkalommal, fórum keretében, előzetes kérdőíves felmérés segítségével)
A DÖK egyetértési jogot gyakorol a kollégiumban elhelyezett italautomata működtetési
időszakának a megállapodásban történő meghatározásában.

4. 2.2. Egyéni jogok







Jogosult a rá vonatkozó jogszabályokat és szabályozásokat megismerni, tájékoztatást kapni
a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Az ezekhez történő hozzáférést a kollégium
vezetése köteles biztosítani.
A kollégium valamennyi diákjának joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, ha jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, illetve nem sérti más személyét, és
nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
Vallási, etnikai, nemzetiségi, világnézeti vagy más meggyőződése miatt a tanulót nem értheti hátrányos megkülönböztetés.
Nem megengedett az e jog gyakorlásával összefüggő kirekesztő magatartás, de a tanuló
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egyéni jogának gyakorlása nem korlátozhatja, vagy zavarhatja a kötelező kollégiumi foglalkozások megtörténtét.
A törvény által engedélyezett vallás, vagy világnézet elfogadását jelképező ruhadarabok,
ékszerek viselése a diákok alkotmányos joga, de a vallási, világnézeti vonatkozású jelképek
elhelyezése a kollégium közösségi helyiségeiben tilos.
Minden tanuló joga, hogy a levelezéshez, illetve a lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.
A beérkező tanulói leveleket és egyéb postai küldeményeket a csoportvezető nevelőtanár
köteles haladéktalanul átadni az érintett diákoknak. Levél, vagy küldemény felbontása semmilyen indokkal nem megengedett. Kötelező foglalkozáson az egymással történő levelezés
nem megengedett.
A diák zárható szekrénnyel rendelkezik, amelyben személyes tárgyait és eszközeit tartja. A
szekrényben lévő tárgyak, eszközök – amennyiben azok nem jelentenek közvetlen veszélyt
a közösségre, nem tűz- és robbanásveszélyesek, illetve a Házirend egyéb fejezete nem tiltja
azok birtoklását – a tanuló magánszférájába tartoznak. A tanuló szekrényét csak annak jelenlétében, indokolt esetben lehet ellenőrizni (pl. közegészségügyi előírások betartása stb.).
A kollégium diákjainak jogában áll a kötelezően választható heti 1 óra foglalkozást megválasztani az intézmény kínálatából. A kollégium minden tanév végén felméri a tanulók
igényeit és meghirdeti a következő szorgalmi évben beindítani kívánt szakköröket.
Jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot (a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól
számított 15 napon belül).
Az eljárás megindításának lehetőségéről és a szükséges eljárási szabályokról tájékoztatást
köteles adni a DÖK tagja, a DÖK munkáját segítő tanár, a csoportvezető nevelő, a szakkörvezető, a kollégium vezetősége.
Eljárást megindíthat a tanuló közvetlenül, vagy az általa felkért segítő által. Eljárás megindítását kezdeményezheti a kiskorú tanuló szülője, vagy törvényes képviselője is.
Az eljárást megindító kérelmet írásban kell benyújtani, közvetlenül az intézkedésre jogosult
felé, vagy közvetve az eljárást megindító által képviseletre megbízott személynek. A diák
képviseletére jogosult a DÖK tagja, a DÖK munkáját segítő tanár, a kollégium bármely
felnőtt dolgozója. A kérelemmel szemben formai megkötés nincs.

4.3. A kollégium által szervezett a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás




A kollégium tanulóitól elvárható, hogy az intézmény által szervezett, esetleg annak keretein
kívül megrendezésre kerülő programokon, rendezvényeken, ünnepségeken, az alkalomhoz
illő öltözékben jelenjenek meg és ott az intézmény szellemiségének megfelelő módon viselkedjenek, az aktív munkában, szervezési feladatokban részt vegyenek.
Volt diákjaink a rendezvényeken csak előzetes bejelentéssel vehetnek részt.

4.4. A kollégiumi lakhatás ideje alatt kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói
magatartás
A tanuló a kollégium felügyelete alatt áll az alatt az időszak alatt, ameddig részére az intézmény
lakhatást biztosít. Minden kollégista az intézménybe történő beérkezésétől (legkorábban vasárnap 1400-tól), annak elhagyásáig (a hét utolsó tanítási napja), illetve hétvégi benntartózkodás
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esetén ezen időtartam alatt is kötelezhető, a kollégium házirendjében foglaltak betartására; illetve az abban meghatározott elveknek megfelelően köteles viselkedni, a kollégiumon kívül
eltöltött szabadideje alatt is.
 A kollégium tanulói az intézmény keretein kívül eltöltött idő alatt sem fogyaszthatnak alkohol tartalmú italt és egyéb tudatmódosító szereket.
 Minden kollégista köteles környezetének nyugalmát megőrizni, embertársai méltóságát
tiszteletben tartani, így az intézmény elhagyása esetén – kimenő, hazautazás – sem viselkedhet másokat megbotránkoztató, kihívó, provokatív esetleg harsány módon. A tanulótól
elvárható a hasonló inzultusok elkerülése, ill. békés úton történő rendezése.
4.5. Egyéni kötelezettségek


















A tanuló kötelessége, hogy a kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.
Minden tanuló legjobb képességei és maximális tudása birtokában tegyen eleget tanulmányi feladatainak és lehetőség szerint ebben segítse társait is.
Vegyen részt a kötelező (heti 14 óra) és a választott (heti 1 óra) foglakozásokon.
Nevelőtanár irányítása mellett zajló szilenciumról csak a jó és a jeles rendű tanulók kapnak
felmentést. Ők egyénileg választhatják meg a felkészülés helyét (pl. szoba, társalgó, könyvtár). A többiek a nevelőtanárral külön egyeztetés után egyéni igény és elbírálás szerint kérhetnek szobai tanulást.
A gyenge képességű tanulók kötelesek a nevelőtanár által kijelölt felzárkóztató foglalkozáson részt venni.
A tanulóknak a szilenciumi foglalkozásokon pontosan kell megjelenniük, azokon érdemi
munkát köteles végezni. A szilencium megkezdése előtt negyed órával a kollégiumba kell
tartózkodni és arra fel kell készülni (tanszerek bepakolása).
Az iskolai kötelezettség miatt 8. óra után beérkezők egy órával később kezdhetik el a szilenciumot (rekreáció), de értelemszerűen egy órával tovább is tart a felkészülésük.
A felkészülést be nem fejezők a vacsora után pótszilenciumon kötelesek részt venni.
A tanulók a napirend egyéb feladatait betartva 24 óráig kötelesek a felkészülést befejezni,
ha erre nincs mód, úgy kérhetnek korai ébresztőt, hogy a hiányosságokat pótolják.
A tanulóktól elvárható, hogy a kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, lezárásban életkori sajátosságaiknak megfelelő mértékben, nevelőtanári
felügyelet mellett részt vegyenek.
A kollégisták a foglalkozási időn kívül a napirendnek megfelelően használhatják az intézmény szabadidő eltöltésére biztosított helyiségeit, eszközeit. Ugyanakkor kötelesek ezen
helyiségek és berendezési tárgyaik épségét megóvni, és azok rendeltetésszerű használatát
ügyeleti, felelősi rendszer segítségével biztosítani.
A tanulók kötelezettsége, hogy közreműködjenek saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek rendben tartásában. Ennek érdekében a kollégisták mindegyike köteles
szobájának és a kollégium más helyiségeinek tisztaságát megőrizni. A tanulószobák padjainak, székeinek tisztaságát; fekvőhelyének, szekrényének rendezettségét és állagának megóvását minden kollégista köteles biztosítani.
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A kollégisták kötelesek minden reggel (800 óráig, a du-os tanulók 900 óráig) szobájukat a
lehető legnagyobb rendben hagyni, melyet a délelőttös nevelőtanár ellenőriz és a kialakított
értékelési rendszer szerint pontoz (8 pont). Öt pont esetén a feladatukat nem teljesítők nagytakarítást végeznek, négy vagy annál kevesebb pontnál aznap nem kaphatnak rendkívüli
kimenőt.
Tanulók kötelesek minden csütörtökön a szobájukban „nagytakarítást” végezni..
A tanuló köteles támogatni az ökoszemléletű életvitel megvalósulását.
Hétvégi bennmaradási szándékát legkésőbb szerda estig jelezze és írassa be az erre rendszeresített füzetbe.
A tanulók kötelesek az energiával takarékoskodni, használat után a helyiségek villanyvilágítását, elektromos készülékeit kikapcsolni, a vízcsapokat elzárni.
A kollégisták kötelesek mások erkölcsi érzékét nem sértő ruházatot viselni, mely megfelel
az adott évszak kihívásainak. Megjelenésére vonatkozóan elvárt az ápolt, rendes külső, valamint az alapvető tisztálkodási szokások betartása.
Kollégiumi szintű ünnepségeken alkalomhoz illő ruha viselése kötelező.
Alkalmak: Tanévnyitó, nemzeti ünnepek, Ballagás
Kollégiumban tartózkodása idején köteles váltócipőt (papucsot) viselni. 2130 óra után a szobájában, hálóöltözetben kell tartózkodnia, TV-nézés alatt szabadidős öltözetet viseljen.
Minden tanuló képességéhez mérten köteles közreműködni a kollégium otthonosabbá tételében, ízléses dekorálásában (hálószoba, tanulószoba). A dekoráció nem lehet közízlést
sértő, megbotránkoztató.
Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel.
A kollégistáknak kötelező az intézmény rendjét és működését biztosító ügyeleti rendszerben tevékenyen részt vállalni. Ennek megfelelően:

4.5.1. A szintügyeletes tanulók feladatai
Ügyeleti idő: 1530-2000-ig, 2100-2130-ig (szintenként két fő).
1.) 1530-kor megjelennek a főügyeletes nevelőtanárnál eligazításra a nevelőtanári szobában.
2.) 1530 és 1600 között ellenőrzik a szintek (szobák, mellékhelyiségek és más helyiségek)
rendjét.
3.) Figyelmeztetik a tanulókat a szilenciumon való pontos megjelenésre és váltócipő használatára.
4.) 1940-2000-ig ellenőrzi és pontozza az energiatakarékosság gyakorlatát (Energiaőrjárat).
5.) 2100 és 2120 között ellenőrzik a szintek rendjét, kivitetik a tanulókkal a szemeteseket a
szobákból, majd leviszik a nagyszemeteseket. Ellenőrzik a konyhák rendjét és biztonságát, intézkednek annak megteremtésére. Figyelmeztetik a tanulókat a villanyoltás
előtti teendőkre, sötétedéskor sötétítőfüggönyök behúzására, hálók szeméttárolóinak kiürítésére (fürdés 2115-ig, ágyazás).
6.) 1530 és 2000 között a kijelölt helyen tartózkodnak, szükség esetén kezelik a telefont és
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vigyáznak épségére, rendeltetésszerű használatára, szilencium ideje alatt ügyelnek a
csendrendelet betartására, megakadályozzák és jelzik, ha idegen személy érkezik a
szintre.
Értékelés
 Kiváló – ha mind a 6 pontot teljesíti (ha igazoltan később tudja elkezdeni – és el is kezdi –
az ügyeletet és addig állíttat maga helyett más tanulót).
 Jó – ha az első pontot felszólítással teljesítette és még egy pontot nem teljesített.
 Megfelelt – előzőeken kívül még egy pontot nem teljesített.
 Gyengén felelt meg – előzőeken kívül még egy pontot nem teljesített.
 Nem felelt meg – ha nem ügyelt, illetve ha négy pontot vagy annál többet nem teljesített.
Az ügyeleti munka minőségét az értékeléskor (negyedévente) figyelembe kell venni.
Az a tanuló, akinek ügyeleti munkája nem felelt meg, vagy gyengén felelt meg, másnap nem
kaphat kimenőt.
A következő tanévre csak az nyerhet kollégiumi felvételt, akinek a házirendben foglaltak betartásával sikerült összhangban gyakorolni a jogait és kötelességeit.
5. Házirend kiegészítés nagykorú (érettségi utáni, másodszakmás vagy szakmával rendelkező érettségiző) tanulók számára



A nagykorú tanulókat megillet minden olyan jog, amely a kiskorúakra is vonatkozik.
A nagykorú tanulók saját ügyeikben maguk járnak el. A kollégium csak a jogszabályokban
előírt esetekben köteles a szülőt a tanuló ügyeibe bevonni.
 A házirendben foglaltak a nagykorú tanulókra is vonatkoznak.
 A nagykorú tanuló esetében a Házirend szabályai a következők szerint módosulnak:
- Kedvezményes kimenő 2000-2200-ig, nevelő meghosszabbíthatja 2400-ig, további kéréseket a vezetőség engedélyezhet. 2400 utáni kimaradás szülői kérés figyelembevételével
adható.
- Joga van a tanulással töltött idejét megválasztani, amennyiben teljesíti a minimum követelményeket. A megválasztott időszak nem nyúlhat 2100 óra utánra.
- Kollégiumszintű rendezvényeken köteles részt venni.
- Köteles a tanulási idő alatt és a takaródótól az ébresztőig csendet tartani.
- TV-t az I. emeleti társalgóban nézhetnek 2300-ig.
- Kimenő alkalmával a számára kiállított fényképes igazolványt a portán le kell adni.
- Hétköznapi hazautazásukat kötelesek csoportvezető nevelőjüknek, ill. ennek távollétében az ügyeletes nevelőnek bejelenteni.
- 2145-ig a portai szinten tartózkodhatnak, de az ott lévő játékokat csak 2130-ig használhatják.
- Hosszabbított kimenő esetén az épületet 2130-ig el kell hagyniuk a többiek nyugalmának
biztosítása érdekében.
 A vonatkozó kedvezmények igénybevételére a tanulót az erre a célra kiállított fényképes
igazolvány jogosítja fel (sárga kimenő).
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Az igazolvány kötelezettség mulasztás esetén bevonható, a bevonás idejére e kedvezmények rá nem vonatkoznak.
 Ha a nagykorú tanuló fegyelmi büntetést kap, akkor azzal a következő kedvezménymegvonás jár:
- a nagykorúakra vonatkozó kedvezmények elvonása 1 hónapra
 Azok a tanulók, akik még nem rendelkeznek érettségivel vagy szakmával, de betöltötték a
18. életévüket, a nevelőtanár egyéni elbírálása alapján (jó tanulmányi eredmény, aktív közösségi munka és megfelelő magatartás esetén) kaphat 2200-ig kedvezményes kimenőt
(zöld kimenő). A zöld kimenősök a portán és az első emeleti társalgóban 2100-ig tartózkodhatnak. Kötelezettség elmulasztása esetén ez bármikor visszavonható.
6. Záró rendelkezések
1.) A Házirendet tanévenként felül kell vizsgálni, szükség szerint (pl. a tanulók nagyobb csoportjainak kezdeményezésére, törvényi előírások változása alkalmával) módosítani kell. A
módosítás életbe lépéséig, az addig érvényes házirendi előírásokat kell betartani.
2.) Jelen Házirend 2021. október 1-jétől válik hatályossá az alábbiak szerint: Az általa előírt
szabályok a tanuló kollégiumi tartózkodása idejére érvényesek.
3.) A Házirend nyilvánosan megtekinthető:
- portai, emeleti faliújságokon
- nevelőtanári szobában
- igazgatói irodában
- honlapon (www.educentrum.hu)

141

III. MELLÉKLET

Tereink

Az intézmény a törvényben előírt nevelő-oktató munkájához a Pécsi Tankerületi Központ és Pécs MJV. megállapodása alapján saját épületrészein kívül a következő tereket használja:
Egység
Csorba Győző Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtár

Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési ház

Pécsi Kulturális Központ Petrov Anatolij Uszoda

Használat
Könyvtári szabadidős foglalkozások az oktatási intézményegységek órarendi beosztása alapján.
Fonotéka használata foglalkozásokhoz beosztás alapján
Tánc- balett termek, bázis, néptánc terem órarendi beosztás alapján, aula a tanítási időben, színházterem,
egyéb termek előzetes egyeztetés alapján a tanév rendjéhez kötődő rendezvényekhez.
Testnevelés órák tanítási időben órarendi beosztás szerint.
Érettségi vizsgák alkalmával előzetes egyeztetés alapján.
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Jogszabályi hivatkozások
A Házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
7. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
8. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
9. az 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól
10. 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
11. 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
12. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
13. 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
14. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
módosításáról
15. 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
16. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
17. 326/213. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
18. 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
19. 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
20. 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
21. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
22. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
23. 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
24. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
25. 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
26. Az intézmény SZMSZ-e és mellékletei
27. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jei hatállyal kibővítette az iskolai házirendekre vonatkozó előírásait
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