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Házirend 2015.

Ez a dokumentum a Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola házirendje. Az iskola házirendje állapítja meg
a köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. Amikor ide
beléptél, elfogadtad az iskola rendjét és hagyományait, egyben vállaltad, hogy ápolod és
megőrzöd azokat. Az iskolai élet rád vonatkozó szabályait jogod és érdeked ismerni,
betartásuk kötelességed.
A házirend szabályai minden - az iskolába belépő, vagy az iskolai rendezvényekenrésztvevő személyre egyaránt érvényesek. (tanuló, dolgozó, szülő)
Minden

diákot

megilletnek

bizonyos

jogok,

amelyek

csak

jogszabályokban

meghatározott esetekben korlátozhatók. Ezeket a jogokat tehát kiérdemelned nem kell,
de meg kell tanulnod helyesen élni velük.

A törvény szerint minden diáknak joga, hogy:
…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;
…használja az iskola létesítményeit, rendelkezésre álló eszközeit;
…napközi

otthoni,

tanulószobai

ellátásban,

valamint

benyújtott

kérelmére

kedvezményes étkezésben részesüljön;
…válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, részt vegyen a szakkörök
munkájában;
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…részt vegyen az iskola közéletében, az őt érintő döntések meghozatalában, választó és
választható legyen a diákképviseletben,
…az emberi méltóság tiszteletben tartásával javaslatot tegyen és véleményt nyilvánítson
minden, az iskola életével, vagy személyével összefüggő kérdéssel kapcsolatban,
valamint e körben kérdést intézzen az iskola vezetéséhez és tanáraihoz;
…részére az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatás
nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
…szükség esetén kérje érdekeinek képviseletét, jogorvoslattal éljen.
(kivonat a nemzeti köznevelési törvény 46.§ (3-13) bekezdése alapján)
Az itt következő felsorolás kötelességeid közül a legalapvetőbbeket tartalmazza. Ezek
keretében kell folynia itteni életednek, megtartásuk biztosítja az iskolai munka
zavartalanságát, eredményességét, és nem utolsó sorban, személyes érdekeidet is
szolgálják.
A diák kötelessége, hogy
…részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon;
…tanulmányait rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően végezze;
…megtartsa az iskola Házirendjét és az iskola egyéb szabályait;
…óvja saját és társai testi épségét, egészségét, jelentse, ha ezeket veszélyeztető
állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel;
…rendeltetésszerűen használja és védje az iskola létesítményeit, eszközeit, óvja mások
személyes tulajdonát;
…közreműködjön saját környezetének és az általa használt eszközök rendben
tartásában,
…tartsa tiszteletben mások jogait és emberi méltóságát;
(kivonat a nemzeti köznevelési törvény 46.§ (1-2) bekezdése alapján)
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1. Az iskola munkarendje
1.1 Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel kell megérkezned, hogy legyen időd
az első tanítási órára előkészülni. Az iskola reggel 630 órától van nyitva. Felsősként
7 órától 730-ig szüleid írásbeli kérelmére igénybe veheted a reggeli ügyeletet. Az
alsósok írásbeli kérelem nélkül vehetik igénybe a reggeli ügyeletet. Egyéb esetben
tantermedbe 7 óra 30 perc után mehetsz fel. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás
befejezése illetve 16 óra előtt csak írásbeli engedéllyel hagyhatod el.
tanítási

1.2 A

órák,

iskolai

foglalkozások

eredményességét

fegyelmezett

magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat!
1.3 Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a
tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között
tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket. A tanítási
órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanárod útmutatása
szerint vegyél részt!
1.4 A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:
Órák

Szünetek

0.

715 - 855

1.

800 - 845 15 perc

2.

900 - 945 15 perc

3. 1000-1045 10 perc
4. 1055-1140 25 perc
5. 1205-1250 25 perc
6. 1315-1400 10 perc
7. 1410-1455
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becsöngetés előtt 3 perccel jelzőcsengő figyelmeztet az óra kezdetére.

A délutáni foglalkozások-kivéve a napközi és tanulószoba- legkorábban 1410-kor
kezdődhetnek.

Napközi foglalkozások:


A tanítási órák befejezése után napközis csoportvezetődnél kell jelentkezned.
Pedagógus felügyeletet 17 óráig tudunk biztosítani.



1430 - ig szabadidős foglalkozáson vehetsz részt. Játssz, sportolj a szabad
levegőn!



1430 - tól 1530 óráig tart a tanulási idő, melynek tartama alatt a foglalkozásokat
zavarni nem lehet. Kérjük, hogy szüleid 16 óra előtt ne jöjjenek érted! Nagyon
indokolt esetben, írásbeli kérelemre elengedünk!



1600 órától 1700 óráig összevont ügyeletet tartunk.

Tanulószoba a tanítási órák befejeztével kezdődik és 1600 óráig tart a kijelölt helyen.
Ezen idő alatt a tanulószobát vezető tanárod elvárása szerint kell viselkedned.

1.5 A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozások helyszínén
kell tartózkodnod! Ügyelj a termek közösen kialakított rendjére! A szaktantermek
rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási óráján.
A tantermek használati rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

1.6 Ha hetes vagy a te feladatod, hogy


letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról,



szellőztesd ki a tantermet,



az órát tartó tanár megérkezéséig ügyelj a rendre,
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az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat,



jelentsd az irodán, ha öt perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára,



ellásd az osztályfőnököd által rád bízott feladatokat,



az óra végén ellenőrizd az osztály rendjét, tisztaságát.

A megbízatás 1 hétre szól, az osztályfőnököd kijelölése alapján, ketten látjátok el a
hetesi teendőket.

1.7 Az iskolai szervezett étkezések (reggeli, ebéd, uzsonna) és az ebédlő használatának
rendje


Ha alsó tagozatos napközis vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt
ebédelhetsz.



Ha felső tagozatos vagy, az 5. óra utáni szünetben ebédelhetsz (1250-1315).



Az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha ott étkezel!



Ha reggelire is befizettél, az első óra előtt, és az azt követő szünetben önállóan
mehetsz be az ebédlőbe.

1.8 Az óraközi szüneteket - az ügyeletes nevelők utasítása szerint - az osztályteremben,
folyosókon, vagy az udvaron töltheted, a kulturált magatartás szabályait megtartva.
1.9 Az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatsz,
délelőtt és délután egyaránt.
1.9. Szüleid írásbeli kérelmére az intézmény vezetője mentesíthet a 1600 óráig tartó
iskolai foglalkozások alól, de a tanítás utáni időszakra is érvényes, hogy felügyelet
nélkül nem lehetsz, ezért a délutáni foglalkozás kezdete előtt ¼ órával korábban
jöhetsz vissza az iskolába. Ha az épületben szeretnéd megvárni a foglalkozás kezdetét
csatlakozhatsz a tanulószobai csoporthoz, vagy a könyvtárban kell tartózkodnod.
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Az iskola épületében az utolsó óra után csak akkor lehetsz bent, ha


napközis vagy tanulószobás vagy,



az iskolában ebédelsz,



szakköri, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt,



fejlesztő foglalkozáson veszel részt,



a diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt,



a könyvtárban van dolgod,



iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt, és az
osztályfőnököd engedélyezte.

1.10 A napközis foglalkozások 1600-ig tartanak. Ha rendszeresen, vagy egy-egy
alkalommal előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. A
foglalkozások végén tanítód, napközis nevelőd lekísér a földszintre. 1600 órától 1700
óráig bent maradhatsz a délutáni ügyeleten.
Mivel kiskorú vagy, önállóan csak szüleid írásbeli kérésére hagyhatod el az épületet.

1.11 A könyvtárat nyitvatartási időben használhatod. Kölcsönözhetsz, vagy helyben is
olvashatsz. A kölcsönzési idő 1 hónap, leteltével felszólítás nélkül vissza kell hoznod a
könyveket, sérülésmentesen! A megrongálódott, elvesztett könyvért felelősséggel
tartozol. A javítás vagy pótlás költségeit szüleidnek ki kell fizetni!
A könyvtár minden nap 800-tól 1530-ig, pénteken 800-tól 1400 óráig nyitva van. A pontos
nyitvatartási időt a könyvtár ajtaján olvashatod. A könyvtárnak külön használati
szabályzata van, ezt a könyvtári faliújságon és az iskola honlapján el kell olvasnod, meg
kell ismerned, ha a könyvtári szolgáltatásokat igénybe akarod venni!
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1.12 A tanítási napokra érkezz tisztán, tartsd be az elemi higiénés szabályokat.
Öltözködésben, megjelenésben, hajviseletedben és az ékszerek viselésében kerüld a
szélsőségeket. Viselj olyan öltözetet, amely életkorodnak megfelelő, nem akadályoz a
tanulásban, nem okozhat balesetet, nem veszélyes, nem vonhatja el a figyelmet az
iskolai munkáról.
1.13 A hűvös időjárás beköszöntével – egészséged és az iskola tisztasága érdekében –
használj váltócipőt!
1.14 Az iskolai rendezvényeken (iskolán kívül is) tanítód, osztályfőnököd útmutatása
szerint viselkedj. Magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét,
tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében,
lezárásában.
Iskolánk ünnepi viselete:


lányoknak: Sötét szoknya, vagy hosszúnadrág, fehér blúz, iskolanyakkendő,
sötét cipő



a nemzetiségi osztályban a lányoknak nemzetiségi viselet



fiúknak: Sötét hosszúnadrág, fehér ing, iskolanyakkendő, sötét cipő

Egyéb rendezvényeinken viselj korodnak megfelelő, ízléses öltözéket.

1.15 Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus
engedélyével hagyhatod el.
1.16 A tanórai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell
igazolnia. Már hiányzásod idején tájékozódj a távolléted alatt vett tananyagról, házi
feladatokról,

hogy

visszaérkezésedkor

a

lehető

legkisebb

lemaradással

tudj

bekapcsolódni a munkába. Szaktanároddal egyeztesd a pótlás végső határidejét!
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Előre látható hiányzás esetén írásban kell engedélyt kérni szüleidnek.
Az engedély megadásáról 3 nap esetében az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt, a
tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Az
engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást pótolnod kell az osztályfőnököd
illetve szaktanárod által megszabott határidőig.
Váratlan mulasztásodat telefonon kell bejelenteni, a hiányzás első napján.
Hiányzásodat igazolnod kell, melyet legkésőbb a hiányzást követő 1 héten belül kell az
osztályfőnöködnek papíron leadni. A szülő maximum 3 alkalommal esetenként
legfeljebb 3 napot igazolhat egy tanévben. Ha a fenti határidőre nem hozod
igazolásodat, hiányzásod igazolatlan.

Igazolatlan mulasztás esetén:

Igazolatlan

az

a

hiányzás,

melynek

indoklását

az

osztályfőnök

hitelt

érdemlőbizonyítás hiányában – nem fogadja el.


1 igazolatlan óra után osztályfőnököd azonnal értesíti szüleidet,



10 igazolatlan óra után hivatalos intézkedést kezdeményezünk (értesítjük a
Gyermekjóléti Szolgálatot, a Gyámhivatalt).



A 30 óra igazolatlan hiányzás után az iskolai értesíti az általános szabálysértési
hatóságot.



50 igazolatlan óra fölött az iskola értesíti a Gyámhatóságot és sor kerül az
iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére, illetve indokolt esetben a
fiatalkorú védelembe vételére.
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Ha a mulasztásaid száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítményed érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tenned.



Ha teljesítményed a tanítási év végén nem minősíthető, a nevelőtestület vagy
engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tegyél, vagy megtagadhatja ezt, ha az
igazolatlan mulasztásaid száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ebben az
esetben tanulmányaidat évfolyamismétléssel folytatod.

Az osztályozó vizsga

A kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő)
nyújthatja be a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével annak az iskolának az
igazgatójához, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll (Mük.r. 73. §. (2) és (3)
bekezdés).
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak amennyiben:


az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások látogatása alól



magántanulói jogviszony esetén



többet mulasztott 250 óránál és a nevelőtestület hozzájárul a vizsga letételéhez



hiányzásai miatt egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott és a nevelőtestület
engedélyezi a vizsga letételét



független vizsgabizottság előtti vizsga esetén.

Az osztályozó vizsga a tanuló írásbeli kérésére az igazgató engedélyével szerveződhet.
Az osztályozó vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a
kerettantervek alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott
tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az osztályozó vizsga eredménye
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év végi osztályzatnak minősül. A magántanulók tanév végi minősítésüket osztályozó
vizsgán szerzik meg, amely eredményébe a tanév során szerzett érdemjegyek és
vizsgaeredmények beszámíthatók.
Részletes tájékoztatást és segítséget a mindenkori szaktanárodtól kaphatsz.

Mikor lehet/kell benyújtani a kérelmet?


osztályozó vizsga esetén: a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig (Műk.r. 73. § (2) bekezdés),



amennyiben a tanuló teljesítménye – igazolt és igazolatlan mulasztásai miatt - a
tanítási év közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanítási év végén nem volt
minősíthető: a nevelőtestület engedélyének megadását követő öt napon belül
(Műk. r. 51. § (7) bekezdés és 73. § (2) bekezdés). Ez utóbbi esetben az iskolának a
nevelőtestület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell.



független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsga megszervezését is lehet
kérelmezni, (Műk. r. 55. § (2) bekezdés).



javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, azaz
javítóvizsgára utasították) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
(Műk. r. 73. § (3) bekezdése).

Késés a tanóráról


Ha a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezel meg- elkéstél.



A késést - indokolt esetben – írásbeli késési igazolással igazolhatod.



Az igazolatlan késést az elektronikus naplóban vezetjük.
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Igazolatlan késéseidet percekben regisztráljuk, majd 45 percenként igazolatlan
órákra számoljuk át.

1.17

250 órát meghaladó igazolt hiányzás esetén a nevelőtestület engedélyt adhat,

hogy osztályozóvizsgát tegyél a felsőbb évfolyamba lépéshez. Vizsgáznod a közismereti
tárgyakból kell írásban és szóban egyaránt, a tanáraidból álló vizsgabizottság előtt. A
tantárgyak követelményeit a Pedagógiai program helyi tantervében évfolyamokra
bontva megtalálod.
1.18

Nyolcadik osztály második félévében, ha tanulmányi eredményed jelentős

romlást mutat, a szaktanárod döntése alapján, vizsgán kell beszámolnod, akár több
tárgyból a második féléves tananyagról. A május végén esedékes vizsga írásbeli és
szóbeli részből áll, eredménye meghatározza az év végi osztályzatodat.
1.19

Az iskola szüleiddel az elektronikus naplón keresztül tartja a kapcsolatot.

Szüleid és Te is egyedi kóddal tudtok belépni az oldaladra, ahol információt kaphattok
tanulmányi eredményeidről, mulasztásaidról, szorgalmadról és magaviseletedről akár
szöveges formában is. Tájékoztató füzetet szüleid külön kérésére kaphatsz, amennyiben
nincs internet hozzáférésetek. A tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, a
jegyek és üzenetek beírásáról neked kell gondoskodnod, az oda beírt bejegyzéseket
szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod. Az elektronikus napló, vagy a
tájékoztató füzet bejegyzéseit szüleiddel legalább hetente írasd alá! A tanév során az
első tájékoztató füzetet ingyen kapod, elvesztés esetén az újat meg kell vásárolnod.

2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások
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2.1 Ha bármely rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul
szólnod kell a leggyorsabban elérhető felnőttnek.
2.2 A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és
tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében
köteles vagy megtartani.

Ezek közül a legfontosabbak:


Az épületben úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se magad,
se társaid testi épségét.



Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által
szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.



Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod.



Tűz-, (3 csengetés) vagy bombariadó (3x3 csengetés) esetén gyorsan,
fegyelmezetten hagyd el az iskola épületét az órát tartó tanárod vezetésével. A
levonulási rendet az első emeleti zsibongóban találod kifüggesztve. A
bombariadó miatt kiesett tanítási órákat szombati tanítási nappal pótolni kell!

2.3 Sajátos baleset és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a fizika-, kémia-, technika-,
testnevelés órákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled a tanév első tanóráján. A
termek használati rendjét kifüggesztjük.

2.4 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon
alkoholt, drogot és egyéb káros szereket fogyasztanod, cigarettáznod tilos! Ezek a
szerek az egészségre ártalmasak, súlyosan károsítják a fiatal szervezetet.
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3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése érdekében, az épület berendezési
tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések
3.1 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni:


A szekrényt, ahol kabátodat, váltóruhádat, cipődet tárolod, zárd be!



A tantermekben, tornatermi öltözőkben, folyosókon őrizetlenül értéket ne hagyj,
ezeket tartsd magadnál, vagy add át tanáraidnak, Ők biztonságosan megőrzik
azokat.

3.2 Értékeidet legbiztonságosabban a biztonsági zárral ellátott, bérelhető Sulibox-ban
tárolhatod.
3.3 Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat,
eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az
iskola nem vállal felelősséget.

3.4 A mobiltelefonodat tanítási órák alatt kikapcsolva tedd az erre rendszeresített
dobozokba. Amennyiben az előírásokat nem tartod be, telefonod megszólal, vagy
játszol vele, elvesszük és csak személyesen szüleidnek adjuk vissza.
3.5 Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, ennek érdekében tiltjuk a napraforgó-, a
tökmag, valamint a rágógumi fogyasztását. A hulladékot amennyiben lehetséges
szelektíven gyűjtsd! Padodban, polcodon, szekrényedben magad tarts rendet tanítód,
osztályfőnököd útmutatása szerint!
4. Fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok
4.1 A térítési díj befizetésére, visszatérítésére vonatkozó rendelkezések

Étkezési térítési díj
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Az étkezési térítési díjakat az előre meghatározott befizetési napokon kell
befizetni az iskolában. Lehetőség van átutalásos fizetési módra is.



A befizetésről számlát állítanak ki.



Az igénybe nem vett és lemondott étkezés díját a következő befizetéskor
jóváírják.



A lemondás telefonon vagy személyesen történhet az irodában. A délelőtt 830
óráig beérkező lemondásokat csak másnaptól tudjuk teljesíteni.



A térítési díjak normatív kedvezményeit törvény határozza meg:
Térítésmentes étkezésre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő tanuló.
50%-os kedvezményre jogosult a 3 vagy több gyermekes családban élő tanuló, a
tartós beteg gyermek.



A fenti kedvezmények igényjogosultságát igazolni kell az intézményvezetőhöz
benyújtott iratokkal. (Családi pótlék megállapításáról szóló MÁK határozat,
határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, TB igazolás a
tartós betegségről) A kedvezményt a befizetéskor szüleid személyesen
érvényesíthetik.

Térítéses szakkörök


Az éves munkatervben meghatározott térítéses szakkörök, sportkör (USC)
működésére az intézményvezető ad engedélyt.



A térítési díj a szakkör költségeinek fedezetéül szolgál.
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A befizetéseket a szakkörvezető tanár szedi be és számol el a szakkör
meghirdetője felé. A beszedett összegekről bizonylatot ad.



Az elmaradt foglalkozásokat pótolni kell (pl.: a tanítás nélküli munkanapokra
eső foglalkozások, tanár távolléte miatt)



A tanuló hiányzása miatt visszatérítés nem jár.

A beiratkozás, átiratkozás szabályai

5.

Beiratkozás az első osztályba


Évente a kormányhivatal által meghatározott időpontban körzetes tanköteleseink
számára beiratkozást tartunk, melyen mindkét szülőnek jelen kell lenni.
Távolmaradás esetén szülői nyilatkozatot kell tenni a szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról.



A beiratkozáskor be kell mutatni:
o a tanköteles gyermek és gondviselője személyi igazolásra szolgáló
okiratot, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártya),
o nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről,
o nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői
felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)
o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
(óvodai

szakvélemény,

nevelési

tanácsadás

keretében

végzett
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iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
o A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön
teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)


A szabad férőhelyeket az előzetesen kérelmet benyújtott - nem körzetes tankötelesekkel töltjük be az alábbiak szerint: (a felsorolás egyben sorrendet is
jelent)
o halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
o sajátos nevelési igényű jelentkező,
o különleges helyzetű tanköteles,


szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő,



testvére már iskolánk tanulója,



szülőjének munkahelye a körzetünkben található,



a gyermek lakóhelye az iskola 1 km-es körzetében
található.

o A fentiek után is szabadon maradt férőhelyekre a jelentkezők
közül sorsolással választjuk ki a felvételre kerülő gyerekeket. A
nyilvános sorsolásra valamennyi érintett szüleit meghívjuk.

Átiratkozás iskolánkba


Körzetbe költözés miatt az átvétel automatikus. Az esetleges lemaradás pótlására
időt hagyunk, a felzárkózáshoz segítséget biztosítunk. Szükség esetén
különbözeti vizsgát szervezünk.



Körzeten kívüli jelentkezők esetében egyedi döntést hozunk az előző iskolában
mutatott tanulmányi munka, magatartás és nyelvi előképzettség szintjét
figyelembe véve.

6. Napközi otthonba való felvétel, mentesítés rendje


Napközi otthoni ellátást minden igénylőnek biztosítunk.
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Szervezése elsősorban az 1-4. évfolyamon történik.



A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülő a szorgalmi
időszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt
a tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje.



Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik.



A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti működtetés.



Az őszi, téli és tavaszi szünetben, valamint a tanítás nélküli munkanapokon a
napközis csoportok összevonhatók. A tanítási szünetekben kevés jelentkező
esetén az ügyeletet egy másik iskola is elláthatja.



A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik.

Az alsó tagozaton működő napközi az utolsó tanítási óra végét követően 1600 óráig tart.
A szülők kérésére ezt követően 1700 óráig összevont ügyeletet szervezünk. 1700 óra után
pedagógus felügyeletet biztosítani nem tudunk.
A felső tagozaton tanulószobai ellátást biztosítunk. A tanulószobai foglalkozások
pedagógus felügyeletével és irányításával működnek.
A tanulószoba a tanítási órák befejeztével kezdődik és 1600 óráig tart.

A 2011. évi Nemzeti Köznevelésről szóló trv. 27.§-a szerint az iskola biztosítja a
tanulók 1600 óráig tartó foglalkoztatását. 1400-1600 óra között fejlesztő-, szakköri-,
sportköri foglalkozásokat kínálunk, melyeket a tanév elején hirdetünk meg. A szülő
kérésére, az intézményvezető írásbeli határozatával mentesíthet a 1600 óráig tartó itt
tartózkodás alól.
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7. A tanulók jutalmazása, a fegyelmező intézkedések
7.1 Azt a tanulót, aki


példamutató magatartást tanúsít, vagy



képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy



az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy



iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy



bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti, egyéni elbírálás szerint.

Jutalmad lehet:


Napközis nevelői dicséret



Szaktanári dicséret



Osztályfőnöki dicséret



Igazgatói dicséret



Igazgatói dicséret a tanulóközösség előtt



Tantestületi dicséret



Iskolai emlékérem átadása



Az „Év tanulója díj” odaítélése



Halassy díj odaítélése



Felterjesztés Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete által
alapított díjakra

Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát a közösség jutalmazásával ismerjük
el.
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Csoportos jutalmazási formák:


Jutalom kirándulás



Kulturális hozzájárulás (mozi-, színházjegy)



Tárgyjutalom (az osztály, vagy napközis csoport részére)

7.2 Büntetésben részesül


aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti,



aki a házirend előírásait megszegi.

Büntetésed formái:
a.) Szóbeli figyelmeztetés
b.) Írásbeli figyelmeztetés


Szaktanári figyelmeztetés



Ügyeletes tanári figyelmeztetés



Napközis tanári figyelmeztetés



Szaktanári intő, rovó



Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó



Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó

A büntetés formájának megválasztásánál a fokozatosság elve érvényesül, de függ a
cselekményed súlyától és személyre szabott.


kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,



igazolatlanul mulaszt,



tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít.
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7.3 Kötelességeid, a házirendben foglaltak súlyos megszegése, a tanulóhoz nem méltó
magatartás fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel
kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 58.§-a és a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 53-60.§-a
tartalmazza.
Súlyos fegyelmi vétségnek minősül az iskolában, illetve az iskola rendezvényein az


alkohol-, drogfogyasztás, dohányzás, - árusításuk és fogyasztásuk is tilos!



saját és társai testi épségének veszélyeztetése,



az iskola berendezéseinek szándékos rongálása,



lopás,



okirat-hamisítás,



tanárokkal, dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlen magatartás,



az iskola engedély nélküli elhagyása

7.4 Gondatlan, vagy szándékos károkozásod esetén a szüleid kártérítésre kötelezhetőek,
az iskola a kárt megtérítteti. A kártérítés mértékét a nemzeti köznevelési tv. 59.§-a
alapján a Ptk. Szabályai szerint kell megállapítani.

Rongálásnak minősül az iskola épületének, felszerelésének szándékos csúfítása,
állagának rontása (padfirkálás, falak, ajtók összefestése, bútorok, eszközök
törése, üvegkár okozása stb.)

7.5 Magatartásod, szorgalmad értékelése a kidolgozott szempontrendszer alapján
történik, melyet minden tanév elején újra ismertetünk. Az elvárásokat az 1.sz. melléklet
tartalmazza.
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8.

A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések

8.1 Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a nemzeti
köznevelési törvény 46.§-ában meghatározott jogaid érvényesüljenek.

8.2 Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod.
Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi
méltóságát. Ezeket az általános kötelességeidet a nemzeti köznevelési törvény 46.§-a
tartalmazza.
8.3 Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot
segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz,
másodsorban

a

diákönkormányzatot

segítő

felnőtthöz,

harmadsorban

az

intézményvezetőhöz fordulhatsz.

8.4 Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted a napközit, tanulószobát, iskolai
étkezést.

8.5 Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri
foglalkozásokat, amelyeken legalább 8 tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához
szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Jelentkezésed 1 tanévre szól.
A mindennapos testnevelésről illetve az esetleges felmentés lehetőségéről a Házirend 5.
számú mellékletében tájékozódhatsz.
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8.6 A nem kötelező tanórák kínálatát a következő tanévre minden tanév május 20-ig
közzétesszük, szüleid írásban nyilatkoznak arról, hogy az adott évfolyamban lehetséges
tantárgyak közül melyiket választják.

8.7 A német nyelv tanulását már első osztályban elkezdheted. Az emelt szintű oktatás a
3. évfolyamon kezdődik. A 2. évfolyam végén, közismereti tárgyakból nyújtott
teljesítményed alapján, szüleiddel, tanítóddal és némettanároddal történő megbeszélés
után dől el, alkalmas vagy-e a nagyobb megterhelést jelentő nyelvtanulásra. Egy év után
(a 3. évfolyam végén) még lehetőséged van kilépni a német tagozatból, írásbeli kérvény
alapján, az intézményvezető döntése szerint.

8.8

Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak

céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott
alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok
előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell.
A diákkör tanári felügyelettel működhet. Az iskola a diákkör munkáját helyiség
biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt a délutáni
terembeosztásért felelős intézményvezető-helyettessel kell egyeztetnetek.

8.9 Szüleid törvény által biztosított joga eldönteni, hogy az órarendbe épített hit-és
erkölcstan foglalkozáson, vagy erkölcstan órán veszel részt. A törvény által nem érintett
évfolyamokon részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző felekezetek
által tartott hittanórák időpontját és helyszínét a tanév elején kijelöljük. (lásd. 3.számú
melléklet)

8.10 Ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek
feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskolában adnak részletes
felvilágosítást. A normatív étkezési kedvezményt (3 vagy több gyermek, tartós
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betegség, ill. rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülő családok esetén), a
szükséges dokumentumok bemutatása után mindenkinek biztosítjuk. (lásd. 4.számú
melléklet)

8.11

Jogaid gyakorlásához szükséges információkat
 az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon),
 a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően),
 a diákönkormányzaton keresztül kaphatod meg.

8.12

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz –

személyiségi jogokat nem sértve –
 osztályfőnöki órán,
 az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzatban,
 a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak
szerint.

8.13

Kérdést intézhetsz
 Az intézményvezetőhöz előzetes bejelentkezés után,
 Az SzMK-hoz, vagy az SzMK vezetőségéhez bármikor, amikor ülésezik.

8.14

Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz

az osztályfőnöktől, a szaktanáraidtól.
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8.15

A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy

nap csak 2 témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva
egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanáraidtól.

9. A diákönkormányzattal, osztályközösséggel kapcsolatos rendelkezések

9.1 A diákönkormányzat

saját szabályzata

alapján működik.

A

szabályzat

elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában
meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt.
9.2 Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja:
helyiség a diákönkormányzat megbeszéléseihez, kellékek az iskolaújság előállításához,
sokszorosításához.
9.3 A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok
szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.
9.4 A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt,
melyről a nevelőtestület az éves munkaterv elfogadásakor nyilváníthat véleményt.

9.5 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet120.§-ban szabályozott kérdésekben a
nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákönkormányzat véleményét.
A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számít: a tanulók
25 %-a.

10. Ügyintézés, fogadóórák
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10.1

Hivatalos ügyek intézése munkanapokon 800 és 1600 óra között történhet az

irodában.
Az iskola telefonszáma: 369-2741
Tel/fax száma: 370-0037

levélcíme: Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
1043 Budapest, Pozsonyi u. 3.
honlap címe: www.halassyoliver.hu
E-mail címe: info@halassyoliver.hu

10.2

Szülői értekezleteket, fogadóórákat a tanév elején kiadott időpontokban tartunk.

Telefonon történő egyeztetés után bármikor fordulhatnak hozzánk bizalommal.

11.

Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések

A Házirendet megtalálod az iskola honlapján és az évente megjelenő digiévkönyvben.
Nyomtatott példányát a könyvtárban olvashatod.

A Házirendet a nevelőtestület 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén fogadta el, az
iskolai szülői munkaközösség a 2015. szeptember 11-i értekezletén véleményezte, a
diákönkormányzata 2015. szeptember 9-i megbeszélésén a Házirendben foglaltakat
megtárgyalta, azzal egyetértett.
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A házirend a fenntartó és a működtető jóváhagyásával válik érvényessé.

Hatálybalépés napja: 2015. 09. 01.

A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően kétévenként, illetve jogszabályi
változás esetén felülvizsgálja.

Budapest, 2015. szeptember

Grósz Ágnes
intézményvezető

Dudás Zsolt
az iskolaszék, SZMK elnöke

Magát Tamás
diákönkormányzat vezetője

1. sz. melléklet a Házirend 4.5 pontjához
A magatartás és szorgalom értékelése

Magatartásodat, szorgalmadat a hónap utolsó osztályfőnöki óráján értékeljük
önértékelésed, társaid és osztályfőnököd véleménye alapján.
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1.osztályban és 2. osztály félévéig negyedévenként szöveges értékelést kapsz
viselkedésedről, tanuláshoz való hozzáállásodról.
2. osztály II. félévtől 8. osztály végéig havonta érdemjeggyel minősítünk.
Félévi és év végi osztályzatodat a nevelőtestület Téged tanító tanárai állapítják meg, így
eltérés lehet a havonta beírt érdemjegyeid és a félévente lezárt osztályzatod között.

1./ Magatartás

a) Példás (5) az a tanuló, aki


a házirendet betartja



a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik



kötelességtudó, feladatait teljesíti



önként vállal feladatokat és azokat a tőle elvárható módon teljesíti



tisztelettudó



társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik



durva szavakat nem használ



az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz



óvja és védi az iskola felszereléseit, a környezetet



nincs intője, rovója, figyelmeztetője



nincs igazolatlan hiányzása nincs bejegyzett késése
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b) Jó (4) az a tanuló, aki


a házirendet betartja



a tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik



feladatait a tőle elvárható módon teljesíti



feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti



az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz
részt



nincs írásbeli intője vagy megrovása



nincs igazolatlan órája

c) Változó (3) az a tanuló, aki


az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be



a tanórán vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik



feladatait nem teljesíti minden esetben



előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva



igazolatlanul mulasztott bármilyen figyelmeztetője, intője van

d) Rossz (2) az a tanuló, aki


a házirend előírásait sorozatosan megszegi, ill. megsérti



feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti



magatartása fegyelmezetlen, rendetlen



társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik
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viselkedése romboló hatású az iskolai nevelést, oktatást akadályozza



több alaklommal igazolatlanul mulaszt



több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása,
vagy ennél magasabb fokú büntetése (igazgatói figyelmeztető, intő, rovó)

2./ Szorgalom

a) Példás (5) az a tanuló, aki


képességeinek megfelelő, kifogástalan tanulmányi eredményt nyújt



tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi



a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat el is végzi



munkavégzése pontos, megbízható



a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz



a taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza



nincs házi feladat és nincs felszereléshiánya

b) Jó (4) az a tanuló, aki


képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt



rendszeresen, megbízhatóan dolgozik



a tanórákon többnyire aktív
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többletfeladatokat, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való
részvételt önként nem vagy csak ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást
teljesíti



taneszközei tiszták, rendezettek



felszerelése, házi feladata csak elvétve hiányzik

c) Változó (3) az a tanuló, akinek


tanulmányi eredménye, teljesítménye elmarad képességeitől, érdemjegyeit,
osztályzatait több tárgyból is lerontja



tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti



felszerelése és házi feladata gyakran hiányzik



önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki


képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében



az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg



tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen



kötelességei gyakran elmulasztja, feladatait folyamatosan nem végzi el



felszerelése rendszerint hiányos, taneszközei rendetlenek



a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget (illetve tanulói segítséget) nem fogadja
el, annak ellenszegül
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félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen

2 sz. melléklet a Házirend 1.4 pontjához
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A tantermek használati rendje



A földszinti gyülekezőhelyről a tantermekbe730-tól lehet bemenni, a tanári
ügyelet ettől az időponttól biztosított.



Tanítás előtt és a szünetekben a tantermek ajtaját nyitva kell tartani, amíg az órát
tartó pedagógus nem érkezik be az órára.



A tantermekben úgy viselkedj, hogy ne veszélyeztesd se saját, se társaid testi
épségét
 ne szaladgálj,
 ne állj fel a székre, padra,
 ne hintázz a széken,
 ne dobálózz, mert ezek balesetveszélyesek.



A tantermek falát, bútorzatát óvd a rongálástól – a károkozást megtéríttetjük.



Vigyázz a tisztaságra, a hulladékot a szemetes edénybe gyűjtsd!



Az üveges szekrények, tárlók mellett óvatosan közlekedj!



Szellőztetni csak az alsó ablakok nyitásával lehet, a felső ablak csak tanári
felügyelet mellett nyitható.



Ha a teremben rongálást, műszaki hibát észlelsz, azonnal jelentsd a legközelebbi
tanárnak.



A teremben lévő elektromos eszközöket önállóan nem működtetheted.



Legyen felelőse a virágöntözésnek!



A teremórarend szerinti utolsó tanítási óra után rakjátok fel a székeket!



Ízléses, naprakész dekorációról az osztályfőnöki teremben kell gondoskodnod.



A szüneti teremcserék alkalmával a tantermekbe csak akkor mehetsz be, ha az előző
osztály már elhagyta azt. Győződjetek meg arról, hogy a tantermet rendben, tisztán

Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
Die Halassy Oliver Dcutsche Nationalitzitenschule rnit errveiterlem Deutschunterricht

33

Házirend 2015.

hagyták ott az előző óra résztvevői. Kopogással, hangoskodással ne zavard a
teremben tartózkodókat.

Technika-, számítástechnika-, matematika-, tornaterem, könyvtár használatának
szabályai



Ezekben a termekben balesetveszélyes szerszámok, eszközök, nagy értékű gépek,
tárgyak találhatók, ezért ott csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatsz.



A tantermek szünetekben zárva tartandók.



Gyülekezned a termek előtti folyosórészen, illetve a tornatermi öltözőben kell. A
testnevelés óra előtt az öltözőben kell megvárnod a tanárodat.



A balesetek megelőzése érdekében figyelj tanárod utasításaira, tartsd be azokat!

3. sz. melléklet a Házirend 8.9 pontjához
Hit és vallásoktatás
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Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról hatálya alá eső évfolyamok számára
intézményünkben lehetőség van hit-és vallásoktatáson való részvételre.
Az iskola az ilyen irányú tevékenységben tevőlegesen nem vesz részt, hitoktatókat nem
alkalmaz, foglalkozásokat nem szervez, de biztosítja a tárgyi feltételeket (terem,
információáramlás) az egyházak által szervezett hitoktatáshoz.
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről hatálya alá eső évfolyamok a
22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete alapján az alábbiak irányadóak:
Hit- és erkölcstan / erkölcstan tantárgy:


minden tanév félévi szülői értekezletén tájékoztatást kapnak a szülők a törvényi
rendelkezésekről, a választás lehetőségéről.



minden év március 1-14. között az egyházak képviselői szülői értekezleten
tájékoztatják a szülőket arról, hogy igény esetén hogyan szervezik meg a hit- és
erkölcstan oktatást.



Az igazgató március 16. és március 31. között az iskola honlapján
nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás
megszervezését vállaló egyházi jogi személyek képviselőjének nevét, címét.



A szülő írásban nyilatkozik, hogy valamely, a hit- és erkölcstan oktatás
megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan
oktatást, vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára.



Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára
erkölcstan oktatást szervez.



Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hités erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre
vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és
az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
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4. sz. melléklet a Házirend 8.10 pontjához
A tankönyvellátás rendje


A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény értelmében a tankönyvek országos
megrendelése, beszerzése, az iskoláknak történő eljuttatása, a tankönyvek vételárának
beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a KELLO-n (Könyvtárellátó)
keresztül lát el.



Az iskola igazgatója minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell vagy
lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés
útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyveket igénybe venni vagy új
tankönyvet vásárolni. Továbbá tájékoztatja a szülőket arról, hogy az Nkt. 46.§ (5)
bekezdés és az Ntt. 4.§ (1) és (2) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes
tankönyvellátásra, ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre.
Tájékoztatást ad arról is, hogy az iskola fenntartója, ill. más támogató kíván-e
biztosítani bármely további tankönyv-támogatási kedvezményt.



Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig
végezzük el. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig
tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai diákönkormányzatot, az
iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének
meghatározásához. A véleményezésre jogosultak véleménye alapján az iskola
igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét,
és erről az iskola honlapján tájékoztatja a szülőt, továbbá a fenntartót.



A normatív kedvezmény iránti igényt és a az további kedvezményekre vonatkozó
igényt a 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 5. mellékletében található Igénylőlap
tanulói tankönyvtámogatáshoz nyomtatványon nyújthatja be a szülő minden év
február utolsó tanítási napjáig az iskola igazgatójánál. Az igénylőlap
benyújtásával egyidejűleg a szülő arról is nyilatkozik, hogy a normatív kedvezmény
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iránti igényjogosultsága az adott év június 10-én fennáll, illetve annak változásáról a
változást követő 15 napon belül értesíti az iskolát.


A szülőnek be kell mutatnia a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló
iratokat, Amennyiben a szülő a tanév október 1. napjáig nem igazolta a
kedvezményre való jogosultságát az iskola felé, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét
legkésőbb október 20-ig be kell fizetnie.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása
szükséges:


a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, lakossági folyószámlakivonat, postai igazolószelvény),



tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás,



sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság véleménye,



rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A további kedvezmények körét – amennyiben van ilyen – az iskola a honlapján
hirdetményben teszi közzé. A hirdetmény tartalmazza a kedvezmények feltételeit, az
igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.


A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg
kívánja vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például
használt tankönyvvel kívánja megoldani.



Minden év május 31-éig az iskola a honlapján közzé teszi azoknak a
tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az
iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.



Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket és a pedagóguskézikönyveket az iskolai könyvtáros könyvtári állomány-nyilvántartásba veszi és
elkülönítetten kezeli.
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A hatályos jogszabályok szerint a 2013/14. tanévtől kezdődően az első
évfolyamon a tankönyvellátás ingyenes.



Az ingyenesség érint minden, a tankönyvek hivatalos jegyzékén lévő kiadványt,
függetlenül attól, hogy műfaját tekintve tankönyvről vagy munkafüzetről van
szó.



Az ingyenesség biztosítása érdekében a könyvtári állományból kölcsön adott
tankönyvek és

tankönyvi

segédletek rendeltetés

szerinti

használatáért,

megőrzéséért a tanuló/szülő felel. A tanév során egy példányban biztosít az
iskola tankönyvet, melyet az utolsó tanítási napon (de legkésőbb az esetleges
javítóvizsga vagy tanév végi osztályozó vizsga napján) a könyvtár számára
vissza kell adni. A tankönyv elvesztése, a tanuló számára felróható
megsemmisülése esetén a szülő anyagi felelősséggel tartozik.


Az iskola igazgatója az új nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével
érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz csak olyan tankönyvet rendel,
amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet alapján történt.

5. sz. melléklet a Házirend 8.5 pontjához

Mindennapos testnevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-a értelmében „Az iskola a
nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében,
amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
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c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás
birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”
Amennyiben az iskolában sportköri foglalkozások működnek, és azok valamelyikén a
tanuló rendszeresen részt vesz, a szülő írásban kérheti gyermeke legfeljebb két órarendi
testnevelés órán való aktív részvétel alóli felmentését. Az igazolást a sporkört tartó
sportpedagógus állítja ki.
Azt, hogy a tanuló mely testnevelés órákon nem köteles aktívan részt venni, az iskola
határozza meg!

A felmentés engedélyezésének menete


A szülő – kizárólag c) pontban leírt feltételek megléte esetén- írásbeli kérelmet nyújt
be az iskola igazgatójához mely kérelemhez csatolja
 a versenyszerű rendszeres sporttevékenységet igazoló egyesületi tagságról szóló
igazolást, vagy
 az amatőr sportolói szerződés alapján a sportszervezet által kiállított igazolást és
a tanévre érvényes versenyengedély hitelesített másolatát.



A kérelem benyújtását követően az érintett testnevelő tanár szakmai javaslata
alapján a felmentést az iskola igazgatója – egy vagy legfeljebb két testnevelés órára
vonatkozóan – engedélyezheti. A felmentésről hivatalos határozat születik



A felmentés az engedély aláírását követő hét első kijelölt testnevelés órájától
kezdődően a rendszeres sporttevékenység fennállásáig, de legfeljebb egy tanévre
szólóan érvényes.
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FIGYELEM! Sportoló tanuló további testnevelés órán való részvétel alól, valamint a
testnevelés tantárgy tantervében előírt – minden egészséges tanuló számára kötelezően
teljesítendő – gyakorlat végrehajtása alól nem kaphat felmentést.
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