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Házirend

1. Intézményi adatok
Az intézmény neve: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézmény dokumentumain, pecsétjén használható név:
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM. azonosítója:

032351

Dunakeszi Tankerületi Központ által kiadott azonosítója: PC3001
Székhelye:

2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

Telephelyei:

2131 Göd, Petőfi u. 48, 2131 Göd, Pesti út 72.,
2132 Göd, Kálmán utca 13.

Telefon:

06-27/532-115;

Honlap:

www.godinemeth.hu

E-mail cím:

titkarsag@nemeth-god.sulinet.hu

Az intézmény fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ

Az intézmény működtetője: Dunakeszi Tankerületi Központ

Az intézményi adatokban bekövetkezett változást az iskola honlapján közzéteszi.

2. Bevezető rendelkezések
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, az iskola
munkarendjét, valamint az elvárt viselkedési szabályokat. Betartása és betartatása iskolánk
minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.
A házirend célja, hogy biztosítsa diákok és a pedagógusok eredményes és zavartalan
munkájának feltételeit.
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és az iskolában munkát
végző alkalmazottaknak.
A házirend előírásain túl a kölcsönös udvariasság és a kulturált magatartás íratlan szabályai is
köteleznek.
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2.1. Házirend jogszabályi háttere
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. (VIII. 28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet
 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről;
 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról;
 2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 A Házirend elfogadásakor további köznevelésre, közoktatásra, közalkalmazottakra
hatályos jogszabályok, rendeletek.
 A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Szervezeti és Működési Szabályzata,



Pedagógiai Programja
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2.2. Házirend elfogadása
A házirendet az iskola igazgatója készíti el a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség véleményének kikérésével. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.
A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.
A házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
Jelen házirend következő felülvizsgálata: 2019. szeptember 30-ig.

2.3. A Házirend hatálya
A Házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz szabályokat, de ezek betartása kötelező a
pedagógusokra, más alkalmazottakra, szülőkre és az intézményt engedéllyel használó külső
személyekre, jogi személyiségekre (például a munkarend vagy helyiséghasználat esetében).
Területi hatálya az iskola épületeire, helyiségeire, és teljes területére.
Érvényessége kiterjed az iskolai élet minden területére, beleértve az iskolában és azon kívül
szervezett minden iskolai foglalkozást, rendezvényt. (pl.: erdei iskola, kirándulás, tábor,
színház, kulturális, sport és egyéb rendezvények, stb.)
Időbeli hatálya: a házirend a 2017. október 1-től visszavonásáig érvényes.

2.4. A Házirend nyilvánossága
A Házirend nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető az iskola honlapján.
A házirend egy nyomtatott példánya a könyvtárban, a könyvtár nyitvatartási idejében a szülők
és tanulók számára mindig elérhető.
Nyomtatott példánnyal rendelkezik az igazgató és az osztályfőnöki munkaközösség vezető is.
Az osztályfőnökök a házirend internetes elérhetőségét a tanulók tájékoztató füzetébe
minden év szeptemberében beíratják.
A Házirendről tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a fogadóórákon vagy - ettől eltérően előre egyeztetett időpontban.
A zavartalan, biztonságos és eredményes munkavégzés érdekében a Házirend tanulókra és
szülőkre vonatkozó szabályairól minden tanév elején az osztályfőnökök kötelesek
tájékoztatni:
•

a tanulókat az első tanítási nap osztályfőnöki óráin,

•

a szülőket a szeptemberi szülői értekezleten.
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3. A tanulók jogai
Tanulóként jogod, hogy az iskolában biztonságos és egészséges környezetben neveljenek,
oktassanak, személyedet, emberi méltóságodat tiszteletben tartsák. Jogod, hogy az iskolai
tanulmányi rendet, a pihenő és szabad időt testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával, életkorodnak és fejlettségednek megfelelően alakítsák ki.
Tanulói jogaid érvényesítésekor nem sértheted mások emberi, állampolgári, személyiségi,
gyermeki jogait. Nevelőid rendelkezésedre bocsátanak minden szükséges információt,
amelyek a jogaid gyakorlásához szükségesek.

3.1. A tanulói jogviszony
A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, ami a felvétel, átvétel napjától kezdődik.
A leendő 1. osztályosok számára a beíratás napjától jön létre a tanulói jogviszony, ezáltal
biztosítjuk az igényelt szociális támogatások ügyintézését (tankönyv, étkezés). A tanuló, szülő
bejelentheti igényét az iskola szolgáltatásaira. Megilleti a tanulót a létesítményhasználat joga
az alábbi esetekben:
előkészítő foglalkozásokon való részvétel,
vagy rendezvényeken meghívottként való jelenlét.
A többi - tanulói jogviszonnyal kapcsolatos - jogot a tanév kezdetétől a jogviszony
megszűnéséig gyakorolhatja a tanuló.



Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel tankötelezettséget nem teljesítő tanulói
jogviszony, melyet kiskorú gyermek esetén a szülő írásban kérhet a jelentkezési lapon, a
jogviszony megszűnését a 2011. évi CXC törvény 53.§ (2) f) és h) pontja határozza meg.
A tanulói jogviszony keletkezésének, megszüntetésének, megszűnésének egyéb szabályairól a
Pedagógiai Program, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

3.2. A különleges gondozáshoz való jog
A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérheti a kötelező tanórai foglalkozásokon
való részvétel, valamint az egyes tantárgyak, tananyagrészek értékelése alóli felmentését,
szakvélemény alapján kiscsoportos és/vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokon vegyen részt.
Az írásbeli kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülőnek kell benyújtania az osztályfőnökhöz,
mellékelve a kérelem okát és azt az igazoló orvosi, szakszolgálati, szakértői bizottsági
véleményt – sportolók esetében az egyesület igazolását -, ami indokolttá teszi a tanuló
felmentését.
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A szülő – indokait is tartalmazó - írásbeli kérelmére a tankötelezettség magántanulóként is
teljesíthető. A Házirend betartása a magántanuló számára is kötelező.
A kérelmek elbírálását az igazgató végzi, és a benyújtástól számított 10 munkanapon belül
írásban érdemi választ ad. Magántanulói kérelem esetén a szükséges vélemények beérkezése
után 10 munkanapon belül írásban érdemi választ ad.
A magántanuló az igazgató és a nevelőtestület által meghatározott módon a félév és a tanév
végét megelőző 1 hónapban tesz osztályozó vizsgát.
A szülők kérelme alapján a tanulók a javítóvizsga időszakában is beszámolhatnak tudásukról.
A kérelemnek minden év május végéig be kell érkeznie.
Az igazgató engedélyezheti a magántanulók külföldi tanulmányainak elismerését. Az
osztályozó vizsgára egy hónappal előtte kell jelentkezni.

3.3. A diákkörök létrehozásának és működésének rendje
Jogod, hogy tagja legyél az iskolai művészeti, művelődési, tudományos, ismeretterjesztő,
technikai szakköröknek, sportkörnek (a továbbiakban: diákkörnek).

A diákkörök létrehozására javaslatot tehetnek a tanulók, szülők, pedagógusok, illetve –
képviselői útján - a Diákönkormányzat és a Szülői szervezet.
A javasolt diákkör létrehozásáról – az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – az
igazgató dönt. A diákkör működése minimum 10 fő részvételével engedélyezhető.
A diákkörbe minden tanévet megelőző május 20-ig lehet írásban jelentkezni az
osztályfőnöknél. A foglalkozásokon (fakultatív óra, szakkör, énekkar, önképzőkör, sportkör,
stb.) való részvétel az adott tanév végéig kötelező. A távolmaradást - a tanórákról való
hiányzással azonos módon - a tanulónak igazolnia kell. Módosítás miatt a szülő írásbeli
kérelmét, indokolt esetben az igazgató engedélyezi, amennyiben a diákkör minimális
létszámát nem veszélyezteti (minimum 10 fő).
A diákköröket pedagógus, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy
vezetheti.
A diákkörök, a sportkör, és a Diákönkormányzat működését az iskola helyiségeinek, sport- és
taneszközeinek térítésmentes használati lehetőségével támogathatja. A tantárgyfelosztásban
szereplő diákkörök térítésmentesek.
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4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres
tájékoztatásának rendje és formái

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. A
Diákönkormányzatban minden tanuló választó és választható.
Jogod van tájékoztatást kérni és kapni a személyedre és tanulmányaidra vonatkozó
kérdésekről, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani az iskola
működésének egészéről.
A tanulók az iskola honlapján rendszeres tájékoztatást kapnak az iskolában szervezett
programokról, feladatokról.

4.1. A Diákönkormányzat
Az iskolai Diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott vezetőség irányítja az
osztályfőnökök támogatásával. A választás részletes szabályait a Diákönkormányzat szervezeti
és működési szabályzata tartalmazza.
Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti és
koordinálja: a DÖK vezető tanár a kibővített iskolavezetőség tagja. A vezetőségi üléseken
rendszeresen beszámol a Diákönkormányzat tevékenységéről.
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi a Diákönkormányzat
vezetőségének az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételét. A tanulók nagyobb
közössége: a DÖK tanulói létszám 50 %-a + 1 fő.
A Diákönkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - a
Nevelőtestület egyetértésével - dönt évente 1 tanítás nélküli munkanap felhasználásáról.
A tanuló joga, hogy a Diákönkormányzat vezetőségének, DÖK vezető pedagógusnak,
osztályfőnökének, illetve az iskolavezetésnek a segítségét kérje jogai érvényesítéséhez.
A tanuló szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselői útján – személyére és
tanulmányaira vonatkozó kérdéseivel – az iskolavezetéshez, az osztályfőnökhöz, a
pedagógusokhoz, a Diákönkormányzathoz, vagy a Szülői szervezethez fordulhat.
A DÖK vezető pedagógus munkáját segíti helyettese. A DÖK vezető pedagógus-helyettese
segíti a DÖK vezetőt, DÖK foglalkozásokat szervezhet.
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A tanulók képviselőik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola működésével,
életével kapcsolatos ügyekről. A kérdésükre az igazgatótól, vagy megbízottjától 30 napon belül
érdemi választ kell kapniuk.
Az intézményi DÖK ülésen – meghívás esetén – az iskolavezetés képviselteti magát. Az
igazgató személyesen vagy megbízottjai útján rendszeres kapcsolatot tart a DÖK vezetőivel.
A nevelőtestületi értekezletekre a tanulók képviselői az őket érintő témák, kérdések esetében –
a DÖK vezető pedagógusokon keresztül - meghívást kaphatnak, ahol információszerzési és
véleménynyilvánítási jogaikat gyakorolhatják.
A tanulók kisebb csoportjainak (egy osztály, egy tanulócsoport) joga, hogy személyesen, vagy
képviselőik útján kifogást emeljen az igazgatónál abban az esetben, ha az egy napra jutó iskolai
témazáró dolgozatok száma meghaladja a kettőt.
Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek
feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1
felnőtt pedagógus felügyeljen. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál
később is befejeződhet.
Az iskola pedagógusai az osztályok számára évente két alkalommal a Pedagógiai Program
szerint tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A DÖK vezetők, énekkar vezető évente két
alkalommal projekt kirándulást szervezhet. A tanulók részvétele a tanulmányi kiránduláson,
erdei iskolán, színház, múzeum látogatáson és egyéb iskola által szervezet osztály vagy
csoportprogramon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az alapfokú művészetoktatásban tanuló növendékeknek a művészeti tagozat hangversenyszínház, ill. múzeumlátogatást szervezhet, melynek utazási-és belépőjegy költségei a szülőt
terhelik. A programokon való részvétel önkéntes.
A negyedik osztályok számára erdei iskolát (5 napos) szervezünk. A részvétel önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülők fizetik.

4.2. Az iskolai diákközgyűlés: Tanár-diák fórum
Az igazgató – az iskolai munkatervben meghatározott időpontban - tanévenként legalább egy
alkalommal iskolai diákközgyűlést hív össze, ez a tanár-diák fórum.
Az iskolai diákközgyűlésen az osztályközösségek által választott képviselők, vagy
megbízottjaik vesznek részt.
A diákközgyűlésen a Diákönkormányzatot segítő pedagógus, illetve a DÖK gyermekvezetője
beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. Az iskola igazgatója
tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a Házirend betartásáról.
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4.3. A tanulói jogok egyéni érvényesítésének formái
A tanuló joga, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Kérelmét írásban,
a tanév vége előtt legalább 30 nappal kell benyújtania az iskola igazgatójához.
A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha tudását nem a
Pedagógiai programban leírtak szerint értékelték.
A tanuló osztályfőnökén, szaktanárán keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és
felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről.
A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal a megírás előtt
megismerje.
A tanuló joga, hogy 10 munkanapon belül megismerje, megnézhesse írásbeli munkája
érdemjegyét, hibáit. Amennyiben ennél későbbi időpontban kerül sor a dolgozat kiosztására, a
diák szabadon eldöntheti, kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy nem.
Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy a
tartalmi részt nem vette figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a
hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához
fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot
felülvizsgálat céljából továbbítja.
A tanuló joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azt törvénysértő módon, vagy
nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tananyag és osztályozási elvek alapján
állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania.
A tanuló joga, hogy ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak, azaz, mások viselkedése miatt
őt ne érje hátrány.
A tanuló joga, hogy az iskola egésze számára szervezett, tanítási időn kívüli rendezvényeken
részt vegyen. Ugyancsak joga az olyan szűkebb iskolai közösség rendezvényén való részvétel,
mely közösségnek tagja. Ezt a jogát kötelező jellegű rendezvény esetén az iskola igazgatója
vonhatja meg. az osztályfőnök, szaktanár javaslata alapján.
Nem kötelező jellegű rendezvény esetén a rendezvényt megelőzően kizáró döntést a
rendezvényért felelős tanár kérésére az iskola igazgatója vagy igazgatóhelyettese hozhat, a
rendezvény közben történő kizárást a rendezvényért felelős tanár hozhat, mely döntését köteles
az iskola igazgatójának megindokolni.
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A tanuló joga, hogy versenyeken, pályázatokon vegyen részt, kezdeményezze ilyenek
meghirdetését az osztályfőnökénél, művészeti szaktanáránál vagy a Diákönkormányzatnál. A
versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. A
hagyományos versenyek, pályázatok időpontját a tanév helyi programterve, munkaterve
tartalmazza. A tanulónak alapvető joga, hogy tehetségét felismerjék, felkarolják,
támogassák.
A tanuló kérheti átvételét másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. Átvételi tárgyú
kérvényét a szülő a tanév folyamán bármikor benyújthatja az iskola igazgatójához, aki a
szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon belül tájékoztatja a tanulót kérvénye
elbírálásának eredményéről.
A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között tárolja és kezelje.
Kérésre az iskola igazgatója nyújt felvilágosítást arról, hogy milyen adatokat kezel az iskola a
tanulóról.
A tanuló jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az iskola igazgatójához, törvényességi
kérelmet a fenntartóhoz, felülvizsgálati kérelemmel fordulhat a Szülői közösséghez.
A tanuló – nyitvatartási időben és pedagógus felügyelete mellett – térítésmentesen
használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, az
iskola sportfelszereléseit és létesítményeit. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és
igénybevételük szabályai a létesítmények ajtaján, falán kifüggesztve, továbbá a Házirend
mellékletében találhatók. A használati szabályok betartása kötelező.
A művészeti tagozaton a hangszereket azok állagának, értékének megóvására ügyelve kell
használni.
A tanuló joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ennek megfelelően
jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve az iskola védőnőjénél tanácsadásra,
valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet
részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót.

5. A tanulók kötelességei
Tanulóként legfontosabb kötelességed, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett
magatartással, képességeidnek megfelelően eleget tegyél tanulmányi kötelezettségednek, a
közösség tagjaként betartsd az iskolai együttélés szabályait, a Házirend előírásait.
Segítsd intézményi céljaink teljesítését, ápold közösségünk hagyományait, eredményeiddel,
magatartásoddal járulj hozzá iskolánk jó hírnevének megőrzéséhez!
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5.1. Tanulmányi kötelezettségek
A tanuló köteles tiszteletben tartani az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola
alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait.

A tanuló kötelessége a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon pontosan, az életkornak
megfelelő külsővel és öltözékben megjelenni, a szükséges taneszközökkel az órákon részt
venni, azokra felkészülni, házi feladatait elkészíteni. A hiányzásokat a Házirendben
szabályozottak szerint igazolni kell.

A tanuló kötelessége, hogy a tanár által megszabott rendben tudásáról beszámoljon, az
írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési
követelményeinek megfeleljen.

Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett
segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon, stb.), a
vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti.

A tanuló fegyelmezett magatartásával köteles hozzájárulni a tanuláshoz szükséges, nyugodt
munkafeltételekhez. A tanítási órákon a munkához nem szükséges, a tanulást zavaró eszközök
(mp3 lejátszó, mobiltelefon, elektronikus játékok, stb.) használata nem megengedett.
A tájékoztató füzetet, mint hivatalos okmányt, a tanuló köteles a tanítási idő alatt magánál
tartani, bejegyzéseit a szülővel 1 héten belül aláíratni, aminek ellenőrzését kéthavonta az
osztályfőnök végzi el. A tájékoztató füzet vagy a diákigazolvány elvesztése esetén kötelesek
újat igényelni. A tájékoztató füzet elvesztése fegyelmező intézkedéssel és a költségek
megfizetésével jár.

Tilos a tanítási órákon étkezni, és innivalót fogyasztani (kivétel a beteg gyermek). Tilos
továbbá a tanítási órákon és az iskolában rágógumizni. A tanuló a tanár engedélyével ihat az
órán.

A tanulónak be kell tartania a kulturált, társas viselkedés elemi szabályait. Érzelmeit és
személyes véleményét - trágár kifejezések nélkül - oly módon fejezheti ki, hogy az nem
sértheti mások emberi méltóságát vagy a közerkölcsöt. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált
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külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő, szolid öltözékben és hajviselettel
kell megjelenni

A tanuló kötelessége az éves munkatervben megjelölt iskolai rendezvényeken, ünnepségeken,
zeneoktatás esetén évi 2 tanszaki hangversenyen és az év végi vizsgán, táncművészet esetén a
vizsgaelőadásokon, képzőművészet esetén a félévenkénti kiállításon - az osztályfőnök, a
művészeti tagozat, vagy a szervező tanár útmutatásai alapján - részt venni. Az ünnepségeken,
megemlékezéseken ünneplő öltözet (fehér ing/blúz, lehetőleg sötét nadrág, szoknya,
alkalomhoz illő öltözet) viselete kötelező és ott az alkalomhoz méltó, fegyelmezett
magatartást kell tanúsítani.
Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött
szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.

5.2. A tanulók egészségének, testi, lelki épségének megőrzését szolgáló
szabályok
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, az iskolában úgy
viselkedjen és közlekedjen, hogy ne veszélyeztesse önmaga és társai biztonságát.
A tanuló kötelessége, hogy modorával, hangnemével társait, az intézmény dolgozóit és
látogatóit ne sértse meg.
Sajátítsa el és tartsa be az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tűzvédelmi szabályokat,
melyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezik. Tanév
kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát.
Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában,
(bombariadó, tűzriadó illetve baleset esetén teendő intézkedések)
A biztonság érdekében pontosan tartsa be az iskola pedagógusainak, felnőtt dolgozóinak
utasításait.
Balesetvédelmi okokból nem ajánlott testékszer, fülbevaló, műköröm, ékszer és óra viselete a
testnevelésórákon, illetve olyan foglakozásokon, ahol a szaktanár, munkavédelemmel
megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt írásban elrendeli. Testnevelés órákon
kérhető a haj összekötése a balesetek elkerülése miatt.
A tanuló haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,
ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet, rendkívüli eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő
fenyegetést) illetve balesetet észlelt, rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.
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A különös veszéllyel járó művészeti foglalkozásokon az eszközök használata kizárólag a
pedagógus utasításainak megfelelően történhet. A szaktanár tanév elején tájékoztatja a
foglalkozás sajátos veszélyforrásairól, a balesetek megelőzésének szabályairól a tanulókat.
(pl. tűzzománc)
A tanulókra érvényes balesetbiztosításról a fenntartó gondoskodik. Ezt követően, ha a
tanulóval olyan dolog történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles az
iskola balesetvédelmi felelősének jelezni. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz
fel.

6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Példamutató magatartásodért, kiemelkedő tanulmányi eredményedért, az osztály, illetve az
iskola érdekében végzett közösségi és művészeti munkádért, vagy bármely más, az iskolánk
jó hírnevének megőrzését szolgáló tevékenységedért jutalomban részesülhetsz.

6.1. A jutalmazás elvei, formái
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
-

példamutató magatartást tanúsít

-

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el

-

az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez

-

iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális vagy művészeti versenyeken,
vetélkedődön vagy előadásokon részt vesz

-

bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez

a nevelőtestület jutalomban részesítheti.
Tanév közben és év végén elismerésként a következő dicséretek adhatók:
-

magatartás füzetbe bejegyzett dicséret

-

ügyeletes tanári dicséret

-

énekkari dicséret

-

diákönkormányzat vezetői dicséret

-

szaktanári dicséret

-

osztályfőnöki dicséret

-

igazgatóhelyettesi dicséret

-

igazgatói dicséret

-

nevelőtestületi dicséret
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén:
-

szaktárgyi teljesítményért

-

példamutató magatartásért

-

kiemelkedő szorgalomért

-

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért

-

jó tanulmányi és sportmunkájáért dicséretben részesíthetők.

Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat kapnak, amit a
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
A művészeti tagozaton kiemelkedő versenyeredményt elért, vagy kimagasló művészeti
munkát végző növendékek könyvjutalomban részesülnek, melyet a művészeti tanévzáró
ünnepségen vehetnek át.

6.2. Németh László kitüntetés
A Németh László kitüntetés különböző fokozatai az alábbi kritériumok szerint adhatók a
legalább jó magatartású tanulóknak:


I. fokozat: minden osztályzattal értékelt évben kitűnő tanulmányi munkáért



II. fokozat: 5-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi munkáért



III. fokozat 8. évfolyamon kitűnő
vagy 3 felsős évfolyamon kitűnő és egyszer pedig jeles (4,8) tanulmányi munkáért
(a tantestület döntése alapján)

A Németh László érmet kapó és I. II. fokozatot elért tanulók nevét a Németh László
emlékfalon megőrizzük. (A gyermek nevével jelzett réztáblán.)
Jutalmat kap az a tanuló, aki négy éven át jeles rendű (legalább 4,8 átlagú) felső tagozaton.

6.3. Németh László érem
A Németh László-éremmel kitüntethető az a 8. évfolyamos diák, aki mind tanulmányi, mind
erkölcsi téren iskolai és iskolán kívüli tevékenységével, önművelésével és az iskola belső
életét pozitívan befolyásoló magatartásával megtestesíti az iskola szellemiségét, ezáltal
példaként állítható kortársai és a fiatalabb tanulók elé, a diákok, és a tanárok legtöbb
szavazatát tudja magáénak. Korábbi elismerések, kitüntetések nem befolyásolják a választást.
A Németh László-érmet a ballagási ünnepélyen lehetőleg a család képviselője, vagy az
intézmény igazgatója adja át.
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6.4. „Jó tanuló – jó sportoló”
„Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címet az a tanuló kapja, aki több éven keresztül mind
tanulmányi, mind sport területén kimagaslóan teljesített. „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető
címet 2 tanuló kaphat évente.
Amennyiben a tanuló több díjra jogosult, akkor a magasabb fokozatot kapja.

6.5. Egyéb jutalmak, elismerések


Kiemelkedő közösségi munka, tanulmányi vagy versenyeredmény elismerésére a az
osztályfőnök javaslata alapján osztályonként 3 tanuló oklevelet és könyvjutalmat
kaphat. (A keret átcsoportosítható.)



A helyi iskolai szintű versenyek első helyezettjei könyvjutalmat és oklevelet, 2. és 3.
helyezettjei oklevelet kapnak, szaktanári dicséretben részesülhetnek, valamint a
kiemelkedően szereplő tanulók más dicséretet is kaphatnak a munkaközösség vezetők
és a szaktanárok véleménye alapján. (A könyvjutalomról az iskola alapítványa
gondoskodik.)



Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon 1-8. helyezést elért
tanulók igazgatói, igazgató helyettesi, osztályfőnöki dicséretben részesülhetnek a
munkaközösség vezetők, szaktanárok döntése alapján.



A körzeti, megyei versenyen elért 1-5. helyezésért igazgatói vagy igazgatóhelyettesi,
az országos versenyen elért helyezésért tantestületi vagy igazgató dicséretben
részesülhetnek a tanulók a szaktanárok, munkaközösség vezetők döntése alapján.



A sport, énekkar, tánc (csoportos) rendezvényeken való fellépésükért a csoport tagjai
szaktanári, osztályfőnöki dicséretet kapnak és tanév végén egy projektnapot igénybe
vehetnek közös program szervezésére.



A városi, iskolai ünnepségeken való kiemelkedő szereplésért polgármesteri, igazgatói
vagy osztályfőnöki dicséretet kapnak a tanulók.



Ha a tanuló nem az iskolai keretek között ér el kimagasló eredményt (pl.
sportegyesület, sakkszakosztály,…) igazgatóhelyettesi dicséretben részesülhet.
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A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni. Az iskolai dicséretek
bejegyzésekor a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni.

7. A tanulók fegyelmezésének elvei és formái
Az iskola Házirendjében és dokumentumaiban megfogalmazott szabályok megszegése fegyelmező
intézkedést von maga után.

7.1. A fegyelmező intézkedések elvei formái
Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti
- a Házirend előírásait megszegi
- igazolatlanul mulaszt
- bármely módon árt az iskola jó hírnevének
- az oktató-nevelő munkát, társait szándékosan zavarja
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.

A fegyelmező intézkedések formái:
 magatartás füzetbe történő elmarasztaló beírás

 szaktanári
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás
 ügyeletes tanári
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás
 osztályfőnöki
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás

 igazgatóhelyettesi
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás
 igazgatói
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás
 tantestületi
- figyelmeztetés
- intés
- megrovás

 iskolai rendezvényről történő kizárás (pl. suli discó, farsang…)
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A magatartás füzetbe bejegyzett 5 elmarasztaló beírás után a következő fokozatot kapja a
tanuló az osztályfőnöki figyelmeztetéstől kezdve.
A fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben, a vétség súlyának figyelembe vételével el lehet térni.

A fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni és a szülő, gondviselő tudomására kell hozni. A
tanuló a büntetést minél előbb kapja meg.

Jogellenesnek minősül a mások emberi méltóságának semmibe vétele, vagyontárgyainak
rongálása, így e cselekedet már első esetben is fegyelmi eljárással büntethető!

7.2. A fegyelmi eljárás
Ha a tanuló az iskola Házirendjében megfogalmazott szabályokat vétkesen és súlyosan
megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.
Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül:
-

a tanulótárs bántalmazása, megalázása, testi-lelki erőszak alkalmazása,
az agresszív magatartás,
a közösségi vagy egyéni tulajdon szándékos rongálása, a károkozás,
a társak, a felnőttek személyiségi jogainak, emberi méltóságának semmibevétele,
a lopás, csalás, hamisítás,
az igazolatlan késés és mulasztás,
az iskolába, vagy az iskola által szervezett külső rendezvényekre egészségre káros,
vagy testi épséget veszélyeztető anyag, eszköz bevitele,
a fegyelmezetlen magatartás miatti balesetokozás.

A fegyelmi eljárás megindításáról - a nevelőtestület javaslata alapján - az iskola igazgatója dönt.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.

A fegyelmi eljárást a magasabb jogszabályokban előírtak szerint kell lebonyolítani.
2011. évi CXC. törvény:
58. § (3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a
tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
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d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.

Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő
köteles új iskolát keresni a tanulónak.

7.3. Az anyagi kártérítés szabályai
A tanuló köteles az iskola berendezéseinek, vagyontárgyainak, a rábízott felszerelési
tárgyaknak, taneszközöknek, hangszereknek az állagát megóvni, azokat rendeltetésszerűen, a
pedagógus útmutatása szerint használni.

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes
kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató vagy helyettese dönt, vizsgálat
alapján. Kölcsönzött hangszerek károsodása esetén a „Hangszerkölcsönzési kötelezvény”-ben
foglaltak szerint kell eljárni.

A vizsgálat tényéről, és a döntésről a tanulót és szüleit, gondviselőjét az osztályfőnök értesíti,
és felszólítja a kár megtérítésére.

A kártérítés elmaradása esetén az iskola a vonatkozó törvény előírásainak megfelelően jár el.

8. A tanítás és az iskola munkarendje
Az eredményes és hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele az iskolai munkarend
betartása, ami az intézményhasználók számára kötelező.

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület
tagjai jogosultak.
Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
Az iskola területén az iskola dolgozói, személyzetén, tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, valamint azok, akik az igazgatótól, illetve helyetteseitől engedélyt
kaptak. A portán a látogatók nevét, érkezési és távozási idejét be kell írni.
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A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató vagy
igazgatóhelyettesek tehetnek.
A tanítási órák, foglalkozások zavartalanságának biztosítása érdekében a pedagógust és a
tanulót óráról, foglalkozásról kihívni csak nagyon indokolt esetben, az igazgató, vagy
igazgatóhelyettesek engedélyével lehet. Tanulót, tanítási időben az iskola épületéből
elküldeni, ill. tanóráról, foglalkozásról kiküldeni tilos, kivéve, ha biztosítva van a
pedagógusi felügyelet és az adott órai tananyag elsajátítása.
Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát a kijelölt osztályfőnök
(pótosztályfőnök) veszi át.

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató, igazgatóhelyettesek által előre
engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást
minél kevésbé zavarják. A vizsgálatokra a szaktanár, védőnő, iskolatitkár, ügyviteli dolgozó
vagy pedagógus asszisztens kíséri a tanulókat.
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás
folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok
számára audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos.
A tanulók figyelmeztetésben (szaktanári, osztályfőnöki,…) részesülhetnek, ha az órán olyan
tevékenységet folytatnak, amely társaikat, tanárukat zavarja, vagy nem az órai
tevékenységhez kapcsolódik (pl. telefont órán használják).

8.1. Munkarend, ügyfélfogadás rendje
Az iskola épületei szorgalmi időben tanítási napokon, reggel 7 órától 19.30 óráig tart nyitva.
Munkanap 5 órától 7 óráig és 19.30 órától 20 óráig csak a személyzet használja az
intézményt. Ettől eltérni az igazgató vagy igazgatóhelyettesek engedélyével lehet.
A munkaidő tanítási napokon 7.15 órától 17 óráig tart.
Az intézményben hivatalos ügyek intézésére tanítási napokon 8-tól 16-ig van lehetőség az
iskolatitkári irodában. Ettől eltérő időpontot a titkárságon jelezzük.
A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva az
iskola. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése
előtt nyilvánosságra hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell
megszervezni.

Reggeli ügyeletet 7-től 805-ig, délutáni ügyeletet 1600-tól 1700-ig tartunk.
Az iskola épületében a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.
helyiségbérlet esetén).
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
tanuló elvitelére jogosult személy, a szükséges időtartamig a kijelölt tartózkodási helyeken:
 reggel 7.55-től 8.15-ig az iskola udvarán,
 az elsős szülők a beszoktatási időszakban az alsós igazgatóhelyettes által kijelölt
időpontig és helyig hozhatják a tanulókat,
 az órák, foglalkozások befejezése után az iskola főbejárata előtt, úgy hogy a
foglalkozások, tanítás rendjét nem zavarják,
 művészeti foglalkozások kezdése és befejezése előtt az iskola főbejárata előtt, úgy
hogy a foglalkozások, tanítás rendjét nem zavarják,
 az ügyeletre tanulót hozó illetve elvivő hozzátartozó,
 befizetések esetén (tandíj, térítési díj, diákigazolvány) az 1. és 2. emeleti titkárságon.
Az iskola épületében a hozzátartozók nem várakozhatnak a tanulókra.
Az épületbe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és szükség
szerint útbaigazítást ad.
A portaszolgálatot ellátó dolgozó köteles feljegyezni a belépő nevét, a látogatás célját, a
belépés és távozás idejét.
Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban,
illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók, ekkor a kijelölt személy a felelős, ügyeletes.

9. A tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek
rendje, időtartama
Az általános iskolában a tanítás 720-kor vagy 815-kor kezdődik, és 17.00 óráig tarthat.
A művészetoktatási órákat 1215 – 19.30 óra között szervezzük.
A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 5 perccel az órakezdés előtt.
715 és 805 előtt tilos a tantermekben, a földszinti és az emeleti hosszú folyosókon tartózkodni.
Eső esetén a büfé előtti részen várakozhatnak a felsős tanulók a portás, az alsós tanulók az
alsós folyosón terem előtt a tanítók felügyelete alatt. A tanulók nem zavarhatják a 0. órát bent
tartózkodásukkal.
Az általános iskolában a tanítási órák 45 percesek:
0. 7.20-8.05

10’

1. 8.15-9.00

15’

2. 9.15-10.00

15’

3. 10.15-11.00

15’

4. 11.15-12.00

20’

5. 12.20-13.05

20’
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10’

7. 14.20-15.05

10’

8. 15.15-16.00

15’

Házirend

9. 16.15-17.00

Projekt nap, rendkívüli értekezlet, stb. esetén a csengetés rendje:
Óra

Csengetési rend

Szünet

0

7:30-8:10

5’

1

8:15-8:55

10’

2

9:05-9:45

10’

3

9:55-10:35

10’

4

10:45-11:25

15’

5

11:40-12:20

15’

6

12:35-13:15

A kicsengetés előtt 3 perccel rövid jelzőcsengő jelzi a tanárnak az óra közelgő végét, ekkor
kerül sor a tananyag összefoglalására. Becsengetés előtt 3 perccel jelzőcsöngetés van, ekkor
indulnak a tanulók és pedagógusaik a tanórákra.
A felső tagozatos tanulók a 4., 5. és 6. óra után szünetekben ebédelnek az étkezési beosztás
szerint.
Az alsó tagozatos tanulók 11.30-tól 14.10-ig külön beosztás szerint étkeznek. A tanító az
ebédeltetés miatt óraösszevonással megváltoztathatja a tanítási órák rendjét, úgy hogy az adott
tantárgyra biztosítja a 45 perces tanórát.
Az ebédeltetés rendjétől eltérő beosztást a tanulókkal közölni kell. A 6. óra után a foglalkozás
jellegétől függően (pl. sportkör) megváltoztatható a tanítási óra rendje.

A művészetoktatás csoportos óráinak időtartama: 45 perc
Az egyéni hangszeres tanórák időtartama: 30 perc
Kivétel a „B” tagozatos hangszeres órák, melyek időtartama: 45 perc.
A művészetoktatásban a tanulók külön engedély alapján használhatják helyben az iskola ki
nem kölcsönözhető hangszereit gyakorlás céljából.
Az iskolában reggel 800-től a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben 13.25-ig tanári
ügyelet működik. Az ügyeletes pedagógus köteles a rábízott épületben, épületrészben és az

23

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Házirend

udvaron, a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanulószobás csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.
Az iskolaotthonos és az egész napos oktatás tanítási rendje 815 – 16 óráig tart.
A tanulószobás, iskolaotthonos foglalkozások, egész napos oktatás után az összevont ügyelet
a szorgalmi időben 16 órától 17 óráig tart.
Tanórán kívüli iskolai foglalkozások (szakkör, sportkör, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozás,
stb.) a tanórákat követően, legfeljebb 17 óráig szervezhetők. Ettől eltérő időpontra a
körülmények mérlegelésével az igazgató ad engedélyt. A foglalkozások pontos időpontjáról
és helyszínéről évente tájékoztatást tesz közzé az intézményvezetés vagy a szaktanár, tanító.

10. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az
iskolához, tartozó területek használatának rendje
A házirend előírhatja az iskolába a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben,
öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszonyból
származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét
megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. A szándékosan okozott
károkért kártérítési felelősséggel tartozik a károkozó.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
-

az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

-

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

-

a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

-

az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért,

-

az iskola ÖKOISKOLA, ezért szem előtt kell tartani a fenntartható fejlődés
elvét, a környezettudatos magatartást.

Tilos az iskolában minden olyan cselekedet, magatartás, amellyel veszélyeztetjük magunk és
mások testi épségét! Tilos ezért:
-

Az ablakból kihajolni.

-

A konnektorokba belenyúlni.

-

Tanári felügyelet nélkül a kémia-fizika szertárba, tantermekbe bemenni.

-

Az utcára, a szomszédos házakba bármit ki- és átdobni.

-

A fűtőtestre és fűtőcsövekre ráülni.
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-

A lépcsőkorláton csúszkálni.

-

Rágógumit, napraforgó- és tökmagot fogyasztani.

Házirend

- Az iskola berendezési tárgyairól, eszközeiről, az épület részeiről alkatrészeket
eltávolítani, megrongálni.
A tantermekben lévő tv- és videó, projektor, interaktív tábla, számítógép, tablet és más
elektronikus készülékek csak tanári engedéllyel működtethetők.
A további helyiség és létesítményhasználati védő-óvó előírásokról jelen Házirend további
része rendelkezik.
A tanuló tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke,
pótosztályfőnöke, (távolléte esetén az igazgató vagy a helyettesei), illetve a részére órát tartó
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskola épületei között a
tanulók az óraközi szünetekben vonulnak át, ehhez külön iskola elhagyási engedély nem
szükséges.
Az új épületekben (pl. Ifjúság köz 2.) tartandó foglalkozás előtt a portánál gyülekeznek a
tanulók és szaktanár kíséri át.
Iskolai fogászatra védőnő, pedagógiai asszisztens, iskolatitkár, ügyviteli dolgozó vagy a
szaktanár kíséri el a gyermekeket.
Rendkívüli esetben (például: rosszullét, baleset elhárítása, veszélyhelyzet, tűz, stb.) – szülői
kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek,
osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók adhatnak engedélyt. Az elhagyásról 1 órán belül
tájékoztatnia kell az iskola titkárságát, ahol az elhagyás tényét dokumentálják.
Az iskola területén és azon kívül; a szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes
italt, energiaitalt és egészségre káros élvezeti szereket fogyasztani, a testi épséget, biztonságot
veszélyeztető eszközöket (szúró, vágó, tűz- és robbanásveszélyes, vagy egyéb eszközöket) a
tanulónak magánál tartani szigorúan tilos.
Az intézmény egész területén, udvarán, az iskola bejárataitól és játszóterétől számított 5
méteren belül dohányozni tilos
A tantermek előtti szekrényekben, folyosón a tanulók saját felelősségükre helyezhetik el
kabátjaikat, táskáikat, értéktárgyaikat. Értékeiket megőrzésre a portán vagy a titkárságon
helyezhetik el.
A tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral
érkezzenek. A kerékpárt a kerékpártárolóban helyezhetik el, de az iskola felelősséget
nem vállal a kerékpárért. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos.
Az óraközi szünetekben a sportpályán 1 gumilabdával lehet futballozni, ügyelve a
tanulótársak biztonságára, a pedagógusok a labdát a tanítási nap végéig elvehetik, ha nem
megfelelőnek ítélik a játékot, vagy veszélyeztetve érzik a többi tanulót.
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A roller használatának szabályait a Dök képviselőivel együtt fogadták el a tanulók, az erre
vonatkozó szabályokat minden év elején külön rögzítjük. A tanulók a szabálylapot aláírva
jelzik, hogy az abban foglaltakat tudomásul vették és betartják. Az iskola felelősséget nem
vállal a rollerért.
A tanulók igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, térítéses ebédet. Iskolánkban
alapvető elvárás a fegyelmezett és kulturált étkezés. Az ebédidő 1130-tól 1430-ig tarthat.
Ebédet kap az a tanuló, aki az étkezési kártyáját a tálalónál bemutatja.
A tanítási órák közti szünetekben a tanulók igénybe vehetik az iskola büféjét, ahol jelző
csengetés után már nem lehet vásárolni.
Az iskola hangosbemondóját (iskolarádió) csak a megbízott tanulók kezelhetik felnőtt
felügyelete mellett. A hangosbemondóból szünetekben lehet zenét sugározni, a
hangosbemondó ezen kívül csak közleményekre, az iskolarádió adásaira és hirdetésekre
használható.
A kezeléssel megbízott tanulókat a diákönkormányzat jelöli ki. A kezelők felelősek a
hangosbemondó eszközeinek, felszereléseinek épségéért, megóvásáért.
A hangszereket csak és kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni. Az intézménytől
kölcsönzött hangszerekről a hangszerkölcsönzési kötelezvény rendelkezik.
A kölcsönzött hangszerekért a hangszerkölcsönzési kötelezvényben meghatározott módon a
szülő vállal felelősséget. A gyermeknek azt a hangszeres óra megkezdéséig biztonságos
helyen kell tárolni (porta).
A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A teremben a váltó cipő
(tornacipő, edzőcipő), a foglalkozásokon a sportfelszerelés használata kötelező. A
tornaórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. Az
öltözőket a testnevelés óra alatt be kell zárni. Az öltözőt a felelős hagyja el utoljára, mielőtt a
testnevelő tanár bezárná.
A tornaterem használatának további szabályait a Házirend további része tartalmazza.
Az iskola könyvtára – a tanév elején kifüggesztett rend szerint - minden tanítási napon nyitva
van. A könyvtár használatának részletes szabályairól beiratkozáskor a tanulók oktatásban
részesülnek, amit aláírásukkal igazolnak.
Egészségvédelmi okok miatt különösen vigyázni kell a WC-k és az egyéb mellékhelyiségek
tisztaságára. Nem szabad a WC-t rongálni.
Az iskola területén talált tárgyakat az igazgatóhelyetteseknek, a titkárságon, vagy a portán
kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat
karitatív célra felajánlja.
Munkaszüneti, hétvégi, szünidei időpontokban az intézmény területének, épületének,
helyiségeinek, berendezéseinek használatára az intézmény vezetője külön kérelem esetén
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adhat lehetőséget a helyiségekre előírt használati szabályok betartásával, ekkor a kérelmező
vagy kijelölt személy a felelős és az ügyeletes.

10.1. A tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges tárgyak
bevitelének tilalma
Tanításhoz nem tartozó eszközöket (pl.: játék, elektrotechnikai, informatikai eszköz),
értéktárgyakat (pl.: ékszer, nagyobb összegű készpénz, stb.) az iskolába hozni nem szabad,
kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad.
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulmányok folytatásával összefüggésbe
nem hozható káreseményekért. A tanuló az iskolába érkezésekor eldöntheti, hogy
értéktárgyait megőrzésre leadja-e a portán, vagy az iskola titkárságán. A megőrzési idő alatt
az iskola a tárgy felügyeletét és állagának megőrzését vállalja.
Az előírt szabályok megszegése esetén bekövetkezett kárért az iskola csak szándékos
károkozás esetén felel. Ha a tanuló a tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükséges tárgyak
bevitelével zavarja a tanuló az oktatást-nevelést, vagy egészségre káros anyagot hoz be,
írásbeli büntetéssel jár.

10.2.A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási
órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
Intézményünk ÖKOISKOLA, ezért takarékosan bánunk az energiaforrásokkal, csökkentjük
a hulladékok mennyiségét, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazunk, az iskola külső belső
környezetét esztétikusan alakítjuk.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet
hagyjon.
A tanuló kötelessége, hogy védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált
környezetet. Az iskola termeiben, berendezéseiben, eszközeiben okozott károkat köteles
megtéríteni.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
-

osztályonként két hetes,

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működhetnek:
-

folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,

-

tantárgyi felelősök,

-

szertár felelősök.
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A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek
feladatai:
-

gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb.
az órát tartó nevelő utasításai szerint),

-

az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,

-

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

-

ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg a tanteremhez,
értesítik a tanári szobát, majd az igazgatóságot,

-

az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, a villanyt
lekapcsolják, az ablakokat bezárják, az utolsó óra végén ellenőrzik, hogy minden
tanuló felrakta-e a széket a tanulóasztalokra (ahol lehetséges).

A tanulók az ügyeletes tanár vagy osztályfőnök beosztása szerint reggel 805 és 815 óra között,
az óraközi szünetekben az udvaron, valamint a folyosókon tanulói ügyeletet láthatnak el. A
tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját,
felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók
magatartására.
A tantárgyi felelősöket a szaktanár választja ki a tanulók önkéntes jelentkezése alapján.
A különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók
felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását.
Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában
a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A
tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterve,
feladatterve tartalmazza.

10.3.Helyiségek használati rendje
A felsős tantermeket a szaktanár nyitja - zárja. Tanári felügyelet nélkül a tantermekben
tartózkodni tilos.
Minden felsős tanteremre vonatkozik a következő szabály:
Az adott tanteremben minden óra után a pedagógus vagy a hetesek felszedetik a
szemetet a földről és kiszedeti a padokból, majd az utolsó órát tartó tanár felrakatja a
székeket az asztalokra! Jelzi a tanterem felelősnek, ha rongálást észlelt.
A székeket az informatika teremben és könyvtárban nem kell felrakni.
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Minden pedagógusnak ügyelnie kell a tantermekben lévő tárgyak, eszközök megóvására. Ha a
pedagógus munkaviszonya megszűnik, akkor a nála lévő eszközökkel hiánytalanul el kell
számolnia.
A folyosói tanulói szekrények rendben és tisztántartása a tanulók feladata.

A biológia-földrajz és történelem szertárak rendje, térképhasználat
A pedagógusok kötelesek a tárgyak épségére vigyázni, (pl. térképek, szemléltető anyagok)
használat után az eredeti helyükre visszatenni őket, hogy a másik kolléga munkáját segítsék.
Ha valami elveszett vagy tönkrement azt a szaktanárok kötelesek jelenteni az igazgatónak,
vagy a helyetteseknek. Aki saját hanyagsága miatt okoz kárt, azt köteles megtéríteni! Az
utóbbi években vásárolt térképek különleges anyagból készültek, áruk 10.000 Ft fölött mozog,
ezért különösen vigyázzunk rájuk. A térképek felügyelet nélkül az osztálytermekben ne
maradjanak! Ügyelni kell a szakszerű összehajtásukra és elhelyezésükre is. A szekrényt
használók, felelősséggel tartoznak a rájuk bízott értékekért. Leltárt évenként kell készíteni az
igazgatóhelyettes jelenlétében, aki a nála lévő szerszám/eszközkarton alapján végzi a
leltározást. A leltári hiányért a szemléltetőeszközöket közösen használó kollégák együttesen
felelnek.

Fizika szaktanterem és szertár használata és rendje

Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez – munka- és balesetvédelmi
okokból – a tanulók a szünetben nem nyúlhatnak hozzá.
A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni. Az eszközök szétosztását és a
kísérletek előkészítését a szaktanár végzi el.
A szertárhoz a szaktanárnak van kulcsa, így az mindig legyen zárva.
A kísérleti eszközöket a kollégák mindig a helyükre tegyék vissza. A szertár rendjéért minden
ott dolgozó kolléga felelős.
A leltározásra és a leltári hiányra vonatkozó szabályok megegyeznek a többi szaktanteremre
vonatkozókkal.
A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások
-

A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni.
A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni.
A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni majd a tálcákra tisztán
kell visszarakni.
A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni. (pl. lúg,
sósav, fenolftalein oldat stb.)
A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni.
A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be.
Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni.
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Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni.
A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási
feltételek betartása mellett.
A szertár ajtaját mindig zárva kell tartani.
A tornatermek és öltözők használata és rendje

A tornatermeket csak szaktanári felügyelet mellett lehet használni.
A tornatermet a szaktanár nyitja ki és ő is zárja be. A szertárba csak a kijelölt, felelős tanulók
mehetnek be. A szertár rendjére mindenki köteles vigyázni, az órát tartó tanár felelőssége a
szertár rendjének és tisztaságának a megőrzése.
Az öltözők rendjéért a megválasztott öltözőfelelősök felelnek, a szaktanár folyamatos
ellenőrzése mellett. Az öltözőket minden esetben a szaktanárnak kell bezárnia. A
szándékos károkozást a tanulónak a jogszabályban előírtak szerint meg kell térítenie. Minden
szokatlan eseményt (pl. kellemetlen szag, csőtörés stb.) azonnal jelenteni kell a szaktanárnak.
A tornatermekben csak váltott tornacipőben lehet tartózkodni. A tornaszereket csak szaktanári
engedéllyel és felügyelettel lehet használni. A testnevelés órára minden tanulónak át kell
öltöznie. A felmentett tanulók is részt vesznek a tanórán, de nem végzik el a gyakorlatokat.
Kerülni kell a balesetveszélyes helyzeteket, s a bekövetkezett balesetet azonnal meg kell
vizsgálni, s a súlyosságának megfelelően, az előírások szerint kell cselekedni.
A tanulók ruházata a következő:
Tornanadrág és póló, váltócipő és csere zokni. Az udvari órákon az időjárástól függően a
tréningruha is engedélyezett. A tornatermekben a váltócipő használata kötelező!
Ékszert, karórát, fülbevalót, stb. – balesetvédelmi szempontok miatt – tanórákon nem
viselhetnek a tanulók.
A technika szaktantermek használata és rendje
A technika tantermekbe becsengetéskor a tanulóknak a szaktanárral együtt lehet belépni. Ettől
a szabálytól csak a szaktanár külön utasítására lehet eltérni.
A szerszámok és eszközök kikészítése a szerszámfelelősök és a szaktanár feladata. Ezt a
munkát a tanulók a szaktanár állandó ellenőrzése mellett végzik.
A szerszámokat és eszközöket mindig szakszerűen, az előírásoknak megfelelően használjuk.
Meghibásodásukat azonnal jelenteni kell a szaktanárnak. A szándékos rongálásokat a
jogszabályban előírtak szerint a tanulóknak meg kell téríteniük! Munka után a felelősök
ellenőrzik a szerszámok meglétét, majd megtisztítás után visszahelyezik őket a helyükre,
szekrényekbe.
Munka közben ügyelni kell a rendre, figyelni kell a balesetek elkerülésére és a tisztaságra is.
A termet mindig rendben és tisztán hagyjuk el!
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Ékszert, karórát, fülbevalót, stb. – balesetvédelmi szempontok miatt- szerszám használat
esetén vagy a szaktanár utasítása alapján ne viseljenek a tanulók.
Az informatika szaktanterem használata és rendje
A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem
tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti.
Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett
tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a termet utolsó órán
használó alkalmazott a felelős.
A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos!
A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos!
A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő
beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó –
berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki állapotát
folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet, azonnal
jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a
vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan
javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi
előírásokat.
Tilos:
- a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és
más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
- mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz
hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert
feltörni.
Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a
szaktanárt.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás
kezdeményezhető.
Az udvar és a folyosók használati rendje
Reggel a tanítás megkezdése előtt 700-800-ig alsósok részére ügyelet működik a pavilonban.
800-812-ig van a gyülekező iskolánk udvarán. Az osztályok a megfelelő helyeken gyülekeznek,
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majd az ügyeletes tanárok engedik be őket. A 0. óra előtt csak a jelző csengetéskor
indulhatnak el a tantermekbe.
A tanítás megkezdése előtt tanuló tanári felügyelet nélkül az épületben nem tartózkodhat.
Rossz idő esetén a folyosókat vehetik igénybe. Az első szünet az uzsonna szünet, a tanulók az
ebédlőben is elfogyaszthatják uzsonnájukat.
A tanítási órák több osztályteremben folynak, ezért vándorlásra kényszerülnek a gyerekek. A
folyosón való közlekedésnél vigyázni kell egymás testi épségére. Ne szaladj és ne lökdösődj!
A kisebbeket a nagyobbak engedjék át és álljanak félre! A kijárati ajtókat elállni és a
lépcsőkön – a folyamatos áthaladást kivéve – csoportosan tartózkodni balesetvédelmi
szempontból tilos. Ügyeljetek a rendre és a tisztaságra! A lépcsőkorláton lecsúszni
életveszélyes!
Az udvaron a sportpályán óraközi szünetben egy, nem kemény labdát használva lehet
labdajátékot játszani, ügyelve az udvaron tartózkodók testi épségére. Az ügyeletes tanár, ha
nem megfelelőnek ítéli a játékot, vagy veszélyeztetve érzi a tanulók testi épségét a
labdajátékot megtilthatja, a labdát a nap végéig a tanári szobában elhelyezheti.
Az udvaron téli időszakban jégpálya létesítése esetén, a jégpályát, csak felnőtt felügyelete
mellett lehet használni. Tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon, óraközi szünetekben iskola
alkalmazottja felügyeli a tanulókat. A tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon kívüli időben
saját felelőségre, szülői vagy felnőtt felügyelete mellett használható, az iskola ebben az
időszakban felelőséget nem vállal!
Az udvari játékokat és eszközöket csak rendeltetésszerűen használd, ügyelve saját és társaid
testi épségére!
A büfé használati rendje
A büfét a vállalkozó közös megegyezés alapján kialakított bérleti díj ellenében működteti. A
szakszerű, az egészséges táplálkozást figyelembe véve, a jogszabályi előírásainak megfelelő
működtetés teljes felelőssége a vállalkozót terheli. Az itt elhelyezett eszközök, berendezések
az ő tulajdonát képezik.
Takarítását, a szemetesek kiürítését, tisztántartását is a vállalkozó végzi!
A jelző csöngetés után tanulók a büfében nem tartózkodhatnak, kiszolgálásuk sérti az
intézmény munkarendjét.
A könyvtár használati rendje
A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
A könyvtárban enni-inni, kabátokat bevinni nem szabad.
A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.
A könyvtár használata ingyenes.
A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető,
kisebbik része csak az olvasóteremben használható.
A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
Részben kölcsönözhetők, pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található
dokumentumok.
Nem kölcsönözhetők, pl. a könyvritkaságok, régi könyvek.
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A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 14 nap
A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a
könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles
másik példányról gondoskodni, vagy a jelenlegi beszerzési árát kifizetni.
Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a
könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat
rendezni kell.
A könyvtár nyitva tartását minden tanév elején a könyvtár ajtajára ki kell függeszteni.
Általános tudnivalók a helyiségekről, takarításról, telefon, e-napló használatáról
Az épületben található: szaktantermek, osztálytermek, csoportszobák, művészeti tantermek,
könyvtárral, szertárakkal, öltözőkkel, mosdókkal, WC-kel, orvosi szobával és büfé
helyiséggel. A pincehelyiségben művészeti terem, kerámia terem és karbantartói helyiség is
van. A legfontosabb és az általános használati rendtől eltérő használati rendű helyiségek
rendjét az előzőekben külön szabályoztuk, a többiek külön szabályozására nincs szükség.
A munka megszervezése és ellenőrzése az osztályfőnök feladata. Ősszel és tavasszal az
osztálytermekben nagyobb takarítást végeznek a tanulók. A tantermeken kívüli a
Diákönkormányzat szervezésében a falevelek összegyűjtése is a diákok feladata az őszi
hónapokban. Ezeket a feladatokat felnőtt irányítása mellett végzik a tanulók.
Minden osztálynak törekednie kell az osztálytermek otthonosabbá tételére, csinosítására,
virágokkal, képekkel történő barátságosabbá tételére.
A padokat, székeket az osztályok tanulói folyamatosan rendben tartják! Mindenki vigyázzon
iskolánk felszerelésére, különösen az öltözők, zuhanyozók és WC-k tisztaságára és épségére!
A szándékosan okozott kárt a jogszabályok alapján a vétkes károkozók térítik meg!
Természetesen az iskolai ügyintézéssel
engedélyezett és térítésmentes a titkárságon.

kapcsolatos

bármilyen

telefon

használata

A mobiltelefon használata a tanórán tilos tanulóknak, pedagógusoknak és a látogatóknak
egyaránt. A mobiltelefont a tanulóknak az iskola területére való belépés előtt ki kell
kapcsolni és a táskában kell elhelyezni, az iskolából történő távozás után kapcsolhatják
be. Amennyiben a tanuló telefonját nem a táskájában helyezi el vagy használja órán,
szünetben, illetve annak jelzése a tanítást zavarja, az órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót
a telefon kikapcsolására, elrakására és dönthet fegyelmező intézkedés megtételéről (telefon
elvétele, titkárságon leadása, majd utolsó óra után átvehető az igazgatóhelyettestől).
A szülő a gyermeket fontos esetben az iskola telefonján érheti el, illetve üzenetet hagyhat. A
szünetekben, tanórán, foglalkozásokon az ügyeletes tanár, szaktanár vagy az osztályfőnök
engedélye alapján lehet használni a telefont.
Az engedély nélküli használatot alsós gyermek esetén az osztályfőnök a tanuló heti
magatartás értékelésébe számítja bele, felsős tanuló esetén az ellenőrző könyvben jelöljük,
33

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Házirend

amely egyenértékű a magatartás füzetbe beírt elmarasztaló beírással. Az elvett telefont az
igazgatóhelyettestől vagy megbízottjától kapják vissza az utolsó tanóra után az ellenőrzőbe
való beírással.
Személyiségi jogokat sértő (pl. felvételek készítése óra alatt, interneten történő megjelenítése
stb.) mobilhasználat, fényképezés, hangfelvétel miatt szaktanári, osztályfőnöki, stb.
figyelmeztetésben részesülhet a tanuló.
A tanórán, iskola területén a látogatók sem készíthetnek felvételeket (kamera, fényképezőgép,
telefon, diktafon,…), kivéve iskolai rendezvények, kiállítások, programok alkalmából a
személyiségi, adatvédelmi jogok betartásával, az intézmény jó hírnevének megőrzésére.
E-naplóra (bevezetésekor) külön szabályzat készül, amely az iskola honlapján és a
könyvtárban megtekinthető. A szülők az osztályfőnökökön keresztül kapják meg a
hozzáférési adatokat.
Az ebédlő használati rendje
Az ebédeltetés önkiszolgálás formájában történik. Az ebédelés rendjéért, beosztásáért az
ügyeletvezető, a minőségi csoportvezető, az igazgatóhelyettes és minden pedagógus, aki az
ebédlőben tartózkodik felelős. A gyermekek nevelő nélkül csak külön kérésre léphetnek be az
étterembe (pl. tálcák, kosarak visszavitelekor).
A WC-k, mosdók használati rendje
A tanári WC-t csak felnőttek használhatják.
A tanulói WC-k higiéniai szabályainak betartása érdekében szükséges a nevelők figyelme,
időnkénti ellenőrzése. A vízcsapok gondos elzárása a takarékosság érdekében mindenki
feladata. A tízórai szünetben, ebéd előtti kézmosáskor minden alsós nevelő köteles elkísérni
csoportját a mosdóba.
Az iskola állandó használati rendje
A hátsó kaput a karbantartó, udvari munkás vagy portás nyitja reggel 7 órakor, zárja 8.20-kor,
nyitja délután 15.50 órakor, zárja 16.15-kor. A hátsó kaput ezen időtartamon kívül zárva kell
tartani. A tornaterem és az iskola közötti átjárót 16 órától zárja.
A főbejáraton 7.20-ig jöhetnek be a tanulók, majd az órák befejezése után szintén a
főbejáraton távoznak. (7.20-tól nem zavarhatják a 0. órát.)
A tanítás megkezdése előtt a tanteremben felügyelet nélkül nem tartózkodhat gyermek. A
szüneteket az udvaron töltik a tanulók, kivéve esős időben, ekkor a folyosón tartózkodnak.
Igazgató vagy igazgatóhelyettesek extrém időjárás miatt (jeges eső, hideg, viharos szél…)
megtilthatják az udvaron való tartózkodást, amit hangosbemondón közölnek a tanulókkal.
Tanítás után a művészeti órák, tanulószobás, iskolaotthonos foglalkozás, hittan, nyelvi és
egyéb foglalkozások, szakkörök vannak. A délutáni ügyelet 17 óráig tart.
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Takarítás után a takarítók bezárják az ajtókat, bekapcsolják a riasztó berendezést és a külső
kaput is bezárják.
A tanári szobák és az igazgatóhelyettesi, titkársági irodák használati rendje
Minden nevelő kötelessége az osztály, illetve a csoport naplóját a foglalkozás végén a tanári
szobákban elhelyezett naplótartóba tenni. E dokumentumokat hazavinni csak az
igazgatóhelyettes külön engedélyével lehet. A tanári szobát, irodákat, ha nem tartózkodik
senki a helyiségben, be kell zárni.
A tanári szoba szekrényeiben a kollégák személyes tárgyai, illetve a szakkönyvek egy része
található.
Az elsősegélynyújtó doboz az első emeleti titkárságon található. Feltöltéséről a védőnő
gondoskodik.
A páncélszekrény kulcsa az igazgatónál van. A benne lévő értékekért, iratokért az igazgató
felelős. Az igazgató a páncélszekrény kulcsát és az ezzel járó felelősséget átadhatja az
igazgatóhelyetteseinek és a DÖK vezetőjének.
A berendezési tárgyak megóvása mindenki feladata. A fenti helyiségekbe tanulók, látogatók
csak külön engedéllyel léphetnek be.
A teremkiadás általános szabályai
Az iskola helyiségei, folyosói kiadhatók. A bérleti szerződéseket az általános
igazgatóhelyettes készíti elő. Az intézmény zavartalan működését nem veszélyeztetheti a
helyiségek kiadása, a bérlőnek az intézmény szabályzatait (SZMSZ, házirend, tűz- és
balesetvédelem,..) be kell tartani, kárt nem okozhat, károkozás esetén a kárt meg kell térítenie,
vagy javítania, a tanítás, oktatás, takarítás rendjét nem zavarhatja. Nem folytathat olyan
tevékenységet, amellyel az iskola jó hírnevét megsérti vagy nem összeegyeztethető a kiskorú
gyermekek oktatásával-nevelésével. Az írásba foglalt bérleti díjat előre kell fizetni csekken,
vagy átutalással a Dunakeszi Tankerületi Központ által meghatározott szabályok szerint. A
számítástechnika termek nem adhatók ki.
A tornaszoba, azaz díszterem használati rendje
A tanulók csak felnőtt engedélyével, jelenlétében használhatják a délelőtti és délutáni
órarendnek megfelelően (alsós és felsős tanórák, művészeti órák, stb.) A tantermet a szaktanár
nyitja és zárja, kulcsot az alsós/felsős tanáriban kell a kijelölt helyen tartani. A díszteremben a
táncművészeti oktatás kötelező feltételeinek megfelelően tükör van felszerelve. Ezért a
különös balesetveszély miatt kizárólag szivacslabdával lehet labdajátékot játszani. Külön
figyelmet érdemel a díszteremben elhelyezett hangversenyzongora és projektor, illetve a
görgős tárolókon elhelyezett 100 db szék.
A díszteremben a szakoktatásnak megfelelően balettszőnyeg van lefektetve, így a váltócipő
használata, vagy rendezvényekkor a védőszőnyeg letekerése minden esetben szükséges.
A délelőtti testnevelés és a délutáni táncórák befejeztével a teremben található eszközöket
használat után vissza kell rendezni. Személyes tárgyakat (táncruhát, tornacipőt, stb.) a
teremben hagyni tilos.
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11. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó előírások
A tankötelezettség teljesítése érdekében kötelességed, hogy részt vegyél a kötelező és a
választott foglalkozásokon. Akadályoztatásod esetén mulasztásodat engedélyeztetni vagy a
legrövidebb időn belül igazolni kell.

11.1. Mulasztások igazolása
Ha a tanuló a kötelező és választott tanórai, illetve tanórán kívüli foglalkozásról távol marad,
akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell
jegyeztetni.
A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot – nem alkalmat –
igazolhat. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napra az osztályfőnök, 3 napnál
hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. Betegség esetén hosszabb hiányzást csak
orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia. A szülőnek kell biztosítania a
felügyeletet az orvosi igazolás időtartamára.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
Tanítási munkanapon szervezett osztálykirándulás, erdei iskola, egyéb iskolai rendezvény,
projekt nap esetén, amennyiben a tanuló nem vesz részt rajta (magatartása, egyéb családi
körülmények miatt), akkor másik osztály tanítási óráin, foglalkozásán kell tanulmányait az
adott napokon folytatni. Osztályfőnöke a tanuló tájékoztató füzetében jelzi, hogy melyik
osztályban teljesíti kötelességeit. Tanítási munkanapon szervezett iskolai rendezvényről való
mulasztás, az aznapi órarend szerinti tanításról való hiányzással azonos elbírálás alá esik.
A tanév végén nem osztályozható le az a tanuló, aki éves művészeti tanóráinak 1/3-át
igazoltan mulasztotta. Osztályozó vizsgára a tantestület adhat engedélyt. A művészetoktatáson
3 igazolatlan mulasztás esetén írásos felszólítást kell küldeni a szülőnek, 10
igazolatlanmulasztás esetén a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik.
A mulasztás igazolásának módja:
-

a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,

-

a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,

-

a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.

A hiányzás első napján a tanuló – akár közvetve is, pl. szülei révén – köteles értesíteni az
iskolát, vagy osztályfőnökét telefonon, e-mailben, esetleg levélben a hiányzás okáról és
várható időtartamáról.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első
osztályfőnöki órán. A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan
mulasztásnak kell tekinteni.
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Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. A tájékoztató füzetébe az
osztályfőnök jegyzi be a távollét idejét.
Ha a tanuló alap, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír,
pályaművet készít el, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a
verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelőző két tanítási napon hiányozhat felkészülésre
való hivatkozással. A tanuló hiányzását utólag, a vizsgaszervezők által adott eredeti
igazolással igazolja úgy, hogy a megelőző két tanítási napot az osztályfőnök szintén
igazoltnak tekinti.
Az igazgató, igazgatóhelyettes vagy a szülő igazolást állít ki az adott napról.
Pályaválasztás miatt (iskolalátogatás, pályaválasztási kiállítás) tanévenként 2 napot igazolhat
a szülő a 7. vagy 8. évfolyamos tanulónak.
A tanuló tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén
az igazgató vagy a helyettesei), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével
hagyhatja el az iskola épületét. A szülő személyesen kérheti el a tanulót, ekkor a szaktanár ad
engedélyt.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a foglalkozás vezetője is engedélyt adhat az
iskola elhagyására a tanulónak, ha a szülőt telefonon értesíti, ezt a tájékoztató füzetbe is
bejegyzi vagy a titkárságon, igazgatóhelyetteseknél írásba jelzi. (pl. betegség esetén)
A tanulónál igazolásnak kell lennie, az iskolából történő távolmaradás tartamára:
1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,
2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,
3. orvosi igazolás.

11.2.Eljárás igazolatlan mulasztás esetén
A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke tankötelezettségének vagy fejlesztő
felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését.
A tanköteles korú tanuló első igazolatlan mulasztásakor az osztályfőnök ajánlott levélben
köteles a szülőt értesíteni. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire.
Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az
iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a
lakóhely szerint illetékes gyámhatóságot, illetve gyermekjóléti szolgálatot értesíteni.
30, illetve 50 igazolatlan óra után a 20/2012. EMMI rendelet szerint jár el az iskola.
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Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az óraszám 30 %-át vagy igazolt és
igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát vagy alapfokú művészeti iskolában
a tanítási órák egyharmadát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi
eljárást lehet kezdeményezni.
Az igazolatlan hiányzás minden esetben írásbeli büntetést von maga után, amely kiszabásánál
a fokozatosság elve érvényesül és indokolt esetben, a vétség súlyának figyelembe vételével el
lehet térni.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is –minden esetben írásbeli büntetést von
maga után, amelynek a legkisebb fokozata az osztályfőnöki rovótól kezdődik.

11.3.Késés
Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az
osztályfőnök írásban értesíti.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. A
késés igazolására az iskolának a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell
alkalmaznia. A szülő egy tanévben 3 késést igazolhat a tanuló tájékoztató füzetén keresztül.
A késések idejét össze kell adni. Összesen 45 perc késés egy igazolatlan órának minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
Öt igazolatlan késés után osztályfőnöki figyelmezetésben részesül a tanuló.

12.

A tanórán kívüli tevékenység

A tanítási órák befejeztével a tanulóknak haza kell menniük, nem maradhatnak az iskolában,
amennyiben más, iskolai elfoglaltságuk nincs.
A délutáni foglalkozások kezdetéig azoknak a tanulóknak, akiknek nem áll módjában a
foglalkozás előtt hazamenni, a könyvtárban kell megvárniuk a foglalkozás kezdetét, vagy a
tanulószobát kell igénybe venniük.
Kötelező foglalkozások után csak tanári felügyelettel és engedéllyel tartózkodhat tanuló az
iskola területén.
Az ebédlő rendjét annak ajtajára kifüggesztjük.
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13. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói
magatartás
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli
rendezvényen (színház –, mozi -, kiállítás - tárlat - és múzeumlátogatás, , osztálykirándulás,
iskolai tábor, erdei iskola stb.) szigorúan tilos szeszesital, energiaital és kábítószer birtoklása,
fogyasztása, és árusítása, valamint a dohányzás. A tilalmat megszegőkkel szemben azonnali
fegyelmi eljárást rendelhet el az igazgató a megalapozott bejelentés nyomán. Az iskolán
kívüli programokon a tanuló az iskola jó hírnevét megőrzi, a pedagógusok, kísérők utasításait
betartja.

14. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára
vonatkozó díjazás szabályai
A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben.
Azokat a rajzokat és képzőművészeti alkotásokat, melyeket az intézmény nem használt fel
más célra - egy részét az értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével - a
tanuló kérésére az intézmény visszaadhatja alkotójának.
A tanulók által biztosított anyagból elkészített termék vagyoni joga a tanulót illeti meg.
Értékesítés esetén a díjazásról a DÖK és az iskolavezetés közösen dönt.

15. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezések
Az étkezési térítési díjakat a Településellátó Szervezet által meghatározott módon kell fizetni.
A művészetoktatásban tanulók a köznevelési törvény alapján félévente térítési díjat fizetnek.
A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg a teljes bekerülési összeg bizonyos
hányadában, de tükrözi a gyermek előző évi előmenetelét is.
A térítési díj mérséklését vagy elengedését a szülőnek írásban kell kérvényezni. A kérelem
elbírálása a Térítési- és tandíjrendelet szabályozása alapján történik.
Az a tanuló, akinek művészeti órái meghaladják a heti 6 tanórát, félévente, vagy havi
részletekben tandíjat köteles fizetni. A tandíj mértéke tükrözi a vállalt órák számát, és az
elmúlt tanévben produkált eredményeket, tanulmányi átlagot. A művészeti tagozatokon
összesen 8 délutáni tanóra vállalható. Egyes esetekben az iskolavezetés engedélyezheti több
művészeti tanóra (9-12) vállalását. Ebben az esetben a tanuló minden művészeti tanárától, az
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osztályfőnökétől és szüleitől is írásos igazolást hoz, melyben a pedagógusok és a szülő
felelősen nyilatkoznak arról, hogy a többletelfoglaltság a gyermekre nem hat negatívan sem
általános iskolai, sem művészeti tanulmányi eredményekben, sem a pszichikai leterhelést
illetően. Az a tanuló, akinek művészeti tanulmányi átlaga 3,5-nél gyengébb, nem vállalhat
heti 6 óránál többet.
Az a tanuló, aki térítési- és tandíjfizetési kötelezettségeinek a fenntartó által meghatározott
határidőig nem tesz eleget, fizetési felszólítást kap. A fizetési kötelezettség elmulasztása a
művészeti tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után, melynek pontos rendjét a
fenntartó határozza meg, s a térítési- és tandíjszabályzatban kerül lefektetésre.
A tandíj fizetési kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat a köznevelési törvény határozza
meg. A tandíj mértéke nem haladhatja meg tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor
számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A fenntartó határozata alapján az
igazgató, a művészeti igazgatóhelyettes és a gyermekvédelmi felelős dönt egyénenként a
tanulmányi és szociális helyzettől függően, a tandíjkedvezményekről, vagy a teljes
elengedéséről. A kedvezményt elbíráló bizottság a kedvezmény mértékét százalékos arányban
kifejezve adja meg. A kedvezményigény beadásának határideje folyó év október 1.
A térítési– és tandíjfizetés részletes szabályozását a Térítési- és tandíjrendelet tartalmazza.

16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az
osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Az alapfokú művészetoktatásban az előképző, az alapfok és a továbbképző - összesen 12
évfolyama alatt két alkalommal van lehetőség osztályfolytatási kérelem benyújtására. Az
indoklással benyújtott kérelmet a szaktanár javaslatának figyelembe vételével a művészeti
igazgatóhelyettes bírálja el.

16.1. Különbözeti vizsga
Azok a tanulók, akik más intézményből iratkoznak be iskolánkba vagy szünetelő jogviszony
után folytatják tanulmányaikat, és eltérő tantervi előírások szerint tanultak, kötelesek azokból
a tárgyakból különbözeti vizsgát tenni, amelyeket nem tanultak, vagy - bizonyítványuk
tanúsága szerint- más előrehaladási ütemben haladtak.
A beiratkozó diákok bizonyítványukat az osztályfőnöknek adják le, aki azt a tanév végéig a
titkárságon tárolja. A különbözeti vizsga letételének kötelezettségét az intézményvezető a
beiratkozás után 30 napon belül írásban közli a szülővel. Ezt követően 8 napon belül az adott
tárgy szaktanára írásban tájékoztatja a szülőt, hogy a különbözeti vizsgát mely tananyagokból,
milyen határidőig kell a tanulónak letennie. A különbözeti vizsga végső időpontja a félévet,
illetve év végét megelőző hónap közepén határozható meg.
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16.2. Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsga letételéhez szülői kérelmet kell benyújtani az intézmény igazgatójához.
Amennyiben hiányzás miatt kerül sor az osztályozó vizsgára, a vizsga időpontjának, tantervi
anyagának meghatározásában a szaktanár véleményének figyelembevételével dönt az
igazgató. Döntését írásban közli a szülővel, illetve a tanulóval. Az osztályozóvizsgát a félév
illetve a tanév vége előtt 1-4 héttel szervezünk.
Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki rá fel nem róható okból hiányzik a vizsgáról.
Osztályozóvizsga más időpontban is szervezhető az intézmény igazgatójának döntése alapján,
szülői kérelemre.

16.3. Javítóvizsga
Azokat a tantárgyakat, amelyekből a tanuló javítóvizsgát tehet a tanuló bizonyítványában
záradék formájában az osztályfőnök rögzíti. A javítóvizsgát minden tanévben augusztus 1531. között szervezi az adott tantárgy szakmai munkaközössége. Ennek anyaga a pedagógiai
program helyi tantervében található (követelmények). A javítóvizsga időpontjáról a tanuló,
illetve gondviselője írásban értesítést kap a vizsgát megelőzően az iskolától.
Az intézményben szervezett különbözeti, osztályozó és javítóvizsgán a tanuló hétköznapi
öltözetben jelenhet meg, a vizsgához szükséges felszerelést az intézmény biztosítja. A vizsga
befejezését követően a tanuló osztályfőnöke köteles 48 órán belül a vizsga eredményét a
bizonyítványban rögzíteni, a jegyzőkönyvet az iskolai irattárban elhelyezni.

16.4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei elektronikusan tárolt
függelék a terjedelmük miatt.

17. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával
kapcsolatos eljárási rend
Az iskola egyes évfolyamain oktatott kötelező és választható tantárgyakról a pedagógiai
program nyújt információt.
Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények
teljesítése csak a szabadon választott kötelező tanítási órákon való részvétellel
teljesíthető.
Az iskolába történő beiratkozás jelenti a szabadon választott kötelező tanítási órákon
való részvétel vállalását.
Idegen nyelvi csoportbontás esetén az 5. osztályban a szaktanárok által végzett előzetes
képességfelmérés eredményét figyelembe kell venni.
A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását (szabadon választott kötelező óra,
idegen nyelv tagozat), amit a szülőnek megindokolva, írásban kell megtennie minden év
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május 20-ig. Módosítás a következő tanévre vonatkozik. Az igazgató legkésőbb 15 napon
belül írásban érdemi választ ad a módosítási kérelemre.
A leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor választanak (idegen nyelv vagy
magyar-matematika között).
Negyedik osztályban angol vagy német nyelvet választhatnak május 1-ig.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az
évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem
cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja.
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – tanórán kívüli foglalkozás
keretében, az igazgatóval egyeztetett időpontban és helyiségekben – hit- és vallásoktatást
szervezhetnek, melyeken a részvétel a tanulók számára önkéntes. A foglalkozásokat az
egyház által kijelölt személy vezeti.
Hit- és erkölcstan órákat az egyházak által kijelölt hitoktatók végzik. Hit- és
erkölcstanoktatásban résztvevő tanulócsoportok összevonhatók. Az etika illetve a hit- és
erkölcstan órákra jelentkezés szintén május 20-ig történik, kivéve a leendő első osztályos
tanulóknál, ahol a beiratkozás időpontjában.

17.1. Az iskolaotthonos osztályra és a tanulószobára vonatkozó
rendelkezések
A tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
Az iskolaotthonos osztályba, tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év
májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő
tanév közben is kérheti gyermeke tanulószobás elhelyezését.
A szülő, gondviselő kérésére a tanulószobai foglalkozáson való részvételt minden hátrányos
helyzetű, illetve felügyeletre szoruló tanuló számára biztosítjuk.
Amennyiben az iskolaotthonos vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a törvényben
előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,


akiknek mindkét szülője dolgozik,



akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek,



akik nehéz szociális körülmények között élnek.

A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16 óráig tartanak.
Az iskolaotthonos tanítás 815 – 16.00 óráig tarthat.
Szülői igény és legalább 10 fő részvétele esetén a tanulók számára 16 és 17 óra között az
iskola felügyeletet biztosít vagy foglalkozást tarthat.
A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a tanulónak igazolnia kell.
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A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján
távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására a
csoportvezető pedagógus vagy az igazgatóhelyettes írásbeli engedélyt adhat.
A tanulószobás csoportokon belül a tanulók felelősöket választhatnak (tanulmányi, tisztaság,
játék, stb.). A felelősi rendszer működtetése a tanulószobás nevelő feladata. A tanulói
felelősök megbízatása általában egy tanévre szól.
A hetesek megbízatása egy hétre szól. Az uzsonnafelelős feladatai:

18.



az uzsonnát a konyháról átviszik a tantermekbe,



a csoport étkezése után ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára (1-8. évfolyam, általános iskola) a
tankönyvet az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által
megbízott tankönyvfelelős készíti el.
Az iskola igazgatója a jogszabályban megadott határidőig tájékoztatja nevelőtestületet, a
szülői munkaközösséget, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a
véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás éves rendjének meghatározásához.
A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, pedagógus kézikönyveket a
könyvtár nyitva tartásának idejében kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a
tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze.
Az igazgató által kijelölt tankönyvfelelős
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak.

elektronikus

formában

megküldi

a

Azt SZMSZ tartalmazza a Tankönyvtári szabályzatot.

19.

Tanulói jogviszony létesítése, felvételi eljárás

19.1. Leendő első osztályos, tanköteles tanulók esetén
A tanköteles gyermekek iskolába való felvételének feltétele:
-

iskolaérettség, melyet a szülő határozattal igazol,
a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§-ban és a házirendben felsorolt iratok.

A tanköteles gyermekek iskolába való felvételi sorrendje az alapító okirat szerint
meghatározott maximális létszámot figyelembe véve:
1. Körzethatár szerinti lakosok
2. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
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3.
4.
5.
6.

Házirend

Sajátos nevelési igényű tanulók
Különleges helyzetű tanulók
Gödi lakosok
Göd városon kívül eső lakosok

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók:
1. HHH gyermek, akiknek a lakcíme ill. tartózkodási helye Gödön található
2. HHH gyermek akinak a lakcíme ill. tartózkodási helye nem Gödön található 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 24. §(2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével.
Különleges helyzetű tanulók:
 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 munkáltatói igazolás alapján
körzetében található, vagy

szülőjének

munkahelye

az

iskola

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy
kilométeren belül található.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után
sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igénylő tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt
különleges helyzete indokolja.
Sorsolás rendje:
Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.
Ha az iskolába való felvételi sorrend után az iskola felvételi, átvételi kérelmet tud teljesíteni, a
felvételt szintén sorsolással dönti el.
Az iskola azoknak a nem körzethatár szerinti lakosok felvételi, átvételi kérelmét fogadja
be, akik a rendes beiratkozás napján írásban jelezték igényüket.
1.

A sorolás az érintett szülők számára nyilvános.

2.

A sorsolás kitűzött napja és időpontja előtt 3 nappal a helyben szokásos módon
(hirdetőtábla, honlap) a szülőket értesíteni kell a sorsolás napjáról, időpontjáról és
helyszínéről.

3.

A sorsolás megkezdése előtt dokumentált módon bizottságot kell alakítani, az
adminisztrációs feladatok ellátására pedig külön személyt kell kijelölni.

4.

A bizottság tagjait és az adminisztrációs feladatot ellátó személyt az intézmény vezetője
jelöli ki írásban.

5.

A bizottság minimum 3 tagból (pedagógusból) áll és elnöke az intézmény igazgatója

6.

A sorolás megkezdése előtt a sorsolásra váró jelentkezők nevét és lakcímét külön – az
intézmény hivatalos bélyegzőlenyomatával ellátott, más megkülönböztető jelölést nem
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tartalmazó – sorolási cédulákon kell feltüntetni, amelyek előkészítéséről és sorsolási
urnába helyezéséről az adminisztrációs feladatot ellátó személy gondoskodik. A
sorsolásra váró jelentkezők adatait a bizottság a sorsolás megkezdése előtt, a helyszínen
ellenőrzi.
7.

8.

9.

A sorsolásról a sorsolás napján jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a
jegyzőkönyvvezető és a bizottság elnöke hitelesít. Az iktatószámmal ellátott jegyzőkönyv
3 egyező példányban készül.
A sorsolás lebonyolítása során az iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint kell eljárni.
A sorsolás menete: a bizottság tagjai egymás után, egyesével húzzák ki az urnából a
jelentkezők adatait tartalmazó cédulákat, azt bemutatják a bizottságnak és a
jegyzőkönyvvezetőnek. A jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvben rögzíti a kihúzott
jelentkezők adatait. A sorsolás addig tart, míg a kihúzott jelentkezők száma eléri az
intézmény fenntartója által meghatározott létszámhatárt.

10. Az iskola a szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesíti a sorsolás eredményéről.

19.2. Tanköteles tanulók felvétele tanév közben
Az iskola, amennyiben az osztály és az alapító okirat szerinti a maximális létszám nincs
betöltve, évközben is fogadhat tanulót. A döntés és az erről szóló határozat az igazgató
jogkörébe tartozik, az osztályfőnök véleményének kikérése után.

19.3. Művészetoktatás
Az alapfokú művészetoktatás képzéseiben való részvétel felvételi vizsgához kötött. Kiskorú
gyermek esetén a szülő tölti ki a jelentkezési lapot. A felvételi vizsga az adott szaktárgynak
megfelelő egyszerű képességvizsgálatból áll. A jelentkező gyerekek alapvető hozzáállásának,
szándékának figyelembe vétele mellett a képességekről és azok fejleszthetőségéről a
szaktanárokból álló háromtagú vizsgabizottság dönt.
A gyermeknek jogában áll több szakra is jelentkezni, de a szülőnek figyelemmel kell lennie a
fenntartó által előírt fizetési kötelezettségekre, ill. a Köznevelési Törvényben foglaltakra,
miszerint a 6 tanórát meghaladó foglalkozásokra tandíjfizetési kötelezettség áll fenn.
A felvételi vizsga időpontját az intézmény a 30 nappal korábban kihirdeti a helyben szokásos
módon (plakátok, honlap, hangosbemondó).
A felvételi vizsgák eredményét legkésőbb 30 napon belül közzé teszi a fent említett szokásos
módokon.
A művészeti tanulói jogviszony a beiratkozást követően jön létre, melynek rendjét a fenntartó
határozza meg.
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20.

Házirend

A házirend 2017. évi módosításának elfogadása és jóváhagyása

A házirendet az iskolai diákönkormányzat a 2017. szeptember hó 8. napján tartott ülésén
véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Farkas Ilona
az iskolai diákönkormányzat vezető tanára
A házirendet a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a 2017. szeptember 20. napján tartott
ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Forszt Judit
az iskolai szülői munkaközösség elnöke
Az intézményi tanács az őt érintett kérdésekben véleményezési jogot gyakorolt 2017.
szeptember 20-án és a házirendet elfogadásra javasolta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Kis-Simon László
az intézményi tanács elnöke
A házirendet a szakmai munkaközösség és a nevelőtestület 2017. augusztus 23. napján tartott
ülésén véleményezte és elfogadta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Juhász Zsuzsanna
munkaközösség-vezető
A házirendet az igazgató jóváhagyta.
Göd, 2017. szeptember 29.
_______________________________
Bajkó Ildikó
igazgató
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