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BEVEZETÉS
Az Iskola házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII 31.) EMMI rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény – meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat.
A házirend célja és feladata, hogy megállapítsa a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,
valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés
és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.
Földváry Károly Általános Iskola (Székhely: 2600 Vác, Nagymező u. 14. OM azonosító:
037733, tel: 06/27-315-297, honlap: www.foldvary.hu, e-mail: foldisk@hu.inter.net) házirendje a
nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola
vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzattal és a szülői szervezettel történő egyeztetést követően a tantestület elfogadó határozatával született meg. Az intézmény igazgatójának jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatálybalépés időpontja: 2013. április 1., ezzel egyidejűleg a korábbi házirend érvényét veszti.

Vác, 2013. március 25.

Ph.

………………………………………….
Dr. Váradi Iván Attila
igazgató

…………………………………………..
Szabadosné Józsa Krisztina
Közalkalmazotti Tanács elnöke

………………………………………
Restyákné Rózsavölgyi Tímea
a Szülői Munkaközösség elnöke

…………………………………………
Szádoczki Richárd
a Diákönkormányzat vezetője
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1. Általános rendelkezések
A házirend az iskola belső életét szabályozza. Azokat a helyi szabályokat tartalmazza, melyek a
jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai, tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó
területek használatával kapcsolatosak.
A házirendet az iskola vezetője készíti el, és a diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet véleményezési jogának gyakorlása után a nevelőtestület fogadja el. Az intézmény igazgatójának jóváhagyásával válik érvényessé.
Hatályos az iskola egész területén, az iskolába lépéstől kezdődően, az iskola elhagyásáig, továbbá azokon az iskolán kívüli rendezvényeken, melyek a pedagógiai programban szerepelnek, amelyeken a részvétel az iskola szervezésében történik.
A házirend előírásai az iskola tanulóira, a pedagógusokra és az intézmény valamennyi más területen feladatot ellátó alkalmazottaira és egyes rendelkezései az iskolába járó tanulók szüleire is vonatkoznak.
A hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. Módosítását az érintettek közül bárki kezdeményezheti, az igazgatóhoz írásban benyújtott módosítási javaslattal.
A házirend felülvizsgálatát minden tanév végén el kell végezni az igazgató, igazgatóhelyettesek
és a nevelési munkaközösség vezetésével, a tanév tapasztalatai és az estleges törvényi szabályozást
figyelembe véve. A felülvizsgálatot követően az érintettekkel történő egyeztetés után a módosítás
elfogadását a tanévnyitó értekezleten kezdeményezi az iskolavezetés.
A házirend nyilvános, minden érintett fél számára az elérhetőséget biztosítani kell. Egy-egy
nyomtatott példányát az iskolatitkárnál, az iskola könyvtárában hozzáférhetővé kell tenni, ill. elektronikus formában az iskola honlapján - www.foldvary.hu - meg kell jeleníteni. Beiratkozáskor a
szülőket a hozzáférhetőségi helyekről tájékoztatni kell, akiknek kötelességük az iskola házirendjét
megismerni és az abban foglaltakat tudomásul venni.
A házirendben foglaltakról szóban tájékozódni elsősorban az osztályfőnököktől a szeptemberi
szülői értekezleten és DÖK munkáját segítő nevelőtől lehet a nevelők fogadó óráján vagy – ettől
eltérően – előre egyeztetett időpontban.
A házirend módosítása, ill. jelentős változása esetén minden érintett féllel - tanulóval, pedagógussal, az iskola alkalmazotti körével, szülőkkel - ismertetni kell.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait illetve az azokban történő változásokat minden tanév elején az osztályfőnöknek meg kell beszélnie: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. Az érintett felek a házirendben foglaltak tudomásul
vételét, elfogadását aláírásukkal igazolják.

2. A tanuló jogai az iskolában
Az iskolában a tanulónak - a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon - joga van a tanuláshoz, az ismeretek elsajátításához, képességei fejlesztéséhez, hiányai pótlásához. Ehhez nyújt segítséget iskolánk minden nevelője.
A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, tanulmányi versenyeken, pályázatokon. Ezek szervezéséről, kiírásáról az osztályfőnök vagy szaktanár ad felvilágosítást. Jelentkezni
lehet a szaktanárnál a kiírás szerinti meghatározott időpontig.
Minden tanulónak joga van a választható tantárgyak és foglalkozások közül szabadon választani.
Joga, hogy az iskola által meghirdetett diákkörökben - szakkör, korrepetálás, önképzőkör, énekkar,
művészeti csoport - részt vegyen, melyekre a foglalkozást vezető nevelőnél jelentkezhet minden
tanév szeptember 15-éig. Lehetősége van a tanév közben is bekapcsolódni, ha a nevelővel erről
5

szóban megállapodik. Az induló diákköröket az osztályfőnök ismerteti az adott tanév szeptember
10-ig. Diákkör szervezéséről az iskola igazgatója dönt, a pedagógusok, a diákönkormányzat javaslatai, és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével.
A tanulónak joga van az iskolai sportkörökben történő sportoláshoz, a lehetőségekről testnevelő
tanárok adnak tájékoztatást, és náluk lehet jelentkezni az első foglalkozás megkezdéséig.
A diákkörök, a diákönkormányzat, valamint az iskolai sportkörök anyagi támogatását az iskola
költségvetése tartalmazza.
A tanulók tanórán kívüli időben az iskola rendjéhez alkalmazkodva ping-pongozhatnak (saját ütő
és labdát használva).
A tanuló joga, hogy a kötelező tanórai foglalkozások részeként bevezetésre kerülő erkölcstan
vagy hit és erkölcstan tantárgyat megválassza.
A tanuló joga, hogy fakultatív hit- és vallásoktatásban részesüljön, tanórán kívüli foglalkozás keretében. Jelentkezni minden tanév elején, szeptember 20-ig lehet, az iskolában, a hitoktatónál.
A hittanórák a tanítási órák után szervezhetők. Az iskola külön termet biztosít az órák megtartásához. Lehetővé teszi, hogy a hitoktató a tanév elején tájékoztassa a tanulókat és a szülőket a hitoktatás helyéről, idejéről, a beiratkozás időpontjáról. A terem rendeltetésszerű használatáért, a házirend
megtartásáért ezen időszakban a hitoktató felelős.
A tanulónak és törvényes képviselőjének joga van ahhoz, hogy az iskola folyamatosan tájékoztassa a tanulmányi előmeneteléről, az osztályzatairól ellenőrzőn keresztül. A tanév elején a dolgozatok rendjét, az elvárásokat és a követelményeket az osztályfőnök és a szaktanárok ismertetik. A
szülő tájékozódhat a tanuló iskolai tevékenységéről, az iskola elvárásairól a szülői értekezleten, és
az iskola munkatervében meghatározott időpontokban megtartott fogadóórákon. A tanuló továbbhaladása érdekében, problémák felmerülésekor, indokolt esetben a szülő kérhet ellenőrzőn keresztül
írásban más időpontot a nevelőtől személyes találkozásra.
A tanuló joga, hogy az iskola tájékoztassa az iskola életével kapcsolatos, a tanulót érintő információkról. Erre lehetőséget teremtenek az aulában és a tantermekben elhelyezett faliújságok, hirdetőtáblák. Az esetenként az aulában összehívott iskolagyűlésen az igazgató, vagy más illetékes nevelő, vagy meghívott személy, tájékoztatást adhat az aktualitásokról.
A tanuló tankötelezettségét mindennapos iskolába járással, vagy magántanulóként teljesítheti. A
szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemmel kérheti, hogy gyermeke magántanulóként tegyen eleget tankötelezettségének. Ebben az esetben a tanuló osztályozó vizsgára történő felkészítése
a szülő feladata és felelőssége.
Joga van a tanulónak megfelelő szakvélemény birtokában valamely tantárgy vagy tantárgyak tanulása vagy értékelése alóli mentességét kérni. Ezt a szülő az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli kérelemmel igényelheti. A szakértői vizsgálatra a tanulót a szülő viszi el.
A tanuló és a szülő igénye esetén joga van minden diáknak a tanulószobai, napközi otthoni foglalkozásokon való részvételre. A foglalkozásokra felvett tanuló tanév közben csak indokolt esetben
maradhat ki a szülő írásbeli kérésére.
Választó és választható minden diák a diákönkormányzatba, diákérdekeket képviselő szervezetekbe. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola SZMSZ-a és a diákönkormányzat működési
szabályzata rögzíti. A diákönkormányzat használhatja az igazgató által kijelölt helységeket, pedagógus felügyelete mellett az irodákban lévő telefont, fénymásolót, a tanári szobában lévő számítógépet, valamint az iskola költségvetése terhére bonyolíthatja levelezését.
A tanuló jogosult közvetve, vagy közvetlenül - a diákönkormányzaton keresztül - minden tanulókat érintő kérdésben véleményt, észrevételeket, és esetleges panaszokat az iskolavezetés és a nevelőtestület felé eljuttatni. Az írásban benyújtott véleményekre, észrevételekre, panaszokra harminc
napon belül érdemi választ kell kapnia a benyújtó személynek. Véleménynyilvánítás szempontjából
a tanulók nagyobb csoportjának számít egy-egy évfolyam tanulói létszáma. Az iskola a pedagógusok és a diákok közti párbeszéd céljából évente egy alkalommal diákközgyűlést hív össze. A diákközgyűlés helyét és idejét a DÖK munkáját segítő tanár egyezteti az iskolavezetésével. A közgyűlé-
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sen a diákok képviselői, a nevelőtestület tagjai, az iskolavezetés képviselője és a DÖK munkáját
segítő tanár vesznek részt.
Joga van a tanulónak, hogy személyes adatait az iskola biztonságos körülmények között, az
adatkezelési szabályzatnak megfelelően tárolja és kezelje.
Joga van az iskola büféjét a nyitvatartási rendjének megfelelően igénybe venni, 730-tól 1200 óráig,
az első óra előtt és a szünetekben jelzőcsengetésig. Az alsó tagozatos tanulók a büfében csak a tanítás megkezdése előtt vásárolhatnak.
Joga van az iskola minden létesítményét, szaktantermeit, könyvtárát, torna- és konditermét tanári
felügyelettel, rendeltetésszerűen, térítésmentesen használni az iskola illetve a könyvtár nyitvatartási
idejében. A szaktantermeket nevelő nyitja és zárja a foglalkozás kezdetekor és végén.
A tanuló jogos elvárása, hogy az iskola garantálja személyi, testi, lelki biztonságát, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az iskolai egészségügyi feladatok ellátását iskolaorvos és védőnő látja el. Az iskolaorvos és a védőnő az orvosi szobában találhatóak meg,
az ajtóra kifüggesztett időpontokban. A jogszabályokban előírt egészségügyi vizsgálatokon, védőoltásokon való részvétel kötelező. A szűrővizsgálatok, oltások idejéről és helyéről az osztályfőnök
nyújt tájékoztatást a szülő felé, legalább 3 nappal a vizsgálat előtt, melyet az ellenőrzőn keresztül
írásban kell rögzíteni, és a tanulónak a szülőjével alá kell íratni. A csoportos szűréshez az iskola,
kísérőt biztosít. Egyéni, személyes problémával minden diák fordulhat az iskolaorvoshoz, a védőnőhöz, a gyermekvédelmi felelőshöz, az iskola pszichológusához, a gyermekjóléti szolgálathoz.
Elérhetőségeik az aulában lévő faliújságon megtalálhatók.
Joga van a tanulónak az egészséges élettérhez, a tiszta, ápolt környezethez, - a tiszta mosdók,
rendezett folyosók és tantermek használatához - a szünetekben az udvari levegőzéshez. Az egészséges, tiszta környezet fenntartását a tanítási idő alatt a tanulók igényessége, rendszeretete mellett a
takarítói felügyelet segíti, biztosítja. Az órák közötti szünetekben udvari ügyelet biztosítja, hogy a
tanuló felügyelet mellett az időt levegőzéssel töltse el.
A tanulónak jogában áll, hogy szociális kedvezményben, társadalmi támogatásban részesüljön
igényjogosultság esetén. Rendszeres nevelési segélyt, valamint beiskolázási segélyt az önkormányzat szociális osztályához bejelentett igény alapján kaphat a szülő. Az étkezési támogatás megítélése
a szülői kérelem alapján az önkormányzat feladata. Az ingyen tankönyv biztosítását, a jogosultak
körét, a biztosítás módját jogszabály írja elő. Az ingyen tankönyv biztosításának eljárásrendjét az
iskola SZMSZ-a tartalmazza. A tankönyvsegélyhez rendelkezésre álló összeg szétosztásánál a tanuló szociális helyzetét veszi figyelembe az iskola, az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős javaslatai alapján. Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján
elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét,
feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A normatív
kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelezően előírt minimálbér másfélszeresét.
A tankönyvrendelést megelőzően felmérést készítünk a szülők körében a következő évi tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szándékaikról, igényelnek-e segélyes könyvet, új vagy használt
könyvet kívánnak-e beszerezni, illetve kölcsönözni szeretnének-e az iskola könyvtárából. A felmérés és a szülői szervezettel történő egyeztetés után rendeli meg az iskola tankönyvfelelőse a következő tanévi könyveket.
A tanuló joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért dicséretben részesüljön. A tanulók jutalmazási elveit jelen házirend előírásainak megfelelően kell alkalmazni.
Jogosan várja el a tanuló, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, mások viselkedése, magatartása miatt hátrány ne érje.
Joga van az iskola által biztosított háromszori étkezést igénybe venni. Jelentkezni a tanévnyitón
kapott információs lap kitöltésével, és annak az első tanítási napon osztályfőnöknél történő leadásával lehet. Tanév közbeni módosításra – igénylésre, lemondásra, – is van mód, a szülő írásos kérelme
alapján, melyet az osztályfőnök és az étkezési felelős részére kell eljuttatni, legkésőbb az igénybevételt vagy a lemondást megelőző hó 25. napjáig.
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Joga van a tanulónak arra, hogy tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájusson, és tájékoztatást kapjon a joggyakorláshoz szükséges eljárásokról. Erre
lehetőséget ad az iskola honlapján megtekinthető valamennyi fontos iskolai dokumentum. Kérdéseivel személyesen fordulhat az osztályfőnökhöz, más pedagógushoz, a DÖK munkáját segítő nevelőhöz. Ügyei intézéséhez a tanórai szünetekben az iskolatitkár nyújt segítséget.
A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát sem tanár, sem diák meg nem sértheti. Jogai megsértése esetén segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, a szülői
szervezethez, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és kérheti a törvényben meghatározottak szerint sérelme illetve sérelmei orvoslását.
Ha tanulmányaival összefüggésben anyagi kár éri, kártérítési igényt nyújthat be az igazgatóhoz
írásban, a káresemény részletes leírásával, kártérítési igényével és annak indoklásával.
A tanuló minden jogát csak úgy érvényesítheti, hogy diáktársai, nevelői, és az iskola minden
dolgozójának jogát ő maga sem sértette meg, azokat tiszteletben tartotta!

3. A tanuló kötelességei az iskolában

Iskolánk tanulójaként kötelessége, hogy az iskolai SZMSZ-ben, és a jelen házirendben foglaltakat betartsa.
A tanuló kötelessége, hogy képességeihez mérten a legjobb tudása szerint tanuljon, felkészüljön
a tanórákra.
Kötelessége, hogy mások jogait tiszteletben tartsa.
Kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait jelen házirendben szabályozottak szerint
igazolja.
Köteles a tanuló a tanórákon, a szünetben, a délutáni foglalkozásokon, az ebédlőben az iskola
egész területén, és azon kívül szervezett iskolai tevékenységeken nevelői utasításainak megfelelően,
fegyelmezetten viselkedni.
Kötelessége, hogy nevelői megbízása alapján, és felügyelete mellett közreműködjön saját környezete, a használt taneszközök rendbetartásában, a tanítási és tanórán kívüli foglalkozások, iskolai
rendezvények előkészítésében, lezárásában. A tanítási folyamat részeként előállított, megjavított
termékért, alkotásért külön díjazás nem illeti meg.
Kötelessége, hogy az iskolai ünnepségeken - tanévnyitó, október 6., október 23., március 15.,
Földváry-napok rendezvényein, június 4., ballagás, tanévzáró - ünneplőruhát viseljen. Ünneplő viselet a fiúk részére: sötét nadrág, fehér ing, hozzá illő fekete cipő, az iskola címerével ellátott nyakkendő.
Ünneplő viselet a lányok részére: sötét alj, fehér blúz, hozzá illő cipő, az iskola címerével ellátott
nyakkendő.
A tanuló köteles minden nap a tanórákhoz szükséges teljes felszerelését az iskolába magával
hozni, az ellenőrzőjével és a leckefüzetével együtt. A szükséges tankönyvekről, taneszközökről az
osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a tanév végén, illetve az első osztályosok szüleit a beiratkozást követően megtartott szülői értekezleten.
Köteles a szükséges taneszközökről gondoskodni, azokat megbecsülni. Minden más, az iskolai
élettel, a tanulással nem összefüggő eszközt az iskolába hozni tilos. Az iskolai feladatokkal nem
összefüggő felszerelésekért és értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget.
Az alsó és felső tagozaton egyaránt köteles a tanuló a tanórák idejére a mobiltelefonját kikapcsolni! Anyagi felelősséget az iskola annak elvesztése, eltulajdonítása esetén nem vállal. Amennyiben a tanuló engedély nélkül hangfelvételt vagy fényképet készít, és ezzel visszaél, az iskola a személyiségi jogok védelme érdekében fegyelmi eljárást kezdeményez.
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Mobiltelefon és egyéb hanghordozó, hang és képrögzítő eszközök használata tanítási idő alatt és a
szünetekben tilos! Vétség esetén a pedagógus az eszközt elveszi, és csak személyesen a szülőnek
adja vissza.
Az érdemjegyeit köteles a tanuló mindig beírni az ellenőrzőjébe, és alá kell íratnia a nevelőivel
legkésőbb a tanóra végén! Ellenőrzőt rendszeresen írassa alá szüleivel, lehetőleg naponta, de legalább hetente egyszer!
Nevelői utasításait köteles betartani!
Hiányait – nevelői és tanulótársai segítségével – mindig be kell pótolnia!
Nevelőit, az iskola dolgozóit és társait találkozáskor a napszaknak megfelelő köszönéssel üdvözölje! Az osztályba belépő nevelőt felállással köszönti a felső tagozat, alsóban a napszaknak megfelelő köszönési formát alkalmazzák.
Az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, baleset esetén a teendőket el
kell sajátítani minden diáknak, és azt, az előírásoknak megfelelően be kell tartania. Az oktatás tényét az osztályfőnök a naplóban rögzíti, és a tanuló aláírásával igazolja annak megtörténtét.
A tanulónak kötelessége saját és társai testi épségét, egészségét megóvni, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat teljes mértékben betartani. Baleset vagy sérülés észlelése esetén azt azonnal a szaktanárnak, ügyeletes nevelőnek vagy az osztályfőnöknek jeleznie kell.
Kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében szándékosan okozott károkat megtérítse.
A kártérítés részletes szabályait a hatályos jogszabályok tartalmazzák.
Kötelessége elmulasztása esetén büntetés kiszabására, fegyelmi intézkedésre kerülhet sor. Az intézkedés szabályait a házirend előírásai tartalmazzák.

4. Az intézmény óvó- és védő előírásai
A tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók részére baleseti- és tűzvédelmi oktatást kell tartani.
Az oktatásnak ki kell terjednie a tanulók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokra, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformák
ismertetésére. Az ismertetés tényét és tartalmát a naplóban dokumentálni kell!
Fel kell hívni a tanulók figyelmét a baleseti veszélyekre és azok következményeire minden
olyan foglalkozás előtt, amikor egészségüket, testi épségüket veszélyeztető körülmények állhatnak
fenn. (Pl. tanulmányi kirándulás, tanulmányi séta, technika, számítástechnika, kémia, fizika, testnevelés óra, sportkör, hulladékgyűjtés stb.)
Meg kell ismertetni a tanulókkal a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait, a szabályok
helyes alkalmazását. Lehetőség szerint a szabályok betartását ellenőrizni kell, különös tekintettel az
iskolába érkezés, illetve az iskolából való távozás körülményeire.
Meg kell teremteni a nevelés és oktatás biztonságos feltételeit. Ennek érdekében rendszeres intézményi szemlét kell tartani a tanulóbaleseteket előidéző okok feltárására, illetve az okok megszüntetésére.
Az osztályfőnöki órák keretében évente legalább két alkalommal felvilágosító oktatást kell tartani a káros szenvedélyek romboló hatásairól. Az oktatásba szükség szerint be lehet vonni az egészségügyi dolgozókat, illetve a rendőri szerveket.
Minden osztályfőnöknek feladata, hogy a veszélyeztetett gyermekeket kiszűrje és jelezze a
gyermekvédelmi felelősnek. Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős együttműködésével a
veszélyeztetett gyermekek családi hátterét fel kell térképezni és lehetőség szerint a veszélyeztetettség okait fel kell tárni, ha szükséges külső segítséget igénybe venni. Ennek érdekében rendszeres
kapcsolatot kell tartani a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb intézményen kívüli gyermekvédelmi feladatot ellátó intézménnyel.
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A szülőket tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős/ök személyéről, fogadóidejéről, valamint
feladatairól. Jól látható helyen közzé kell tenni a gyermekvédelmi feladatot ellátó legfontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát.
Az intézménynek lehetőséget kell biztosítani, hogy az iskolaorvos, a védőnők, illetve egyéb
szakemberek bevonásával a gyermekek rendszeres egészségügyi ellátásban – kérés esetén – pszichológiai tanácsadásban részesüljenek. (pl. védőoltás, szemészeti, fogászati szűrővizsgálat, speciális
egészségügyi célú testnevelési foglalkozás stb.)
Az iskolának olyan működési rendet kell kialakítani, mely segíti a gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődését. A felzárkóztató és tehetséggondozó munka, szakkör mellett fontos az életkornak megfelelő tartalmas szabadidős programok szervezése, a rendszeres testmozgás biztosítása.
A rászoruló tanulók részére biztosítani kell a napközis vagy tanulószobai ellátást, illetve a rendszeres étkeztetést. Szükség esetén kedvezményes ellátásban kell részesíteni a rászorulókat.
Tűz- és bombariadó esetére az intézménynek kivonulási, mentési tervvel kell rendelkeznie, melyet az intézmény valamennyi dolgozójának ismernie kell. A tűzriadó jelzése: háromszor három
szaggatott csengés.
A kivonulási tervet minden tanteremben, ki kell függeszteni. Évente egy alkalommal kivonulási
próbát kell tartani. Tűz- és bombariadó esetén a tanulóknak a pedagógus vezetésével az intézmény
kivonulási alaprajzának megfelelően, lehetőleg a leggyorsabban, legfegyelmezettebben kell elhagyni az intézmény épületét. A tanulókat az udvaron az épülettől minél távolabbra kell kísérni. A tanulók biztonságba helyezése után, lehetőség szerint segíteni kell az oltásban és a vagyonmentésben,
hogy minél kevesebb anyagi kár keletkezzen. A fontos dokumentumok (bizonyítványok, anyakönyvek, osztálynaplók stb.) mentéséért felelős: az iskolavezetés, az iskola titkár. A tűzoltóknak minden
segítséget meg kell adni a hatékony oltás érdekében.

5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
A tanuló teljesítményének értékelésére, a pozitív hozzáállás megerősítésére az egyik legjobb
eszköz: a jutalmazás. A nevelés-oktatás minden pillanatában fontos a dicséret, éljen vele gyakran a
pedagógus, mert ez olyan sikerélményt jelent a tanulónak, mely motiválja a még jobb teljesítmény
eléréséhez.
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, továbbá az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát
végez, az iskolai és azon kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon, rendezvényeken vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola
jó hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez az iskola jutalomban részesíti.
5.1. A tanév közbeni jutalmazás formái
Az iskolában a tanév során elismerésként a következő dicséretek adhatók: szóbeli dicséret,
szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret.
Szaktanári dicséret általában kiemelkedő tanulmányi munkához kapcsolódik, de alkalmazható
a szaktanár munkáját az átlagosnál jobban segítő tanulói tevékenységért.
Szaktanári dicséretet adunk: Házi tanulmányi versenyek 1. helyezettjének, városi tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek egyéni 1. helyezettjeinek, és különdíjasainak, városi sportesemények első
helyezett csapat tagjainak.
Szaktanári dicséret adható: A tanulmányi-, művészeti- és sportversenyben elért egyéb helyezésért,
ha az a tanulótól átlagosnál nagyobb teljesítményt követelt és az adottságaihoz képest a tanuló kiemelkedően teljesít.
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A szaktanár döntésétől függően minden olyan esetben, ha ezt célravezető eszköznek találja a gyermek pozitív fejlődése, motiválása érdekében.
A szaktanári dicséretről a szülőt az ellenőrzőn keresztül a szaktanár értesíti és a dicséret tényét a
napló megjegyzés rovatában dátummal ellátva, aláírásával rögzíti.
A dicséret adása a szaktanár döntési joga, de konzultálhat a tanuló osztályfőnökével a jutalmazás
mértékéről.
Osztályfőnöki dicséret kiemelkedő tanulmányi munkáért, az iskola jó hírnevének öregbítéséért,
a közösségért végzett példamutató munkáért, magatartásért, az osztályfőnök munkáját az átlagosnál
jobban segítő tevékenységért, egyes szakterületen huzamosabb ideig tartó kiemelkedő teljesítményért adható.
Osztályfőnöki dicséret adható: Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkáért. Ügyeletesi
feladatok kimagasló ellátásáért.
Szaktanár javaslata alapján, ha az általa tanított tantárgyból huzamosabb ideig kiemelkedően teljesített, és már rendelkezik szaktanári dicsérettel, ezért magasabb jutalmat érdemel.
Az osztályfőnök döntésétől függően minden olyan esetben, ha azt célravezető eszköznek találja a
gyermek pozitív fejlődése érdekében, és követendő példaként szeretné az osztályközösség elé állítani.
Az osztályfőnöki dicséretről az osztályfőnök az ellenőrzőn keresztül értesíti a szülőt, és napló megjegyzés rovatában dátummal, aláírásával rögzíti azt.
A dicséret adása az osztályfőnök döntési joga, de kikérheti az osztályt tanító szaktanárok véleményét, és konzultálhat az igazgatóság tagjaival a jutalmazás mértékéről.
Igazgatói dicséret megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken való szereplésért és
egyéb területen az iskola jó hírnevének öregbítéséért, az átlagosnál lényegesen nagyobb erőfeszítést
és teljesítményt igénylő feladat ellátásáért, a közösségért végzett kiemelkedő tevékenységért adható.
Igazgatói dicséret adható: A megyei, országos tanulmányi-, művészeti- és sportversenyben elért
helyezésekért, ha az eredmény a tanulótól a képességeihez és adottságaihoz mérten huzamosabb
ideig nagyobb erőfeszítést kívánt meg.
Az osztályfőnök javaslata alapján, ha a tanuló már rendelkezik osztályfőnöki dicsérettel az adott
területen, és továbbra is folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Az igazgató döntésétől függően minden olyan esetben, ha azt célravezetőnek tartja a gyermek fejlődése, a közösség fejlődése és az iskola érdekében.
A dicséret adása az igazgató döntési joga, de az igazgató konzultálhat a tanuló osztályfőnökével,
szaktanáraival.
A tanuló ellenőrzőjébe és a naplóba a dicséretet a jutalmazást javasló szaktanár, ill. az osztályfőnök
vezeti be, az ellenőrzőt az igazgató írja alá, és el kell látni az iskola körbélyegzőjével.
Nevelőtestületi dicséretet azok a tanulók kaphatnak, akik már rendelkeznek igazgatói dicsérettel
és további példamutató, és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, vagy az iskola érdekében a tanév
folyamán olyan jelentőségű tettet visznek végbe, melynek elismerésére ez a jutalom a legalkalmasabb.
A jutalomra az igazgató tesz javaslatot a nevelőtestületnek. Döntés után a jutalmat az iskola igazgatója adja át a tanulónak a szülők jelenlétében, az általa meghatározott helyen és időben.
A jutalom. „Nevelőtestületi dicséret” oklevél átadása, az oklevéllel lehetőség szerint tárgyjutalom is
átadásra kerül.
A tanuló bizonyítványába, törzslapjára és a naplóba az osztályfőnök vezeti be a jutalmat. A nevelőtestület nevében az igazgató és az osztályfőnök írja alá az oklevelet, melyet el kell látni az iskola
körbélyegzőjével.
A dicséret és tárgyjutalom adása a nevelőtestület döntési joga az igazgató, vagy az osztályfőnök
tájékoztatása és indoklása alapján. Az eljárásról jegyzőkönyv is készül és a jutalom megadását,
vagy elvetését indokolni kell. A jutalom megadásához a résztvevők többségének igen szavazata
szükséges.
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A tanulók jutalmazásában célszerű a fokozatosság elvét betartani, de ez nem törvényszerű. A dicséretek alsóbb szintű formáit lehetőleg gyakran kell alkalmazni, mert szükség van az elismerésre, a
pozitív megerősítésre, a sikerélményre.
5.2. A tanulmányi szakaszok végén alkalmazott jutalmazások
A félévi bizonyítványban a tantárgyi féléves kiemelkedő teljesítményt a félévi értesítőben dicséretes ötös bejegyzéssel lehet jutalmazni, melynek jelölése az értesítőben: 5d.
A tanév folyamán szaktárgyanként a tanévben nyújtott kiemelkedő teljesítményt dicséret beírásával lehet jutalmazni. A dicséretet a tanuló bizonyítványába, törzslapjára és a naplóba is be kell
vezetni.
Az egész tanévben példamutató magatartást tanúsító, kitűnő, ill. jeles szintű tanulmányi munkát
végző tanulók a tanév végén a szaktárgyi teljesítményért vagy általánosan kiemelkedő tanulmányi
munkáért dicséretben részesíthetők. A tanulók oklevelet és könyvjutalmat kaphatnak a tanévzáró
ünnepségen.
A kiemelkedő közösségi munkát/példamutató magatartást tanúsító tanulókat a tanév végén elismerő oklevéllel és lehetőség szerint tárgyjutalommal jutalmazzuk.
5.3. Általános iskolai tanulmányok befejezésekor adott jutalmak
Azok a 8. évfolyamos tanulók, akik általános iskolai tanulmányaik során minden év végén kitűnő
tanulmányi eredményt mutattak fel, a megyei, országos tanulmányi versenyeken rendszeresen részt
vettek, az iskola legmagasabb kitüntetését a Földváry - plakettet nyerhetik el, oklevél és könyvjutalom kíséretében, melyet a ballagási ünnepségen vehetnek át.
A nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi eredményű, példás magatartású, kiemelkedő sporteredményeket elérő diákokat a „Jó tanuló, jó sportoló” serleggel, oklevéllel jutalmazzuk.
5.4. Egyéb jutalmazási lehetőségek
Házi tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek résztvevői, helyezettjei, kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók, az iskola címerével ellátott oklevéli jutalmazásban részesíthetők egyénileg,
melyet a tanulóközösség előtt az igazgató, vagy a szervező ad át. Az oklevéllel esetenként tárgyjutalom is adható.
Csapatversenyek, akadályversenyek, osztályok közötti versenyek elismeréseként a közösségek/csoportok az iskola címerével ellátott oklevelet kapnak, és lehetőség szerint tárgyjutalomban
részesíthetők.
Papírgyűjtő-verseny helyezettjei, illetve a gyűjtött mennyiség után az osztályok pénzjutalomban
részesíthetők, melyet az osztály közösségi célokra használhat fel.

5.5. Az önkormányzat, vagy egyéb szervek, intézmények által biztosított jutalmak, kitüntetések
A jutalmazás, kitüntetés felterjesztését az igazgató teszi meg a nevelőtestület javaslata alapján.
A jutalmazási feltételeknek megfelelő tanulók kiválasztása az osztályfőnök feladata a saját és a
szaktanárok véleménye alapján.
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6. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei
A helytelen magatartás, a tanuláshoz való negatív hozzáállás, igazolatlan mulasztások, a nem
megengedett cselekedetek, a szokásos és elvárt normák és előírások be nem tartásáért adott tanári
válasz a büntetés, melynek az a célja, hogy a gyermeket pozitív irányba befolyásolja. A büntetéskor
az alapelv: a büntetést a lehető leggyorsabban ki kell szabni, és az érintettekkel (gyermek, szülő,
esetleg egyéb szervek) a legrövidebb időn belül közölni kell. Az iskolai büntetés kiszabásánál a
fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
A büntetés leggyakrabban alkalmazott fajtája a szóbeli figyelmeztetés. Amikor a gyermek a negatívumot elköveti, de az nem súlyos, azonnali szóbeli figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés
okának feltárása után rá kell vezetni a tanulót, hogy mi lett volna helyes magatartás, és a továbbiakban mit várunk el.
Írásban rögzített büntetések: Szaktanári/ügyeletes tanári figyelmeztetés, szaktanári/ügyeletes
tanári intés, szaktanári/ügyeletes tanári megrovás; osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés,
osztályfőnöki megrovás; igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás; nevelőtestületi figyelmeztető, nevelőtestületi intés, nevelőtestületi megrovás.
A tett súlyosságától függően a büntetést követheti más szervek, hatóságok felé jelentés, vagy feljelentés.
Szaktanári / ügyeletes tanári figyelmeztetés adható: Ha a szaktanár, vagy az ügyeletes tanár a
szóbeli figyelmeztetést már többször alkalmazta, vagy azt az elkövetett vétség indokolja. Hanyag
tanulmányi munkáért, többszöri hiányos felszerelésért, a tanórák többszöri zavarásáért, tiszteletlen
magatartásáért, trágár beszédért, a házirend megsértéséért.
A szaktanár/ az ügyeletes tanár írja be a vétséget elkövető diák ellenőrzőjébe, vezeti be a napló
megjegyzés rovatába dátummal és aláírással ellátva.
Szaktanári / ügyeletes tanári intés, szaktanári / ügyeletes tanári megrovás jár a szaktanártól /
ügyeletes tanártól, ha a korábbi büntetések nem értek célt, vagy a vétség súlyossága azt indokolja. A
szaktanári / ügyeletes tanári büntetésekről a szülőt az ellenőrzőn keresztül a szaktanár / ügyeletes
tanár értesíti, és az intés / a megrovás tényét a naplóban rögzíti, aláírásával ellátja a bejegyzését. A
büntetés okát az ellenőrzőben közölni. kell. A büntetés kiszabása a szaktanár / ügyeletes tanár döntési joga, de véleményt kérhet az osztályfőnöktől és kollegáitól.
Osztályfőnöki figyelmeztetést / intést kap a tanuló, ha két szaktanári fegyelmező büntetést már
kapott a gyermek, és ismét hasonló vétséget követett el, vagy a vétség súlyossága ezt a büntetési
fokozatot indokolja. Képességeihez mérten kirívóan hanyag tanulmányi munkáért, rendszeresen
hiányos felszerelésért, a szaktanári jelzések alapján a tanórák zavarásáért, kirívóan tiszteletlen magatartásért a felnőttekkel és gyermekekkel szemben, az iskola hírnevének rombolásáért, szándékos
károkozásért. A károkozó tanuló szülőjének a kárt helyre kell állítani, vagy a helyreállítás költségeit
megtéríteni.
Osztályfőnöki megrovást az osztályfőnök adja, ha a korábbi büntetések nem értek célt, vagy a
vétség súlyossága indokolja. Osztályfőnöki megrovás jár az agresszió, a másik tanuló tettleges bántalmazása; a szándékos károkozás; az iskola tanulóinak, nevelőinek és alkalmazottainak az emberi
méltóságának megsértése esetén. A büntetés kiadása előtt a szülőket be kell hívni az iskolába, telefonon vagy ellenőrzőn keresztül. A vétséget ismertetni és tisztázni, és a büntetést közölni kell a szülővel, az eljárást az osztályfőnök kezdeményezi, és meghívhatja a szaktanárokat és az iskolavezetést
is. Az osztályfőnöki büntetéseket az osztályfőnök vezeti be a naplóba és az ellenőrzőbe, melynek
során a büntetés indokát is közölnie kell.
Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás adható az igazgató részéről, ha a szaktanárok vagy az
osztályfőnök javaslata alapján, ha a korábbi büntetések nem érték el céljukat, vagy a vétség nagysága ezt indokolja. Nagy kárt okozó szándékos károkozásért, rongálásért; az iskola jó hírnevének,
tekintélyének rontásáért; a felnőttekkel szembeni elfogadhatatlan magatartásért, tiszteletlenségért;
az osztályfőnök javaslata alapján sorozatos kirívó fegyelmezetlenségért, trágár beszédért, durva
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verekedésért; az egészségre ártalmas szerek - dohány, szeszesital, drog - iskolába hozatala, fogyasztása azonnal igazgatói szintű fegyelmező intézkedést von maga után.
Minden olyan vétségért, melyekben a korábbi büntetések nem hoztak eredményt, de az igazgatói
büntetéstől pozitív eredmény várható.
A büntetés kiszabásakor a gyermek szüleit be kell kéretni az iskolába, és az igazgató ismerteti és
tisztázza a gyermek vétségét, a kiszabott büntetés mértékét. A megbeszélésen részt vehetnek az
osztályfőnök és az érintett szaktanárok is.
Az igazgatói büntetéseket az osztályfőnök vezeti be a naplóba és az ellenőrzőbe. A bejegyzést az
ellenőrzőbe az indoklás után az igazgató aláírja, és az iskola körbélyegzőjével pecsételik le.
Nevelőtestületi intést, megrovást a nevelőtestület adja fegyelmi tárgyalás után igazgatói kezdeményezésre. Fegyelmi tárgyalást kell kezdeményezni minden olyan esetben, ha a korábbi büntetések nem érték el a céljukat, a gyermek magatartása, viselkedése nem változott pozitív irányba,
vagy ha a vétség nagysága indokolja ezt a büntetési formát.
A közösségi szabályok hosszantartó, durva megsértéséért. A felnőttek, tanulók testi épségének
szándékos veszélyeztetéséért. Bűncselekménynek minősülő vétségek elkövetéséért. Jelentős mértékű szándékos károkozásért. A kárt a szülők kötelesek helyreállítani, vagy a javítási költségeket
megtéríteni. A közízlést és a közerkölcsöt durván sértő magatartásért, a tanórai fegyelem szándékos
és folyamatos rombolásáért.
A büntetés kiszabása előtt a gyermek szüleit ajánlott levélben kell bekéretni az iskolába, és az
igazgató ismerteti a gyermek vétségét. A fegyelmi tárgyaláson részt vesznek az osztályfőnök és a
szaktanárok is. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni és hitelesíteni, valamint a vonatkozó rendeletnek megfelelő határozatot kell hozni. A büntetés mértékét a szülőkkel közölni kell. A nevelőtestületi büntetést az osztályfőnök vezeti be a naplóba és az ellenőrzőbe. Az ellenőrzőbe az indoklás
után az igazgató ír alá a nevelőtestület nevében, és használni kell az iskola körbélyegzőjét is.
A büntetések kiszabásánál mindig figyelembe kell venni, hogy nevelő hatású legyen, ne sértse a
tanuló személyiségi jogait, ne legyen megalázó, és kirekesztő.
Az írásbeli büntetések átadásánál is hangsúlyozni kell a jóindulatot, és azt, hogy a büntetéstől is
pozitív irányú változást remélünk.

7. Az iskola működési rendje
A tanév hosszát, az évközi szünetek rendjét az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendelet
határozza meg. Négy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a nevelőtestület dönt. Egy tanítás
nélküli munkanap programjára a diákönkormányzat tesz javaslatot, mely a nevelőtestületi jóváhagyás után kerülhet be az iskolai éves munkatervbe.
Az iskola területén a tanulók csak szervezett iskolai elfoglaltságuk idején, nevelői felügyelet
mellett tartózkodhatnak. A hivatalos iskolai elfoglaltság befejeztével - tanóra, tanórán kívüli foglalkozás, ebéd - 10 perc áll a tanulók rendelkezésére, hogy az iskolából távozzanak, az intézmény felügyeleti felelőssége ezen időintervallum alatt áll fenn.
Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Rendezvények esetén a
nyitva tartására, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt.
Az iskola az évközi szünetekben meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn
kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az iskola épületében.
7.1 Az osztályközösség
Az egy osztályba járó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén pedagógusként az osztályfőnök áll.
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Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – tisztségviselőket választanak: DÖK-tagot/tagokat, akik képviselik az osztályt az iskolai
diákönkormányzatban; virágfelelőst; és egyéb felelősöket.
7.2 Az iskolába érkezés rendje
Az iskola nyitvatartási ideje hétköznapokon reggel 645-től este 20 óráig tart.
A 645 és 730 között érkezők a reggeli ügyeletet vehetnek igénybe, de csak abban az esetben, ha a
szülő ezt írásban kéri a tanuló ellenőrzőjén keresztül. Ebben az időszakban a felső tagozatosok számára kijelölt gyülekezési hely az aula. Az alsó tagozatosok az ebédlőben gyülekeznek.
A tanulónak 730 és 745 között kell beérkeznie az iskolába. A tanítás a szokásos tanítási rend szerint kezdődik. Az iskola udvarán 8 óráig felügyelet nélkül tartózkodni nem szabad.
A szülők gyermeküket csak az iskola kapuig kísérhetik el.
Becsengetés előtt, jelzőcsengetéskor a tanuló elfoglalja a helyét a tanteremben, ill. elindul tanórája helyszínére. A tanóra előtt gondosan előkészíti az órához szükséges felszerelést, ellenőrzőt,
leckefüzetet.
Becsengetés után a helyén ülve, ill. bizonyos tantermek használata esetében a kijelölt sorakozási
helyen kettesével sorban állva, csendben, a tananyagot ismételve várja az órára érkező nevelőt. A
rend felelőse minden esetben a hetes.
7.3 Csengetési rend
Csengetési rend:
Jelzőcsengetés:
Minden óra kezdete előtt 5 perccel.
Órakezdő csengetés: Minden tanítási óra kezdési időpontja.
Óra végi csengetés: Minden tanítási óra befejezési időpontja.
Tanítási órák és az óraközi szünetek rendje:
Délelőtt
Óra sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Délután

időpont
8:00-8:45
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
12:50-13:35

Óra sorszáma
7.
8.
9.

időpont
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-16:15

7.4. A szünetek és a délutáni tartózkodás szabályzása
Az alsó tagozat számára az első, a felső tagozat számára a második szünet a tízórai szünet. Az alsósok a tantermükben fogyasztják el a tízórait. A felsősök közül a háromszor étkezők az ebédlőben,
a többiek a saját tantermükben tízóraiznak. Az első szünetben az alsósok, a második szünetben a
felsősök nem tartózkodhatnak az udvaron.
A tízórai szünet és az ötödik órai szünet kivételével kicsengetés után az osztály az udvaron tartózkodik, ha azt az időjárás megengedi. A hetesek a tanteremben maradnak.
A tanulók az osztályteremhez legközelebb fekvő kapun vonulnak ki az udvarra és jelzőcsengetéskor azon keresztül érkeznek vissza az épületbe. A szünetekben és a nap bármely időszakaszában
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történő közlekedéskor a főlépcsőt csak a 103-as és 104-es tantermek tanulói, és az alsó tagozatos
tanulók használhatják. A főépület többi tantermeiből a melléklépcsőn vonulnak a tanulók.
Ha az időjárási viszonyok az udvari levegőzést nem teszik lehetővé, akkor a folyosón, és az aulában tartózkodhatnak a tanulók.
A szünetek rendjére az ügyeletesi feladatot ellátó nevelők mellett, az ő irányításukkal, tanulók is
ügyelnek. Az osztályok ügyeleti beosztása a tanév elején kerül kiírásra. Az osztálycsoportok kétheti
váltásban segítik a nevelők munkáját. Az ügyeletesi feladatok ellátásával az osztályfőnök bízza meg
a tanulókat. Az ügyeletes tanulókat jól láthatóan meg kell különböztetni a diákság többi tagjától. Az
ügyeletesek megkülönböztető (ügyeletesi) jelvény viselésével kiemelkednek társaik közül. Az osztályok ügyeletesi beosztását a nevelési munkaközösség vezetője készíti el a tanév elején és ismerteti
azt, az érintett osztályfőnökökkel, az adott évfolyamok osztályaival. A beosztás egy-egy példányát a
tanári szobákban elhelyezi és az aulai faliújságon is kifüggeszti.
A tagozatok udvari tartózkodási helyét jelen házirend szabályozza. Az alsó tagozat: A kisudvar
és a nagyudvar kijelölt területeit veheti igénybe az óraközi szünetekben. A felső tagozat: A nagyudvart használhatja. Az udvaron a fegyelmezett magatartás balesetvédelmi szempontok miatt rendkívül fontos, ezért fogócskázni csak körültekintően szabad. Bőrlabdával futballozni, és egyéb labdajátékot játszani tilos. A felső tagozatosok csak kisméretű gumilabdával és csak a 3. szünetben játszhatnak. A hármas kapu melletti kijelölt területen, az egyérintős labdázás szintén csak gumilabdával
engedélyezett.
Az osztály a számára kijelölt mellékhelyiséget a szünetekben rendeltetésszerű használat mellett
veheti igénybe.
Iskolánk alsó tagozata iskolaotthonos rendszerben működik. A délutáni foglalkozásokat a délutános tanító szervezi, a tanulók az ő felügyelete alatt állnak.
A felső tagozaton a délután folyamán csak az iskolai elfoglaltságokon résztvevők tartózkodhatnak az iskola épületében, a tanulószobai, szakköri, korrepetálási rendnek megfelelő helyen és módon.
7.5. Az iskolából történő távozás rendje
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére írásos
engedéllyel hagyhatja el. Rendkívüli esetben – betegség, rosszullét, baleset – a tanuló osztályfőnöke, szaktanára, értesíti a szülőt, aki gondoskodik gyermeke hazakíséréséről. Beteg gyerek az iskola
épületét egyedül, szülői/nagyszülői/nagykorú személy kísérete nélkül nem hagyhatja el.
Alsó tagozatos gyermekek a főkapun át távoznak a szülővel egyeztetett időpontokban. A szülők
gyermeküket a főbejáratnál várják.
Felső tagozaton az utolsó tanítási óra végeztével az órát tartó pedagógus felügyeli és ellenőrzi az
osztályterem rendbetételét. A tanuló felrakja a székét, kiüríti a napi szemetet a padból, a hetes a
táblát letörli, szemetes edényt kiüríti. Sorakozás után fegyelmezetten távoznak.
Az ebédelők fegyelmezetten vonulnak az ebédlő elé, és az ebédlő rendjének megfelelően várakoznak az étkezésre, majd az étkezés végeztével, amennyiben nincs délutáni elfoglaltságuk, a főkapun át távoznak az iskola épületéből.
A délutáni elfoglaltságra várók az aulában, vagy a könyvtárban, csendesen várakoznak a foglalkozás megkezdéséig. A foglalkozás befejeztével a főkapun át távoznak.

8. Az étkezések rendje
8.1. Iskolatej fogyasztása
Az alsó tagozatosok tantermükben fogyasztják el az iskolatejet 745-től.
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A felső tagozatosok 845-től az ebédlőben, tanári felügyelet mellett fogyasztják el az iskolatejet.
8.2. Tízóraizás menete
Az alsó tagozatosok az első szünetben tízóraiznak az osztálytermükben, a tízórai felelős hozza el
a konyháról az osztály tízóraiját. Az osztálytanító jelöli ki erre a feladatra a tanulót. A felelősök az
üres edényeket az első vagy második szünetben juttatják vissza a konyhára.
A felső tagozatosok a második szünetben tízóraiznak.
Tízóraizni csak a háromszori étkezést fizetők jogosultak az ebédlőben, az iskola által biztosított
tízóraiból.
A tízóraizás 945-tól 955-ig tart, a rendet ügyeletes tanár felügyeli beosztás szerint.
Tízórai előtt az ebédlő ajtaja előtt sorakoznak a tanulók, és az ügyeletes tanár engedélyezi a tízórai megkezdését. Az osztályok a számukra kijelölt helyen étkeznek. Repetára csak a harmadik szünetben van lehetőség, ha a tízórai a 2. szünetben nem fogy el.
Étkezéshez a tanulók textíl-/ill. papírszalvétájukat használják.
Étkezés befejeztével az asztalt letakarítják, letörlik, tisztán, rendben hagyják, a székeket helyre
teszik.
A menzások és iskolai étkezést nem igénylő tanulók az osztályfőnök felügyelete mellett a tanteremben tízóraiznak, ahol szintén elvárás a textíl-/ill. a papírszalvéta használata.
8.3. Ebédeltetés rendje
Az ebédeltetés 1145-kor kezdődik és kb. 1400-kor fejeződik be.
Az alsó és felső tagozat együtt ebédel, a közösen elkészített napi beosztás szerint.
Az ebédlő rendjére ügyeletes nevelők felügyelnek. A beosztást az igazgatóhelyettesek, a nevelési
munkaközösség vezetője készíti el a tanév és a II. félév kezdetekor az órarendhez igazodva. A beosztás a tanári szobákban, és az ebédlőnél kerül kifüggesztésre.
8.3.1. Az ebédlőben betartandó szabályok
Az ebédlő rendjét súlyosan sértő tanulók fegyelmi felelősséggel tartoznak.
Étkezések előtt minden tanulónak kezet kell mosni. Erre lehetőség van a mellékhelyiségek kézmosóiban és az ebédlőben is.
A tanulók kézmosást követően sorakoznak csendben, fegyelmezetten az ebédlő bejárata előtt.
A kulturált étkezés szabályait minden étkezésnél be kell tartani. Az ebédlőben egyszerre sokan
étkeznek, ezért csak a halk beszélgetés megengedett.
Minden tanuló használja az étel elfogyasztásához megfelelő evőeszközöket, és szalvétát.
Az ebédlői asztalokat folyamatosan, lehetőleg minden helyet kihasználva kell feltölteni, és a
szabad helyeket elfoglalni. Az asztalt minden alkalmi asztalközösség köteles maga után rendben
hagyni, lepakolni, letörölni.
8.4. Uzsonnázás szabályozása
Az uzsonnát a délutáni foglalkozáson tartózkodó gyermekek a foglalkoztató tanteremben fogyasztják el a csoport kialakított napirendjének megfelelő időpontjában. Az uzsonnát az ebéd befejeztével a konyháról a kijelölt felelősök a csoport tantermébe felviszik.
A háromszor étkező, de nem tanulószobás felsős tanulók az uzsonnát ebéd után, a konyhán vezetett lista alapján, a konyhán kapják meg, és viszik magukkal haza.
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9. Az osztálytermek rendje
9.1. Általános elvárások
Az osztálytermet minden osztály tekintse sajátjának, mivel az négy évig az adott közösséghez
tartozik. Törekedni kell arra, hogy a terem ízléses, szép dekorációjával, rendjével jó érzést és kellemes környezetet teremtsen a tanuláshoz mind a diákok, mind az osztályt tanító tanárok számára.
A terem berendezési tárgyainak – beépített szekrények, polcok, asztalok, székek, nyílászárók,
függönyök – épségéért, tisztaságáért az osztály minden tagja egyaránt felelős.
A tanuló részéről történő szándékos károkozást a tanuló szülőjének a jogszabályban előírt rendelkezések szerint meg kell térítenie.
A tantermek 730-tól vannak nyitva a diákság előtt. Ekkortól tartózkodhatnak a tanteremben.
A dekorálás az egész osztály feladata a dekorációfelelős vezetésével. Törekedni kell az évszaknak, és az aktualitásoknak megfelelő dekoráció elkészítésére, a faliújságon jelenjenek meg az osztály és a tanulók tanulmányi- és sportversenyeken elért eredményei is.
A terem rendjével, tisztaságával kapcsolatos tisztasági és dekorációs verseny folyamatos ellenőrzése heti egy/két alkalommal történik. Az ellenőrzésre a megbízott pedagógusok, vagy a DÖK által
megválasztott bizottság jogosult, a DÖK munkáját segítő nevelő vezetésével.
9.2. A hetesek feladatai
A heteseket - két főt - az osztályfőnök választja, megbízatásuk 1 hétre szól.
A hetesek kötelességei:
 A rend fenntartása, biztosítása 8 óra előtt és az óraközi szünetekben.
 A tábla tisztántartása, kréta biztosítása az órakezdésre, melyet az iskola portájáról lehet
kérnie.
 A szemetes kiürítése, legalább a tízórai szünetet és az utolsó tanítási órát befejezvén.
 A terem tisztaságának megtartása, megtartatása.
 Társaikkal a szünet rendjének betartatása.
 Szellőztetés az óraközi szünetekben.
 Más szaktanterembe vonuláskor a terem zárása, a kulcs leadása a portán, majd az ajtó
nyitása a tanóra végén.
 Órakezdéskor jelenteni az osztály létszámát és a hiányzók nevét.
 A hiányzókat az étkezési füzetbe bevezetni.
 A virágok heti egy-két alkalommal történő locsolása, ápolása.
Ha bármilyen probléma felmerül, értesíti az ügyeletes tanárt. Az ügyeleti beosztást megtalálja
kifüggesztve az aulai hirdetőtáblán. Ha a hetes a feladatát nem megfelelően látja el, az osztályfőnök
leválthatja. Lelkiismeretes munkája dicséretben részesíthető.

10. A speciális helyiségek rendje
10.1. A könyvtárhasználat szabályzata
10.1.1. A használatra jogosultak köre
A váci Földváry Károly Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve
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kötelező érvénnyel elfogadják. Ennek értelmében a könyvtár használói körét a következő csoportok
alkothatják:
 az iskola tanulói
 az iskola pedagógusai
 az iskola adminisztratív és technikai dolgozói.
A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében kötöttség nélküli. A beiratkozás és
a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A könyvtáros-tanár az állományvédelem érdekében (pl. a vissza nem hozott kikölcsönzött dokumentumok bekéréséhez, a kölcsönzési nyilvántartás rendezéséhez) használhatja a beiratkozott
diákok, szüleik és az iskola dolgozóinak személyes adatait, amelyet az iskola titkárától kérhet.
10.1.2. A használat módjai
10.1.2.1. Helyben használat könyvek
A könyvtáros-tanárnak szakmai segítséget kell nyújtania: az információhordozók közötti eligazodásban – a könyvtár rövid bemutatása – az információk kezelésében.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
 a kézikönyvtári állományrész
 folyóiratok
 az iskola működésére vonatkozó alapdokumentumok (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program)
 az iskola dolgozóinak publikációi
 nem nyomtatott dokumentumok
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
10.1.2.2. A kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros-tanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A könyvtár osztály és név szerinti, betűrendes olvasói nyilvántartást alkalmaz. A tanulók olvasójegyet kapnak, amelyet minden alkalommal magukkal kell hozniuk, és amelyben szerepel a kölcsönzés határideje továbbá a kikölcsönzött dokumentumok száma. Az egyidejűleg kölcsönözhető
dokumentumok száma alsó tagozatos tanulók esetében 2 mű, felső tagozatos tanulók esetében 3 mű,
melybe nem számít bele a tankönyv, melyet szükség esetén egész tanévre lehet kölcsönözni. Pedagógusok esetében a kikölcsönözhető dokumentumok száma, típusa nincs korlátozva, a kölcsönzési
idő az ő esetükben az egész tanévre kiterjedhet, beleértve a tartós tankönyveket is.
A kölcsönzés időtartama a diákok számára három hét, amely egy alkalommal még 1 hétre meghoszszabbítható.
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánynyal pótolni vagy annak árát a jogszabályokban előírtak szerint megtéríteni.
A tanítási év végén illetve végleges távozás esetén rendezni kell a könyvtári tartozást.
10.1.3. A könyvtár szolgáltatásai
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Helybenhasználat, kölcsönzés, előjegyzés, információszolgáltatás, könyvtárhasználati órák,
könyvtárismereti játékos vetélkedők szervezése, DVD-filmek vetítése, társasjáték-délutánok szervezése.
10.1.3.1. Az előjegyzés
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. Az át nem vett előjegyzett könyveket 1
hétig őrzi a könyvtár, ezután a következő igénylő kaphatja meg, vagy visszakerül a helyére.
10.1.3.2. Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgáltatása keretében információszolgáltatást nyújt a tanítástanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához. Az információszolgáltatás alapja: a gyűjtemény dokumentumai és az Internet.
10.1.4. A könyvtári házirend
Az iskolai könyvtár számára kialakított helyiségben, jól látható helyen kell elhelyezni a könyvtár
házirendjét, amely lényegében a könyvtárhasználati szabályzat tömörített változata, de több is annál, mert tartalmazza a könyvtár használatának egyéb feltételeit (nyitva tartás), körülményeit (a
használóktól megkívánt viselkedés) és segítséget nyújthat az eligazodásban is.
10.1.4.1. A nyitva tartás
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a tanítás ideje alatt, a
tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, a nyitva tartás idő az ajtón kifüggesztett rend szerint
van meghatározva, az iskolai szünidőben pedig zárva tart.

Kérésre óraközi szünetekben a tanulók és iskolai dolgozók számára rendelkezésre áll a könyvtár,
illetve a pedagógusok által kért délelőtti időpontban kerülnek megrendezésre a könyvtárhasználati
órák is.
10.1.4.2. A használóktól megkívánt viselkedés
A könyvtár helyiségébe behozott kabátért, iskolatáskáért, értéktárgyért a könyvtáros-tanár nem
vállal felelősséget!
A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a helyiségben étkezni,
italt fogyasztani szigorúan tilos!
Hangos szónak, rendetlenkedésnek a könyvtárban helye nincs!
A könyvtári rend megőrzése érdekében kérünk mindenkit, hogy a könyvek kiválasztásánál használja az őrjegyet, vagy ha azt elfelejtette, csak tegye valamelyik asztalra a könyvet, a könyvtárostanár később majd a helyére rakja.
10.2. Tornaterem, konditerem rendje
A torna- és konditermet testnevelés órák, sportfoglalkozások megtartására lehet igénybe venni.
A tornateremben, konditeremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.
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Jelzőcsengetés után a földszinti átjárónál sorakozik az osztály. A testnevelő tanár vezetésével
vonul be az öltözőbe. Csendben, fegyelmezetten és gyorsan öltözik át. Ruháit, felszereléseit a rendezetten helyezi el az öltözőpadokon.
Az öltöző és a hozzátartozó mosdó tisztaságára, berendezési tárgyainak épségére vigyázni kell.
A testnevelés órák, sportfoglalkozások ideje alatt az öltözőket zárva kell tartani. Az öltözőt a
testnevelő nyitja és zárja, valamint gondoskodik a kulcs őrzéséről.
Átöltözés után az osztály sorakozik a tornaterem vagy a konditerem bejáratánál.
A torna- és konditerembe utcai cipővel belépni, azzal ott tartózkodni, ételt és italt bevinni tilos.
Testnevelés órán saját és társai testi épségére minden tanuló köteles vigyázni, illetve a balesetet
megelőzni. A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a tanárnak.
10.3. Technika szaktanterem rendje
A jelzőcsengetés után a IV. számú kapu előtt sorban, csendben várakoznak a tanulócsoportok.
A szaktanteremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni nem szabad. A tanórára csak a szükséges
felszerelést (tankönyv, füzet, íróeszköz, ellenőrző, házi feladat füzet) szabad bevinni. A többi felszerelés a bezárt tanteremben marad. A tanterem kulcsát a hetes a portán helyezi el.
Az eszközöket, szerszámokat használat előtt a tanulónak ellenőrizni kell, csak hibátlan szerszámmal szabad dolgozni. Hibás, balesetveszélyes szerszám cseréjéről a szaktanár gondoskodik.
Technika órán, saját munkahelyén mindenki köteles rendet tartani.
A szerszámokat, háztartási eszközöket rendeltetésszerűen kell használni, és használat után megtisztítva a helyére kell tenni. A rendeltetésszerű használatról a szaktanár év elején és a foglalkozások elején oktatást tart.
Elektromos berendezéseket, és a gáztűzhelyeket csak tanári felügyelet mellett szabad használni.
Technika órán saját és társai testi épségére minden tanuló köteles vigyázni, illetve a balesetet
megelőzni. A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a tanárnak.
A kijelölt munkahelyet engedély nélkül elhagyni nem szabad.
Az utolsó technika óra után a székeket fel kell tenni az asztalra.

10.4. Szent-Györgyi terem, Herman Ottó - terem, nyelvi szaktantermek rendje
Jelzőcsengetés után a terem előtt a szaktanár által erre kijelölt helyen fegyelmezetten sorakoznak
a tanulók.
A tanulók csak tanárral együtt mehetnek be és tartózkodhatnak a szaktanterembe.
A terembe csak a tanórához szükséges felszerelést szabad bevinni. A többi felszerelés a bezárt
tanteremben marad. A tanterem kulcsát a hetes a portán helyezi el.
A terem rendjére, tisztaságára, a berendezések épségére vigyázni kell. A termet rendezett állapotban kell a tanóra végén elhagyni.
Kísérleti eszközöket, az interaktív táblát csak tanári engedéllyel és tanári felügyelettel szabad
használatba venni.
A szaktantermet az órát tartó nevelő hagyja el utoljára és gondoskodik a terem bezárásáról.
10.5. Az informatika szaktanterem rendje
Jelzőcsengetés után az I. emeleti folyosón fegyelmezetten sorakoznak a tanulók.
A tanulók csak tanárral együtt mehetnek be és tartózkodhatnak a II. emeleti szaktantermekben.
A gépek bekapcsolási rendjét és sorrendjét szigorúan be kell tartani.
Elektromos csatlakoztatást csak tanár végezhet el.
A terembe csak a tanórához szükséges felszerelést szabad bevinni. A többi felszerelés a bezárt
tanteremben marad. A bezárt tanterem kulcsát a hetes a portán helyezi el.
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A kijelölt munkahelyet engedély nélkül elhagyni nem szabad.
A számítástechnika szaktantermet utoljára a nevelő hagyja el és zárja annak ajtaját.
10.6. A folyosók és mellékhelyiségek rendje
A folyosói rend felelősei a szünetekben az ügyeletes tanárok és az ügyeletes diákok. Szünetekben a folyosón tartózkodni csak rossz időjárás esetén szabad.
A mosdókat és WC-ket rendeltetésszerűen kell használni. Az osztályok csak a számukra kijelölt,
a tantermükhöz legközelebb fekvő mosdókat használhatják. Fokozottan kell ügyelni a rend, a tisztaság és a higiénia alapkövetelményeinek megtartására az iskola tanulóinak, dolgozóinak egészségének megóvása érdekében. A szándékos károkozás javítási költségeit a szülőnek minden esetben
meg kell térítenie.

11. Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás
11.1. Az iskolában elvárt tanulói magatartás
Az iskolában elvárt tanulói magatartás, hogy a tanuló viselkedjen tisztelettudóan a tanáraival, diáktársaival. Az órát tartó, ill. a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak tegyen eleget. Viselkedjen kulturáltan, az intézmény nevéhez, hírnevéhez méltóan.
Az órára elején és végén a tanuló feláll, a csengőszó mellett ezzel is jelezve a tanóra kezdetét és
végét. A tanórákon csendes, fegyelmezett munkavégzéssel járul hozzá a tanórai rend, fegyelem
fenntartásához, biztosításához. Hozzászólási szándékát kézfeltartással jelezi. Véleménynyilvánításra
a tanórán lehetősége van, melyet illedelmes, kulturált formában közzé is tehet.
Minden tanulónak kerülnie kell a trágár kifejezések, káromkodások használatát.
Ne használja a tanuló mobiltelefonját és egyéb más szórakoztató elektronikai eszközeit a tanórán, az óraközi szünetekben. A mobiltelefont az iskolába lépéskor a tanítás végéig ill. a tanórán
kívüli egyéb iskolai tevékenységek befejeztéig – szakkör, napközi, tanulószoba, stb. tartsa kikapcsolt állapotban. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a szülő kérésére lehet, melyet az osztályfőnök
engedélyez.
A tanórán étkezni, inni, rágózni szigorúan tilos.
Az öltözködéssel kapcsolatban elvárjuk, hogy a tanuló a házirendben is megjelölt napokon ünnepi öltözetben jelenjenek meg, az iskola épületében ne viseljenek sapkát, kapucnit. Az öltözéke életkorának megfelelő legyen. Balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők az iskolában nem viselhetők.
11.2. Az iskolán kívül elvárt magatartás
Iskolán kívüli rendezvénynek minősülnek: tanulmányi kirándulás, akadályverseny, kulturális intézmények látogatása és minden egyéb iskola területén kívülre szervezett megmozdulás.
Az iskolán kívül elvárt magatartás, hogy a tanuló a látogatott helyiségek, intézmények rendjét, a
kísérő nevelő utasításait minden esetben maximálisan be kell tartsa. A tanuló viselkedjen tisztelettudóan, tanúsítson kulturált magatartást. Az intézmény nevéhez, hírnevéhez méltóan viselkedjen.
Mind az iskolai, mind az iskolán kívüli rendezvényeken is tilos a dohányzás, az energiaitalok,
alkoholtartalmú italok fogyasztása, és egyéb egészségre ártalmas szerek használata.

12. A napközis és tanulószobai foglalkozások rendje

12.1. Az iskolai házirend napközire, tanulószobára vonatkozó általános rendelkezései
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A szülő igényei alapján minden felügyeletre szoruló felső tagozatos tanuló részére biztosított a
napközi otthonba illetőleg a tanulószobába való felvétel.
Felügyeletre nem szoruló tanulók napközi otthonba történő felvételére a szülő kérelme alapján a
lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az iskola arra törekszik, hogy minden szülői kérésnek eleget tegyen, s a napközibe minden tanulót felvegyen.
A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni, az osztályfőnöknek kitöltve leadott információs lappal. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményt nyújtó tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi okok indokolják. A szülő a gyermeke tanulószobai felvételét év közben
is kérheti írásban a tanuló ellenőrzőjén keresztül a gyermek osztályfőnökétől, ill. a foglalkozás vezetőjétől. Kérelme elbírálásáról az osztályfőnök, vagy a foglalkozás vezetője írásban értesíti a szülőt.
Tanulószobából kizárható az a tanuló, - szülő egyidejű megkeresésével - aki magatartásával zavarja a többiek tanulmányi munkáját.
12.2. Az 5. évfolyam számára működő tanulószoba rendje
A tanulószoba napirendje:
12.00 - 13.35: levegőzés, korrepetálás
13.35 – 14.00: ebédelés
14.00 – 15.30: önálló, csendes tanulás
15.30 – 16.00: leckeellenőrzés, tanulás
Egyéb szabályok:
a., Az utolsó tanórát követően a tanulószobás diák a tanulószobai nevelő által meghatározott helyre
megy.
b., Az utolsó tanítási óra után és a tanulószobai foglalkozás befejezése előtt a tanuló csak nevelő
engedélyével hagyhatja el csoportját és az iskolát. A szülő személyesen, az üzenő füzetbe beírva
vagy kivételes esetben telefonon keresztül kérheti el gyermekét.
c., A tanulószobai foglalkozáson nem tartózkodó ( pl.: szakkör, korrepetálás, hittan stb. miatt), vagy
a foglalkozás befejezése előtt távozó diák tanulmányi munkáját otthon végzi, ill. fejezi be.
d., Ha betegség, vagy egyéb okok miatt a diákot váratlanul a tanulószobáról haza kell engedni, erről
az iskola a tanuló szüleit telefonon értesíti.
e., Az üzenő füzetet a diáknak magánál kell tartania, beírás esetén alá kell íratnia. Az üzenő füzetet
másra használni nem szabad.
12.3. A 6-8. évfolyamos tanulóknak szervezett tanulószoba rendje
A tanulószobai foglalkozások minden tanítási napon vannak. A tanulószoba kezdési ideje: 13.45
óra, befejezésének időpontja 16.00 óra.
Az intézmény erre az időszakra szakképzett pedagógusi felügyeletet biztosít, így segítve a tanulók minőségi felkészülését a délelőtti tanítási órákra.
A szülők a tanév elején írásban nyilatkoznak, igénybe óhajtják-e venni a tanulószobai szolgáltatást. A foglalkozásról való távolmaradást a szülőnek ugyanúgy igazolnia kell, mint a tanítási órákról
való távolmaradást. A betegséget, az egész napos hiányzást elegendő egyszer igazolni.
A tanulószobáról kizárható az a tanuló, - a szülő egyidejű megkeresésével - aki magatartásával zavarja a többiek tanulmányi munkáját.
A foglalkozások időbeosztása:
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A tanulószobai foglalkozás 13.45 órakor kezdődik. A foglalkozáson részt vevő tanulók a kijelölt
tanteremben tartózkodnak. A megkezdett foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni.
14.00 órától 15.30-ig önálló tanulás van. Ez idő alatt csak szervezett, előre bejelentett foglalkozásra mehet ki a tanuló (sport, korrepetálás, szakkör stb.). A foglalkozáson való részvételt igazolnia
kell a tanulószobai üzenő füzetben, amikor visszaérkezik a tanulószobára.
Azok a tanulók, akiknek a szülei jelezték, hogy gyermekük az önálló tanulás befejezése után hazamehetnek, 15.30-kor hagyhatják el legkorábban a foglalkozást. 15.30-tól a leckék kikérdezésére,
illetve ellenőrzésére kerül sor.
Amennyiben a tanulási idő befejezése előtt a tanuló végzett a másnapi tanulnivalókkal, lehetősége nyílik, hogy a tanulószobát vezető pedagógus által biztosított feladatlapokon gyakoroljon, illetve
az általa behozott könyvet (akár kötelező, akár szabadon választott) olvasson.
A tanulószobai szolgáltatást igénybe vevő tanulók kötelességei:








A tanév eleji szülői kérelem alapján a foglalkozásokon pontosan megjelenjen.
A foglalkozásokon úgy végzi feladatait, hogy a társait ne korlátozza a munkavégzésben.
A foglalkozásokon mobiltelefonját, médialejátszóit kikapcsolt állapotban a táskájában tartja.
Feladatait a képességeihez és a kapott segítséghez mérten a lehető legjobb minőségben végzi
el.
A tanulószobai foglalkozásra használt termet rendezetten hagyja el a foglalkozás végén.
Hiányzás esetén igazolását a hiányzást követő foglalkozáson bemutatja. Ez alól kivételt képez az egész napos hiányzás, melynek igazolási rendjét az intézmény Házirendje rögzíti.
Tiszteletben tartja csoporttársai és a tanulószobát vezető pedagógus személyi jogait.

Egyéb tudnivaló:
Kérjük, hogy a tanulónak legyen egy tanulószobai üzenő füzete, amelyet másra nem használhat.

13. Mulasztások igazolása

13.1. Mulasztások igazolásának szabályozása
A mulasztások igazolásának szabályozása, a szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 51. § előírásai szerint történik.
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való mulasztását
az adott időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi, vagy egyéb hivatalos igazolással igazolni. Az
orvosi igazolást az ellenőrzőbe, a mulasztásokhoz kell beíratni.
Az iskola keretében szervezett tanulmányi versenyek, sportversenyek, illetve különböző vizsgák
miatt történő hiányzást igazoltnak tekintjük.
A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három
napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét, és azok okait.
A mulasztó tanulónak iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három napon belül igazolnia kell mulasztását az osztályfőnöknél. Ha a mulasztása meghaladja az 1 hetet, akkor mulasztását
hetente igazolnia kell. Mulasztása igazolatlannak minősül, ha az előírt határidőn belül nem igazolja
a távolmaradását.
A tanuló tanítási órákról való távolmaradását az osztálynaplóba a tanítási órát tartó pedagógus
jegyzi be.
Az igazolatlanul és az igazoltan mulasztott órák számának összesítését az osztályfőnök végzi. A
haladási naplóban hetenként, az osztályozási naplóban havonként kell összesíteni.
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Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanév alatt az ötven tanítási napot (250 tanórát)
eléri és tanulmányi lemaradását a szorgalmi időben nem pótolta osztályozó vizsgát köteles tenni. Az
igazgató a tanuló számára a szülő írásos kérelmére engedélyezheti, hogy osztályozó vizsga letétele
helyett az évfolyamot megismételje.
Ha a tanuló nem igazolta távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásról az
iskola, írásban értesíti a tanuló szüleit az osztályfőnök kezdeményezésére. A felszólítást az osztályfőnök hivatalos nyomtatványon végzi az igazgató aláírásával hitelesítve. A felszólítás, feljelentés
ügyvitelének lebonyolítása az osztályfőnök feladata.
A 10. igazolatlan óra után tanköteles tanuló esetén a járási hivatal jegyzőjét és a gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell írásban. Ezt követően igazolatlan mulasztás esetén minden alkalommal értesíteni kell a szülőt és a gyermekvédelmi felelőst. Az igazolatlan mulasztás következményeire a szülő figyelmét fel kell hívni.
13.2. A késésekre vonatkozó szabályozás
A későn érkező tanulók felelősségre vonhatók. Késésnek számít, ha a tanuló becsöngetés és a
tanár után érkezik az órára. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést
igazolnia kell. A késés tényét és perceit a tanár a naplóban rögzíti. Az indokolt és az indokolatlan,
igazolatlan késés idejét össze kell adni. Ha az igazolt vagy igazolatlan késések összesített ideje eléri
az egy foglalkozás időtartamát, akkor a késés igazolt, illetve igazolatlan órának minősül, a mulasztáshoz be kell számítani. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
Ha a tanuló rendszeresen késik a foglalkozásokról, az osztályfőnök ellenőrző útján értesíti a szülőket. Ha a tanuló ismételten késik, ezt a magatartási osztályzat megállapításánál figyelembe kell
venni.
A tanulókkal az év első osztályfőnöki óráján, a szülőkkel az első szülői értekezleten az osztályfőnök ismerteti a hiányzással és késéssel kapcsolatos iskolai házirendbe foglalt előírásokat és a jogszabályi hátteret.

14. A tantárgyválasztással és módosítással összefüggő eljárási szabályok
A tantárgyválasztás szabályai a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 15. § alapján.
Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi
a tájékoztatót azokról a tantárgyakról amelyekből a tanulók választhatnak. Ez a tájékoztató tartalmazza azt is, hogy az adott tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus fogja tanítani. A tájékoztató elfogadása előtt az iskola beszerzi a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.
A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja.
A tanuló a tanév során egy alkalommal, az igazgató engedélyével módosíthatja választását.
Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, több pedagógust is megnevezünk, aki az adott
választható tantárgyat a következő évben taníthatja, így diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni, és biztosítjuk a többség által
megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
A tantárgyválasztásnál figyelembe kell venni a tanuló maximális terhelhetőségét is így a választott
tantárgyak óraszáma az 5-6. évfolyamon legfeljebb 3 óra, a 7-8. évfolyamon legfeljebb 4 óra lehet.
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15. Felmentésekre vonatkozó eljárási szabályok

A tanuló tankötelezettségének iskolába járással vagy magántanulóként tehet eleget. A magántanulóságra vonatkozó kérelmet a szülő írásban az intézmény vezetőjének nyújtja be. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét. A magántanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgát tesz a közismereti tantárgyakból. Ha a tanuló a szülő kérelmére lett magántanuló, felkészüléséről a szülőnek kell gondoskodnia.
Az iskola igazgatója felmentheti a tanulót a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, a készségtárgyak tanulása alól, ha a tanuló egyéni adottságai, fogyatékossága, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentett tanuló az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, ad számot tudásáról.
A tanulási képességeket vizsgáló intézmény szakvéleménye alapján, a tanuló részlegesen, vagy
teljesen mentesíthető egyes tantárgyak érdemjeggyel történő értékelése, félévi és év végi minősítése
alól. A mentesítést a szülő kérheti az intézmény vezetőjétől, a szakértői vélemény bemutatásával.

16. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, követelményei, részei, az értékelés
szabályai

16.1 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A vizsgaszabályzat célja: A félévi illetve az év végi osztályzat megállapítása, amennyiben ez az
évközi érdemjegyek alapján nem lehetséges.
Az osztályozó és különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot - félév végén
és a tanév végén – ki kell jelölni, de osztályozó vizsga a tanév során bármikor szervezhető. A vizsgák pontos időpontját, a vizsgát megelőző három hónapon belül az igazgató határozza meg, erről a
vizsgázót a vizsgára jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni.
A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31.-éig terjedő időszakban kell megszervezni. A
vizsga időpontjáról és a vizsgakövetelményekről legkésőbb a tanévzáró ünnepség időpontjáig az
osztályfőnök a szaktanár segítségével tájékoztatja a tanulót.
A vizsgaidőpontot a helyben szokásos módon is (hirdetmény kifüggesztése, honlapon való megjelentetés stb.) közzé kell tenni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető
16.2. Tanulmányok alatti vizsgák típusai
Osztályozó vizsgán kell megállapítani a tanuló a félévi és év végi osztályzatait, ha felmentették a
foglalkozásokon való részvétel alól. Tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték egy vagy
több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból. Igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-t és emiatt teljesítménye a tanítási
év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó
vizsgát tegyen. Osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
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Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak, ha a tanügyi dokumentumokból az állapítható meg,
hogy az iskolába érkező tanuló, a fogadó iskola helyi tantervében kötelező tantárgyat/tananyagot az
előző iskolában nem tanulta.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. Távozásáig, a vizsgakérdésekre adott válaszait,
ha ezt a vizsgázó kéri, értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad vagy a
vizsgáról engedély nélkül távozik.
16.3. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgabizottsága és a bizottság működése
A vizsgákat a tanulók háromtagú, az iskola tanáraiból szervezett vizsgabizottság előtt teszik le. A
vizsgabizottság tagjai lehetőleg azok a tanárok legyenek, akik a tanulót előzően tanították, vagy
vizsgáztatták.
Az igazgató előkészíti a vizsgabizottság munkáját, felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével
és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet, a helyben meghatározott szabályok nem utalnak
más jogkörébe. Írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről. Ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását. Minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni.
Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján – az igazgató
helyettese vagy más megbízottja.
A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért. Meggyőződik,
hogy a vizsgázó jogosult a vizsga megkezdésére. Vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság
értekezleteit, szükség esetén szavazást rendel el. Átvizsgálja és aláírja a vizsgával kapcsolatos iratokat. Kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázó tanuló kizárását.
Kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet.
16.4. Az írásbeli és a szóbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
16.4.1. Az írásbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani,
hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők
személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A
vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon,
tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb
írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja a számítógép használatát.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat egymás között nem cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatantárgyanként negyvenöt perc, előre meghatározott esetekben legfeljebb hatvan perc. Ha a vizsgát valamilyen
rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsga idejét meg kell növelni.
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Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között legalább 10 perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, és értékeli a
vizsgakérdésekre adott megoldásokat. A vizsgáztató tanár értékelését a vizsgabizottság elnöke rávezeti a vizsga jegyzőkönyvére.
Ha a vizsgáztató tanár, szabálytalanságot észlel, elveszi a feladatlapot és ráírja az észlelt szabálytalanságot, annak pontos idejét, és ezt aláírja. A feladatlapot visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát. A vizsgát követően az észlelt szabálytalanságot írásban jelenti az igazgatónak, aki a
bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az igazgató, a vizsgáztató tanár, és a vizsgázó is aláírja. Az igazgató és két másik pedagógus, akik nem tagjai
a vizsgabizottságnak, mérlegelik a szabályszegés súlyosságát. és döntenek arról, hogy évismétlésre,
vagy javítóvizsgára kötelezik a vizsgázót, vagy csak a feladatmegoldás egy részét kell érvénytelennek tekinteni és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékelni a vizsgázó teljesítményét.
16.4.2. A szóbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
Egy vizsgázónak szóbeli vizsga egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető.
A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek,
egymást nem segíthetik.
Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. A
felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a
vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor
szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vagy pótfeladatot, biztosít részére újabb felkészülési idővel.
Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a
vizsgajegyzőkönyvre.
A vizsgázónak, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
16.4.3. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók vizsgáira vonatkozó egyéb szabályok
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján szóbeli vizsgán a felkészülési időt legfeljebb 10
perccel meg kell növelni. Írásbeli vizsgán legfeljebb 30 perccel növelhető a válaszadásra megadott
idő.
Az írásbeli beszámolón az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz - írógép, számítógép stb. - alkalmazását biztosítani kell.
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Szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli
beszámolóval váltható fel.
16.5. A vizsgatárgyak követelményrendszere, értékelése, rögzítése, részei
16.5.1. A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának
az intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével.
16.5.2. A vizsgák értékelése
A tanuló vizsgán nyújtott teljesítményének végső értékelése az írásbeli dolgozat és a szóbeli felelet átlagának százalékos megállapításával, érdemjegyre történő átváltásával történik.
Ha a tanuló csak szóbeli vagy csak írásbeli vizsgát tesz egy vizsgatárgyból, értékelése ennek százalékos eredménye alapján történik.
A százalékos értékelés érdemjegyre történő átváltásának szabályai munkaközösségenként kerülnek megállapításra a vizsgatípusok függvényében. A százalékos értékelés érdemjegyre történő átváltásának szabályairól a vizsgázót az eredmény kihirdetésekor tájékoztatni kell.
A munkaközösségek által megállapított az egyes tantárgyakra vonatkozó értékelési szabályokat a
munkaközösség-vezetők ismertetik a tanulókkal.
Ha a tanuló az osztályozóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, a legközelebbi javítóvizsga időszakban a tanulónak javítóvizsgát kell tenni.
A javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott tanuló tanulmányait az adott évfolyam megismétlésével folytathatja. A javítóvizsga nem ismételhető meg.
16.5.3. A vizsgák eredményének rögzítése
A tanuló vizsgán elért eredményét az osztályfőnök rögzíti a tanügyi dokumentumokba.

16.5.4. A tanulmányok alatti vizsgák részei
A tanulmányok alatti vizsgák részei alsó tagozat
Tantárgyak
írásbeli szóbeli gyakorlati
X
Magyar nyelv
X
X
Irodalom
X
Idegen nyelvek
X
Matematika
X
Erkölcstan
X
X
Környezetismeret
X
Ének-zene
X
Vizuális kultúra
X
Életvitel és gyakorlat
X
Testnevelés és sport
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A tanulmányok alatti vizsgák részei felső tagozat
Tantárgyak
írásbeli szóbeli gyakorlati
X
(X)*
Magyar nyelv
X
Irodalom
X
Idegen nyelvek
X
(X)*
Matematika
X
Erkölcstan
Történelem, társadalmi és
X
állampolgári ismeretek
X
Természetismeret
X
Fizika
X
Kémia
X
Biológia-egészségtan
X
Földrajz
X
X
Ének-zene
Dráma és tánc/Hon- és népX
ismeret
X
Vizuális kultúra
X
Informatika
Technika, életvitel és gyakorX
lat
X
Testnevelés és sport
(X)* = Csak akkor, ha a tanuló írásbeli vizsgája elégtelen lett.

17. A térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok
A tanuló az étkezési térítési díjak befizetését igazoló csekkszelvényt minden hónap 12. napjáig
köteles az iskolában leadni. Az alsó tagozatos tanuló a napközis foglalkozást szervező nevelőnek
adja át a befizetett csekket. A felső tagozatos tanuló a tanári szoba előtti gyűjtőládába helyezi el. Az
étkezési felelős összesítés után az osztályfőnököt értesíti a hiányzó csekkekről, és lehetőséget biztosít a később érkező csekkek összegyűjtésére.
Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett térítési díjat túlfizetésként a következő
hónapban elszámolja. Az étkezési felelős mulasztás esetén a tanuló étkezését a szülő bejelentését
követő naptól kezdődően tudja figyelembe venni. Az étkezés lemondása az iskola által megadott
telefonszámon, vagy személyesen is történhet.
A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményt, annak mértékét az önkormányzat
rendelete állapítja meg.
A tanulói jogviszony bármely okból bekövetkező megszűnése vagy szünetelése esetén a többletbefizetés visszatérítéséről a megszűnés, illetve szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül az iskola
intézkedik.

Jelen házirendben foglaltak az iskola Pedagógia programjával és SZMSZ-ével együtt hatályos.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
a Földváry Károly Általános Iskola házirendjének elfogadásáról és jóváhagyásáról

A Földváry Károly Általános Iskola házirendjének módosítását és kiegészítéseit a szülői munkaközösség, a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat véleményezte, a benne foglaltakkal
egyetértettek és elfogadásra javasolták.
A módosított és kiegészített házirend hatálybalépésének időpontja: 2013. április 1.
Jelen házirend hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi házirend érvényét veszti.

Vác, 2013. március 25.
………………………………….
Dr. Váradi Iván Attila
igazgató

A Földváry Károly Általános Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat véleményezte, a
benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Vác, 2013. március 25.
………………………………………….
Szádoczki Richárd
a Diákönkormányzat vezetője

…………………………………………..
Bucsekné Hurik Anita
a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár

A Földváry Károly Általános Iskola házirendjét a szülői munkaközösség véleményezte, a benne
foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Vác, 2013. március 25.
………………………………….
Restyákné Rózsavölgyi Tímea
a Szülői Munkaközösség elnöke

A Földváry Károly Általános Iskola nevelőtestülete a házirend módosításaival és kiegészítéseivel
egyetértett, a benne foglaltakat elfogadta.

Vác, 2013. március 25.

………………………………………….
Dr. Váradi Iván Attila
igazgató

…………………………………………..
Szabadosné Józsa Krisztina
Közalkalmazotti Tanács elnöke
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