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I. Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1. Általános rendelkezések
1.1. A házirend hatálya
Ez a házirend a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnőtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik,
szabályozza egymáshoz való viszonyukat, valamint a tanulói jogok és kötelezettségek
gyakorlásának módjait.
Az iskolai Házirend hatálya az iskola épületén és területén belüli magatartásokra,
tevékenységekre terjed ki, valamint a külső iskolai foglalkozásokon, iskolai rendezvényeken
illetve mindezekkel összefüggésben alkalmazott tanulói jogok és kötelességek gyakorlására
vonatkozik.
A házirend vonatkozó szabályait az iskolába látogató más személyeknek (vendégeknek,
látogatóknak, hozzátartozóknak, barátoknak, volt növendékeknek, munkát végzőknek, stb.) is
be kell tartani. Ennek érdekében a Házirend külső személyekre vonatkozó előírásait a bejáratnál
információs tábla ismerteti.
A házirend hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 01.
A házirend visszavonásig érvényes.
1.2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
•
•
•
•

A házirend tervezetét az iskola vezetője készíti, és a nevelőtestület megtárgyalja.
Az elfogadott tervezetet megvitatják és véleményezik az iskolai közösségek.
Véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskola vezetőjéhez.
A javaslatok figyelembevételével ellátott dokumentum tervezet véglegessé válik, ha a
nevelőtestület elfogadta.

•
•

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A házirend módosításának végrehajtása: az 1. pontokban leírt módon.

1.3. Az Iskola tanulóinak közösségei
1.3.1.Tanulóközösségek:
•
•

Gróf Széchényi Imre Általános Iskola Diákönkormányzata.
Osztályközösségek.
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• Órarendhez, foglalkozásokhoz, tantárgyakhoz kötött közösségek
A diákönkormányzat jogait, szervezeti felépítését, fórumait, felelőseit, a diákönkormányzat
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
Iskolánkban
az

az
osztályok
választott
tisztségviselőit,
iskola diákönkormányzata határozza meg.

azok

feladatait

1.3.2. Iskolánkban a tanulók nagyobb csoportja:
Az adott tanévre beírt tanulói létszám 50%-a+1fő.
2. A tanuló jogai
•

A tanulók jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rájuk
külön-külön érvényesek Nkt.50.§(1)

•

Minden tanuló választhat, és választható az osztály, a diákönkormányzat, és a szabadon
létrehozható tanulóközösség valamennyi posztjára. (amennyiben megfelel a poszt
betöltéséhez szükséges feltételeknek: Diákönkormányzat, SZMSZ

•

Tanulóink az őket, vagy közösségi életük bármely kérdését érintő ügyben
véleményezési és javaslattételi joguk szerint hallathatják hangjukat az iskola és a
diákönkormányzat fórumain (pl. diákközgyűlés, osztályfőnöki óra). Kérdéseikkel,
észrevételeikkel a diákszervezet felé közvetlenül, vagy a diák-önkormányzati felelős
segítségével, az osztályfőnökön keresztül pedig a nevelőtestület és/ vagy az
intézményvezető felé fordulhatnak szóban és írásban is.

•

A nevelőtestület a Nkt.-ben és a rendeletekben meghatározott kérdésekben, valamint a
tanórán kívüli programok alakításában (pl. események szervezése, tanítás nélküli
munkanap) a Diákönkormányzaton keresztül mindig kikéri a tanulók véleményét, és
várja javaslatait. (Részletesen kidolgozva az iskola és a diákönkormányzat
SZMSZében.)

•

A tanulók egyéni ügyeikkel a gyermek – és ifjúságvédelmi felelőst, tanáraikat,
osztályfőnöküket, és az intézményvezetőt is felkereshetik.

•

A tanulók kérdéseikre, felvetéseikre 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak
az illetékes személytől. (EMMI 5.§ (1) d). Az iskola szabadidős programjai (szakkörök,
rendezvények, táborok) az iskola tanulói számára nyitottak. Diák a programból csak a
DÖK egyetértésével zárható ki.

•

A tanuló az iskola programjairól tájékozódhat a diákönkormányzati felelőstől,
osztályfőnöktől, faliújságról, iskola honlapjáról, stb.

•

A tanuló az iskola könyvtárában betekinthet az ott elhelyezett rá is vonatkozó iskolai
dokumentumokba (pedagógiai program, helyi tanterv, házirend, SZMSZ, éves
munkaterv stb.). A dokumentumok megértéséhez, felnőtt segítségét kérheti.
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•

A tanulók tanévkezdéskor tájékoztatást kapnak tanítójuktól, szaktanáruktól a tantárgyi
minimum követelményekről.

•
•

A tanulónak joga van megtudni a kapott osztályzatot.
A tanulók munkájuk értékelésekor tájékoztatást kapnak az általuk elért
teljesítményszintről és arról, hogy mit kell tenniük további fejlődésük, tanulmányi
előmenetelük érdekében.

•

A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje,
tárolja.

•
•

A tanuló osztályfőnökétől felvilágosítást kérhet eredményeiről.
A témazáró dolgozatok írásának időpontját a tanulóval legalább egy héttel előbb közölni
kell. Egy nap maximum két témazáró dolgozat írható, melyet két héten belül értékelve
ki kell osztani.

•

A tanuló egyéni jogának gyakorlása nem korlátozhatja a tanítási órák megszervezését,
és megtartását.

•

Az iskola tanulói az órarend szerint megállapított időpontban vesznek részt a
gyógytestnevelési foglalkozásokon.

•

A jogszabályokban előírt egészségügyi vizsgálatokat csoportosan, előre megadott
időpont szerint vehetik igénybe a tanulók. A szűrővizsgálatok és különböző oltások,
valamint az iskolafogászat időpontjáról az osztályfőnökök előre tájékoztatják a
tanulókat (szüleiket).

•

A tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályokban meghatározottak
szerint (Nkt.50.§(1) – panaszt nyújtson be az iskola intézményvezetőjéhez, valamint
törvényességi kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez. Érdeksérelem esetén
felülvizsgálati kérelemmel forduljon, a szülői szervezethez illetve eljárást indítson, és
igénybe vegye a nyilvánosságot. A tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió
nem érheti. Az iskola előzetes egyeztetési lehetőséget biztosít a szülőknek és a
tanulóknak, amellyel megelőzhető az eljárás megindítása. Ha az előzetes egyeztetés
nem vezetett eredményre, az iskola jegyzőkönyvbe foglalja a szülő, illetve tanuló
jogorvoslati kérelmét.

•

A tanuló személyes tárgyainak és értékeinek birtoklásában csak a Házirendben felsorolt
esetekben korlátozható.

•

A Házirend egy példányát (kivonatát) az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a
tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót
tájékoztatni kell.
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3. A tanuló kötelességei
•

A tanuló kötelessége, hogy gondozása és nevelése érdekében szülőjével, vagy más
törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön.

•

Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége az iskolai munkában legjobb
tudását nyújtani, és betartani a tanóra mindenkori rendjét.

•
•

A tanuló kötelessége minden órára magával hozni felszerelését
A tanuló kötelessége, hogy hiányzásait a Házirendben meghatározottak szerint igazolja.

•

A tanuló kötelessége, hogy tanulótársainak, az iskola pedagógusainak, és dolgozóinak
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

•

A tanuló (közösség) felelősséggel tartozik az általa elvállalt feladatoknak a megszabott
határidőn belüli megvalósításáért.
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A tanuló köteles megismerni és betartani az intézményi tűz- és munkavédelmi
előírásokat, óvnia saját és mások testi épségét, egészségét!
•

Baleset esetén, ha nincs jelen pedagógus, azonnal szólni kell a legközelebbi felnőttnek!
A baleset jellegétől függően a felnőtt dönti el a további teendőket (orvos, szállítás, szülő
értesítése). A balesetet a sérült ellátása után mindenképpen be kell jelenteni az
iskolavezetésnél, illetve a titkárságon, az esetről jegyzőkönyv készül. Elsősegélynyújtó
doboz helye: a testnevelés tanári és a tanári szoba.

•

Amennyiben a tanuló az iskolában rosszul érzi magát (fejfájás, hányinger, láz, hasfájás,
stb.), úgy a testnevelés tanáriban, felnőtt felügyelete mellett lehet elkülöníteni.
Felügyelet: órát nem tartó tanár, könyvtáros, iskolatitkár, stb.

•

Betegség esetén a szülőt, gondviselőt, illetve az orvost kell értesíteni. A szülő
kötelessége az elérhetőségben bekövetkezett változások bejelentése (osztályfőnöknél
üzenő füzeten keresztül).

•

A tanuló az iskolában nem kérhet, nem kaphat gyógyszert. A tanuló iskolában is szedett
gyógyszereiről a szülőnek írásban kell tájékoztatnia az osztályfőnököt.

•

A tanuló iskolában készült munkáinak tulajdonosa az iskola. Elviteléről a szaktanár
dönthet.
A tanulók által készített munkadarabokat az iskola nem értékesít.

•
•

Hiányzás esetén a tanuló az elmulasztott tananyagot köteles pótolni.
Az iskolában enni reggel 8 óra előtt, az első és második szünetben az osztályteremben,
indokolt esetben pedig a folyosón lévő asztaloknál, amennyiben nem tudta elfogyasztani
tízóraiját, mert a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő, az ügyeletes tanár
engedélyével a tanteremben helyén ülve teheti meg. Nyalóka és rágó fogyasztása
balesetvédelmi okból tilos, chips fogyasztása nem ajánlott.

•

Az osztályok faliújságaira kirakott cikkeket, rajzokat, hirdetéseket stb. előzetesen be
kell mutatni az osztályfőnöknek, illetve az illetékes tanárnak. Iskolai faliújság:
bármilyen cikk, hirdetés csak az intézményvezető engedélyével rakható ki.

•

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken tiltott minden olyan tevékenység illetve magatartás, amely
ellentétes a Házirend, az SZMSZ, a Pedagógiai Program tartalmával illetve annak
szellemiségével.

•

A Házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van
helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.

•

A fegyelmi intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola SZMSZ-e
tartalmazza.
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•

A tanuló kötelessége az általa alkalmazott eszközöket rendbe tartani, használat után a
megfelelő helyre elrakni, ehhez pedagógus segítségét kérni. Saját felszerelését a
megfelelő helyre elrakni.(szekrény, táska)

•

Károkozás és ehhez kapcsolódó kártérítés esetére irányadók: Nkt. 58.§ (1)

4. Szülői jogok és kötelezettségek

Tájékozódási jog és kötelezettség
•

A szülőnek jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot,
a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet. Az iskolavezetés feladata,
hogy ezeket a dokumentumokat a szülők számára a honlapon, hozzáférhető helyre
helyezze.

•

A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke továbbtanulásával kapcsolatos
tájékoztató szülői értekezleten (december elején) részt vegyen, gyermeke
beiskolázásával kapcsolatos jogait, lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje.

•

Az iskolában folyó egyéb tevékenységekről, lehetőségekről, érdekességekről az iskola
honlapján, ill. a főbejáratnál elhelyezett szülői faliújságról tájékozódhat.

•

A szülő a KRÉTA naplón keresztül tájékozódik gyermeke tanulmányi előmenetelével,
magatartásával és szorgalmával kapcsolatban.
Tájékoztatást kérhet és kaphat még:

•
•
•
•
•
•

fogadóórákon
szülői értekezleteken
tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken
telefonon előre egyeztetett időpontban
az iskolai szülői munkaközösség vezetőjétől.
A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit írásban értesítik a szaktanárok a
félévi, illetve az év végi jegyek lezárása előtt minimum 3 héttel.

Kapcsolattartási jog és kötelezettség
•

A szülő joga és kötelessége, hogy egy tanévben minimum három alkalommal részt
vegyen szülői értekezleteken (szeptemberi alakuló értekezlet, félévi, tanévvégi), és
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fogadóórán tájékozódjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról,
szorgalmának alakulásáról a szaktanároknál, az osztályfőnöknél.
•

Ha a tanár konzultációt kezdeményez a gyermek ügyében, a szülő nem tagadhatja meg
az együttműködést.
Döntést hozó jog

•

A szülő joga, hogy a Szülői Munkaközösségen keresztül részt vegyen az iskolai
döntéshozatalban.
Panasztételi jog
A szülő joga, hogy gyermekét érő bármilyen sérelem esetén panasszal, kérdéssel,
kérelemmel forduljon a
-

szaktanárhoz

-

osztályfőnökhöz
intézményvezető-helyetteshez

-

intézményvezetőhöz a sérelem orvoslásának érdekében.

5. Az iskolai diákönkormányzat
•

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A
diákönkormányzat részt vesz az általuk szervezett rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, lezárásában.

•

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban
küldöttekből álló diákönkormányzat vezetősége irányítja.

•

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott nevelő
segíti.

•

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt Diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

megválasztott
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6. Az iskolai diákközgyűlés
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés
összehívásáért minden tanév májusában az iskola intézményvezetője a felelős.
Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az
iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a
tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak
végrehajtásának tapasztalatairól.

7. Általános szabályok

7.1. Az iskola munkarendje
•

Tanítási napokon az iskola reggel 7 órától délután 17 óráig biztosít felügyeletet. A
tanulók órarendi elfoglaltságuknak megfelelően ebben az időszakban tartózkodhatnak
az iskola területén.

•

Tanítási napokon a tanulók (legkésőbb) 7 óra 50 percre jönnek az iskolába (a bejárók
az iskolabusszal érkeznek). Tanítás után a tantermekben csak tanári felügyelet mellett
lehet tartózkodni.

•

Minden osztály, illetve csoport a tanítás, foglalkozás befejezése után köteles rendben,
tisztán otthagyni a tantermet.

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra

Tanóra ideje
8:00 – 8:45
8.55 - 9.40
9.55 -10.40
10.50-11.35
11.45-12.30
12.40-13.25
13.45-14.30

Szünet ideje:
1. szünet
8.45 - 8.55
tízórai szünet
9.40 - 9.55
3. szünet
10.40 -10.50
4. szünet
11.35 -11.45
5. szünet
12.30 -12.40
ebédszünet
13.25 -13.45
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•

A délutáni foglalkozások órabeosztása mindig az adott tanév délutáni órarendjében
kerül rögzítésre.

•

A délutáni órákra pontosan kezdés előtt max. 5 perccel kell érkeznie a tanulónak.
Hosszabb várakozás esetén be kell mennie az illetékes napközis csoportba.

•

A délutáni foglalkozás befejezése után is csak tanári felügyelet mellett lehet az
iskolában tartózkodni.

•

A tanuló a tanítási óra folyamán csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke engedélyével (szükség esetén az iskola intézményvezetője által
ellenjegyzett igazolás birtokában) hagyhatja el az iskola épületét.

•

Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint a folyosón vagy
az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályai szerint. Az udvaron és a folyosón
minden olyan játék, játékszer használatától tartózkodni kell, amellyel mások testi
épségét veszélyeztetik.

•

Az iskola területén kerékpározni nem lehet. A biciklitárolóban a kerékpárokat le kell
zárni.

•

A tanulók a szünetben sem hagyhatják el az iskolát.
Tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük és ott
fegyelmezetten várniuk a nevelőt, a hetes felügyelete mellett.

•
•

A tanterembe lépő tanárt, vagy más látogatót felállással és köszönéssel köszöntik.
A diákbuszokról tanári kísérettel érkeznek a tanulók, abban az esetben, ha az úttesten át
kell haladni. A diákbuszokhoz tanári kísérettel mennek a tanulók abban az esetben, ha
az úttesten át kell haladni.

•

Az ebédeltetés rendje:
o Bejáró tanulók: aki nem ebédel, vagy ebédel és nem kért napközit az a
legkorábbi busz indulásáig ügyeletes tanári, vagy napközis felügyelet mellett az
iskolában tartózkodik. A busz indulása előtt maximum 10 perccel hagyhatja el
az iskolát.
o Helybéli tanulók: aki nem ebédel, vagy ebédel és nem napközis az a tanítási órák
befejeztével, illetve az ebéd közös befejezése után azonnal hazamegy. A
napközis tanulók a délelőtti tanóra végétől nevelői felügyelet alá tartoznak.
o A menzás tanulók az ebédeltetés ideje alatt a kijelölt tanár felügyelete mellett
étkeznek a napközis rend szerint.

•

Amennyiben a helyi tanulónak legalább 1 óra rendelkezésére áll a délutáni foglalkozása
előtt, akkor erre az időre hazamegy, vagy az évfolyamának megfelelő napközis
csoportban várakozik.
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7.2. A napközi, tanulószoba munkarendje
•

Az iskola nem tagadhatja meg annak a tanulónak a napközis foglalkozásra való
felvételét, akinek a gyámhatóság kezdeményezte a napközis foglalkozáson való
részvételét.

•

Az iskola nem tagadhatja meg annak a tanulónak a napközis foglalkozásra való
felvételét, akinek tanulmányi átlaga 3,0 alatti vagy tanulmányi eredményében 1,1-es
vagy ennél nagyobb mértékű romlás következett be, egy vagy több tantárgyból
megbukott. (korai iskolaelhagyással lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló)

•

A napközi szorgalmi időben 13.00-től 16.00-ig tart. Az iskola az érintett bejáró tanulók
számára 17 óráig biztosít felügyeletet.

•

A napközis és tanulószobai ellátás keretében biztosítjuk a tanórákra való felkészülés,
gyakorlás és önképzés lehetőségét.

•

Tanulmányi idő a naponta:
o a napköziben 13:00 – 16:00 közötti időszak,
o a tanulószobán14:00 -16:00 közötti időszak.

Ezen időszakban a tanulók részt vehetnek szakkörökön, különórákon. Az így kieső tanulmányi
munkát egyénileg kell pótolni.
•

A Pedagógiai Programmal összhangban rendszeresen szervezünk szabadidős
foglalkozásokat és tömegsportot.

•

Napközis és tanulószobai foglalkozásról csak a szülővel, vagy annak írásos
engedélyével távozhat a tanuló. Napközis és tanulószobai beosztás:

időpont

tevékenység
felelős
ebédeltetés folyamatosan 3 csoportban beosztott pedagógus

12.30 – 13.45
13:00 – 14:00

sportfoglalkozás, beosztott pedagógus
szaktanárok
szakkörök, napközis tanóra

14:00 – 15:00

tanóra

beosztott pedagógus

15.00 – 15.45
15:45 – 16:00
16.00 – 17:00
16:05
16.10

tanóra uzsonna

beosztott pedagógus

felügyelet, buszos kíséret
buszok indulása

beosztott pedagógus
ügyeletes nevelők

szabad-

és
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7.3. A pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények
Az iskola munkarendje című fejezethez.
kompetenciaterületek
fejlesztését
eljárások
teszik eredményessé.

A

változatos

tanulásszervezési

7.3.1. Tanórán kívüli elfoglaltságok rendje
A tanulók a diákönkormányzaton keresztül javaslatot tesznek és az intézményvezetéssel
közösen döntenek a tanórán kívüli foglalkozások rendjéről az adott tanév feladattervének
részeként.
•
•
•
•

tanulmányi séta
osztálykirándulás
diáksport rendezvények
színházlátogatás

7.3.2. A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken
elvárt tanulói magatartás
A házirend előírásai érvényesek a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó, az intézmény által
szervezett rendezvények, iskolán kívüli programok, kirándulások, egyéb foglalkozások
lebonyolításakor, függetlenül a helyszíntől és az alkalmazott tanulásszervezési, lebonyolítási
módtól.
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Iskolai rendezvényeken az iskolával tanulói jogviszonyban nem álló fiatalok csak a tantestület
előzetes döntése alapján vehetnek részt, az iskolai házirend szabályainak betartása mellett.
Az iskolán kívüli programokon a tanulók osztályfőnökük, csoportvezető tanáruk útmutatása
szerint viselkednek. A csoportot csak a csoportért felelős pedagógus engedélyével hagyhatják
el.
Elvárt, hogy a tanulók a tanári kérésnek, utasításnak megfelelően vegyenek részt a
rendezvények előkészítésében, lezárásában; magatartásukkal segítsék a rendezvény
eredményességét. Az iskolán kívüli foglalkozásokon is közösségi viselkedés elvárt szabályait
be kell tartani
Az iskolán kívüli programokon is tilos a dohányzás, a szeszesital fogyasztás és egyéb,
egészségre káros szerek fogyasztása. Kötelező a baleset megelőzési előírások betartása, a tanuló
nem vihet magával balesetveszélyes, sérülést okozó tárgyakat, anyagokat az iskolán kívüli
rendezvényre sem.
7.4. Tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
7.4.1. Napközi otthon, tanulószoba
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a délutáni
időszakban napközi, és tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény
esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek
otthoni felügyelete nem megoldott és legalább 12 fő jelentkezik.
7.4.2. Diákétkeztetés
A napközibe felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) és/vagy ebédtízóra, vagy ebéd-uzsonna részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén–
az iskola ebédet (menzát) biztosít. Balatonföldvár Város Önkormányzata – megállapodás
alapján – a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Pénzügyi
Gondnoksága által üzemeltetett konyha által biztosítja az iskolai gyermekétkeztetést. A
Társulás által megállapított étkezési térítési díj befizetése a Társulás Pénzügyi Gondnoksága
minden hónap 2. hetében előre kihirdetett időpontban történik a Pénzügyi Gondnokságon. Az
étkezési díjat a hiányzó tanuló szülőjének csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a
tanuló az étkezést egy nappal előre lemondja a Pénzügyi Gondnokságon.
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7.4.3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint
a gyengék felzárkóztatását az esélyegyenlőség biztosítását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó
tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segíthetik.
7.4.4. Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak
foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
7.4.5. Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról –
a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az
iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének megbízása
alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

7.4.6. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
7.4.7. Kirándulások
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal kirándulást szerveznek. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
7.4.8. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és
költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
7.4.9. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
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szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a
szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
7.4.10. Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon az iskolai könyvtár segíti.
7.4.11. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények,
számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy
csoportosan használják.
7.4.12. Hit- és erkölcstan/Hit- és vallásoktatás
A 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a Etika/hit- és erkölcstan tanítását az
22/2013.(II.22.) EMMI rendelet eljárásrendje alapján szervezzük. A többi évfolyamon: az
iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson
való részvétel a tanulók számára önkéntes, amennyiben jelentkezett a tanuló adott tanévre
kötelező.

7.5. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezése

•

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanórák vége, és 16 óra
között szervezik meg, figyelembe véve a bejáró tanulók hazautazását is. Az ettől eltérő
időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

•

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy tanévre szól.

•

A felzárkóztató foglalkozásra, kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A gyógytestnevelés minden
kiszűrt tanuló számára kötelező. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon,
gyógytestnevelési foglalkozáson kötelező.

•

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
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•

Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon az előre kifüggesztésre került
időpontokban tart nyitva. A nyitvatartási idő úgy lett meghatározva, hogy azt a délelőtt
és délután az iskolában tartózkodó tanulók egyaránt igénybe vehessék.

•

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe.
A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

7.6. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok

•
•

A napközi otthonba, tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére történik.
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti
gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

•

Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló
tanulót felvesz.

•

Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt
létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:
o akiknek mindkét szülője dolgozik,
o akik állami gondozottak,
o akik nehéz szociális körülmények között
élnek. HH/HHH tanulók, SNI tanulók

•

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 - ig tartanak.

•
•

A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján
távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat.

7.7. Tanulói felelősök
•

•

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
o hetesek,
o tanulói felelősök.
A hetesek feladatai:
o becsöngetéskor ellenőrzik, hogy minden tanuló kész az óra megkezdésére,
ellenőrzik a létszámot,
o

a szünetben kiszellőztetik a termeket,
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o

gondoskodnak krétáról, tiszta tábláról, az óra kezdése előtt osztályterem
megfelelő állapotáról

o

óra után ellenőrzik a terem tisztaságát, a tanteremben a felszerelések megfelelő
helyre való pakolását

o

jelentik az esetlegesen keletkezett károkat,

o

ha a becsengetés után 10 perccel nem érkezett meg a nevelő, jelentik a tanári
szobában tartózkodó pedagógusnak, vagy az iskolatitkárnak.

o

a tanteremből való távozáskor és a szünetekben lekapcsolják a villanyt o
ügyelnek az öltözői rendre

o

tanulói felelősök:

szaktárgyuk szerint végzik feladatukat, a tanulás szervezési feladatainak
segítésével.

7.8. Távolmaradások igazolása
Késés:
Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe, a napló mulasztási részében
bejegyzést kap, mely a késés időtartamát jelenti. A késésből adódódó idők összegzésével a
tanuló igazolatlan órát kap, ha az elérte a 45 percet. Alsó tagozaton négy, felső tagozaton öt
igazolatlan óra egy igazolatlan napot jelent, mely a bizonyítványba is bekerül.
Mulasztás:
Ha a tanuló az iskolai foglalkozásokról távol marad, a mulasztását igazolnia kell egy héten belül
(öt munkanap) az osztályfőnöknél.
Igazolási lehetőségek:
•

Betegség esetén orvosi igazolás, melyet a háziorvos közvetlenül az intézmény
erre a célra kialakított e-mail címére
(sziai.igazolasok@gmail.com) küldhet.

•
•
•

Kórházi ellátást igazoló lap.
Egy tanévben hat napot igazolhat a szülő az elektronikus naplóban.
A nyolcadikos tanulók beiskolázását segítjük azzal, hogy nyílt napokon vehetnek
részt egy tanévben három alkalommal, melyet a középiskolától kért és kapott
részvételt igazoló lappal igazolhatnak.

•

Rendkívüli esetben a szülő kérvényezheti gyermeke több napos (- síelés, üdülés:
maximum évente összesen öt munkanap) távollétét is. Ezt írásban, a honlapról
letölthető űrlap kitöltésével az intézmény vezetőjének kell benyújtani az utazást
megelőzően minimum 3 munkanappal, vállalva, hogy az iskolai tananyagban a
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távollét alatt is halad a tanuló. Ha gyermek felett a szülők közös felügyeletet
gyakorolnak, a kérelmet mindkét szülőnek alá kell írni. Amennyiben a fenti
feltételeknek nem felel meg a kikérő, a tanuló mulasztása igazolatlan. A kérelmet
az intézmény vezetője megtagadhatja, ha a gyermek, tanulmányi eredménye
gyenge, ill. nem biztosított a távollét alatt a tananyag megtanulása. Az ilyen
esetekben a hiányzó tanuló/szülő köteles előre megérdeklődni szaktanáraitól,
hogy távolmaradása alatt milyen tananyagot vesznek és köteles azt bepótolva
érkezni az iskolába. Az ilyen típusú távolmaradás esetén a tanuló nem mentesül
semmilyen számonkérés alól.
•

Sport versenyekre csak egyesületi kikérővel engedjük el a tanulókat, ebben az
esetben szülői igazolást nem fogadunk el. A kikérőn a sportegyesület nevének, a
verseny időtartamának, kék bélyegzőnek és eredeti aláírásnak kell lenni

7.9. Hivatalos ügyek intézése
•

A tanulmányokkal összefüggő mentesítés iránti kérelmet, az egyéni fejlesztésre történő
jelentkezés szándékát a szülő, a tanító, a szaktanár a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével jelzi az intézményvezetőnek.

•

A szülővel, pedagógussal való egyeztetést, értesítést, tájékoztatást, a döntéshozatalba
való bevonást a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja a jogszabályoknak
megfelelően. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról)

•

A kedvezményes étkezés igényléséhez a szülő az igényjogosultságot igazoló
dokumentumokat az adott hónap 10. napjáig nyújthatja be az iskola titkárságán.

•

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti
gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

•

A szülő indokolt írásbeli kérelmére (üzenő füzet), a napközis nevelő, az osztályfőnök és
a szaktanár véleménye alapján az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló
kiiratkozzon a napköziből. A kiiratkozás kezdő időpontja a következő hónap 1. tanítási
napja lehet.

•

Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik
délelőtt 10-12-ig, és délután 13-15.30-ig.

•

A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint
működik. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A szülők és a
tanulók az ügyeleti rendről a hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást.
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•

Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni. A talált tárgyak
kezelésére a polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Ennek betartásával a
nem keresett tárgyakat az iskola karitatív célra felajánlhatja.

•

A szűrővizsgálatok és különböző oltások, valamint az iskolafogászat időpontjáról az
osztályfőnökök írásban tájékoztatják a szülőket. A szülők kérdéseikkel, észrevételeikkel
az osztályfőnökhöz, vagy szakemberhez fordulhatnak.

7.10. Az iskolába hozható és nem hozható dolgok
Tanulók által bevihető dolgok korlátozása
•

A tanuló az iskolába behozható dolgokról kérje ki tanára véleményét. Az iskolában a
rajzfelszerelés, testnevelés felszerelés az osztályteremben lévő szekrényben tárolható.

•

Tanítási órára csak azok az eszközök, tárgyak vihetők be, melyet a szaktanár kér,
illetőleg egyedileg engedélyez.

•

Az iskolába hozott értéktárgyakért, pénzösszegért, audio és IKT eszközökért, telefonért,
tabletért, okosóráért, mp3, mp4 lejátszókért, kerékpárért, rollerért, görkorcsolyáért és
minden olyan eszközért, melyet a tanuló saját szórakoztatására és kényelmére hozott be,
az iskola felelősséget nem vállal, elvesztése, ellopása esetén az iskola azt nem keresi.

•

A mobiltelefon a tanórát nem zavarhatja, ezért a tanóra és a napközis foglalkozás ideje
alatt a telefont ki kell kapcsolni, és a táskában, vagy tanári asztalra kihelyezett dobozban
kell tartani. A telefont szünetben sem lehet szaktanári engedély nélkül fényképezésre,
video- illetve hangfelvétel készítésére használni. Mobiltelefonnal történő visszaélés
osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után.

•

Iskolai osztályprogramon, rendezvényeken készített vagy baráti fotókat közösségi
oldalakra feltenni kizárólag osztályfőnöki engedéllyel lehet.

•
•

Az intézmény a mobiltelefonokért anyagi felelősséget nem vállal.
Amennyiben a tanuló a behozott eszközzel zavarja a tanórák vagy foglalkozások rendjét,
a pedagógus elveszi tőle. Első alkalommal a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a
további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.

Pedagógusok által a foglalkozásokra bevihető dolgok korlátozása

•

Az iskolába a szabványoknak megfelelő eszközök és felszerelések vihetők be.
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•

A pedagógusok a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott védő-óvó
előírások figyelembevételével vihetnek be általuk készített, használt pedagógiai
eszközöket a foglalkozásokra, illetve a tanítási órákra.

•

A pedagógus mobiltelefonját tanórán nem használhatja magánügyben (telefonálásra,
szöveges üzenet írására, olvasására). Amennyiben szükséges, a szakórához kapcsolódva
(időmérés, számológép, szakmai információ megszerzése, KRÉTA napló használata
stb.) alkalmazhatja.

7.11 A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb
foglalkozásokon való használatának szabályai
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás
folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a
diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt
bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink
mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál,
kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A tanulók a saját
tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop,
audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve
felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs
eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.
8. Intézményi védő és óvó előírások
8.1. A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzését szolgáló feladatok
•

Az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, tanulóinak maradéktalanul be kell tartaniuk
a Házirendben, a Munkavédelmi szabályzatban, Tűzvédelmi Szabályzatban, Tűzriadó
és bombariadó tervében meghatározott védelmi rendelkezéseket.

•

Az osztályfőnökök, napközis nevelők, szaktanárok a tanév első osztályfőnöki óráján
illetve tanórán a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat szerint oktatást tartanak.

•

A tanulókat osztálykirándulások, és az iskolán kívüli rendezvények előtt ki kell oktatni
a várható veszélyekre, illetve azok elhárítására.

•

Minden pedagógus saját órája előtt,- ha az balesetveszéllyel járhat, - köteles a tanulókat
a veszély elkerülésére kioktatni és meggyőződni arról, hogy a tanulók megértették-e.
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•

Az intézmény minden tanulója köteles megtartani a rá vonatkozó előírásokat,
balesetvédelmi oktatáson részt venni.

•

A tanulók testi épségének megőrzését szolgálják a következő rendelkezések balesetek
megelőzése érdekében:
o Nem lehet a folyosókon, lépcsőn, lépcsőkorláton csúszni, futva közlekedni. o
Nem szabad az ablakpárkányba kapaszkodni, az ablakba kiülni, azon keresztül
közlekedni, bármit kidobni.
o Elektromos árammal működő berendezésekhez csak tanári felügyelettel lehet
hozzányúlni.

8.2. Az intézmény létesítményeinek használati rendje
•

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével
használhatják.

•

Iskolába érkezéskor az első osztályosok szülei szeptember első két hetében az
osztályteremig kísérhetik gyermeküket, reggel maximum 7 óra 45 percig
tartózkodhatnak az iskola épületében. A tanórák után a szülő az iskola udvarán várhatja
gyermekét.
Második évfolyamtól a szülők az iskola kapujában köszönjenek el gyermekeiktől.
Az iskolába érkezés ideje az első tanítási óra előtt 10 perccel, de legkésőbb az óra
kezdete előtt 3 perccel történjen.
Az első osztályosok szülei szeptember 2. hete után a gyermekeiktől az iskola kapujában
váljanak el, és tanítást követően az iskola előtt várják őket.

•
•
•
•

Az iskola helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. Eltérő célra
való hasznosításhoz az iskola intézményvezetőjének előzetes engedélye szükséges.

•

Az iskola taneszköz tárolóit, tantermeit, a technika tantermet csak felügyelő tanár
jelenlétében lehet kinyitni, illetőleg oda belépni.

•

Az iskola tanulói tanítási időn kívül az udvart csak saját felelősségükre vehetik igénybe.

•

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni, kikölcsönözni csak az
intézményvezető engedélyével lehet.

•

A tornaterem öltözőjébe tízórait bevinni tilos. Az öltözőt rendeltetésszerűen kell
használni. A testnevelés tanóra megkezdése előtt valamint a tanóra megtartása után az
öltöző elhagyása előtt a hetes kötelessége ellenőrizni az öltözői rendet. Rendbontás,
rendetlenség esetén köteles jelenteni az órát tartó pedagógusnak.
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9. Iskolánkra vonatkozó dicsérő és fegyelmező intézkedések, osztályozó vizsga eljárás
rendje, magatartás, szorgalom értékelésének szempontjai
Iskolánkban alkalomszerűen (általában az aktualitásoknak megfelelően), havonta egyszer,
amikor versenyeredmények, egyéb események kerülnek értékelésre.

9.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
9.1.1. Dicséretek
Típusa
Szaktanári
dicséret
DSP dicséret

Osztályfőnöki
dicséret (szóbeli,
írásbeli)

Intézményvezetői
dicséret (írásbeli)

Oka
Kiemelkedő
teljesítmény

Ideje
Adományozza
tantárgyi A tanév folyamán, Szaktanár
amikor a tanuló

érdemes lesz rá
Kiemelkedő közösségi A tanév folyamán, DSP vezető
munka
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
Kiemelkedő közösségi, A tanév folyamán, Osztályfőnök (a
kulturális és sport munka amikor a tanuló
szaktanár, a napközis
nevelő,
érdemes lesz rá
diákönkormányzat
javaslata alapján)
Kimagasló tanulmányi, A tanév folyamán,
amikor a tanuló
kulturális és sport
érdemes lesz rá
eredmény
közösségi munka
megyei verseny 16.
Országos verseny 1-20.

Az osztályfőnök és a
szaktanár javaslatára,
a
tantestület
egyetértésével
intézményvezető

helyezés
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Nevelőtestületi
dicséret

Három intézményvezetői Tanév
végén Az intézményvezető
és az osztályfőnöki
dicséret
bizonyítványba
munkaközösség
Több-minimum
öt
vezető
javaslata
tantárgyból kitűnő
alapján.
tanulmányi eredmény
(osztályfőnökökkel
egyeztetve,
példamutató
magatartás)
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9.1.2. Jutalmazás tanév végén
Tartalom
Kiemelkedő éves;
Tantárgyi teljesítmény;
Magatartás;
Szorgalom;
Szakköri munka;
Sporttevékenység;
Közösségi munka;
DÖK;

Javaslattevő / elfogadó
Szaktanár
Oszt. fő/tantest.
Oszt. fő/ tantestület
Szaktanár
Szaktanár, edző
Osztályfőnök
DSP összekötő

A tanévben nyújtott kiváló Osztályfőnök/
tanulmányi eredmény (4,7) tantestület
legalább jó magatartás és
szorgalom;

8

éves kitűnő
Osztályfőnök/tantestüle
tanulmányi eredményért t

Átadja
Oszt. fő
Oszt. fő
Oszt. fő
Szakkörvez
ető
Szaktanár,
edző
Oszt. fő

Megj.

DÖK vezető
Intézményv
ezető/évzáró

Intézményv
ezető/évzáró

Kiemelkedő, ill. rendszeres Szaktanár / tantestület
sporttevékenységért, legalább
jó tanulmányi eredményért

Intézményv
ezető /évzáró

Adott tanévben nyújtott kiváló
versenyeredményért;

Szaktanár
javaslatára,
munkaközösség,
vezetőség
jóváhagyásával.

Intézményv
ezető

Tartalom

Javaslattevő / elfogadó

Átadja

Megj.
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Kiváló
tanulmányi
eredményért, példás
magatartásért, szorgalomért,
közösségi munkájáért.
A fentiek mellett figyelembe
vesszük a 8 éves tanulmányi
munkát,
elért
versenyeredményeket,
sport,
művészet, vagy egyéb
területen
nyújtott
kimagasló
szintű teljesítményt.
9.2. Fegyelmező intézkedések
Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

Osztályfőnöki

Osztályfőnök
előterjesztésében
/tantestület
döntése

Intézményv
ezető

alapján/

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a
felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, az
órákon előforduló fegyelmezetlenség, késés,
munkamegtagadás miatt

figyelmeztetés

A tanuló tanulmányi és magatartási
kötelezettségszegése, a házirend enyhébb
(szóbeli, írásbeli)
megsértése, igazolatlan mulasztás miatt
szaktanári
vagy
napközis
Magatartás értékelésében félévkor, illetve három
tanév végén: legfeljebb jó
figyelmeztetés miatt
osztályfőnöki intő

osztályfőnöki rovó

Ha a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetés
ellenére nem változtat viselkedésén, visszaeső
módon elköveti ugyanazt a hibát 3
osztályfőnöki figyelmeztetés vagy ismételt
három szaktanári vagy napközis
figyelmeztetés miatt
Ha a tanuló osztályfőnöki intő ellenére nem
változtat viselkedésén, visszaeső módon
elköveti ugyanazt a hibát
3
osztályfőnöki
intő
más személy tulajdonát képező értéktárgyat
vagy taneszközt eltulajdonít

Intézményvezetői figyelmeztetés (szóbeli) Az iskolai házirend gyakori megsértése,
Magatartás értékelésében félévkor, illetve igazolatlan mulasztás, szándékos, kisebb
tanév végén: legfeljebb változó
mértékű károkozás, fegyelmezetlenség miatt
Intézményvezetői figyelmeztetés (írásbeli)

Az iskolai házirend súlyos megsértése,
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Magatartás értékelésében félévkor, illetve
tanév végén: rossz

szándékos károkozás, igazolatlan mulasztás,
súlyos fegyelmezetlenség miatt

Intézményvezetői intő

ha a tanuló:
az intézményvezetői figyelmeztetés ellenére
sem változtat viselkedésén, visszaeső módon
elköveti ugyanazt a hibát
osztályfőnöke, szaktanára a büntetéseknek erre
a formájára javaslatot tesz

Intézményvezetői rovó

Ha a tanuló iskolai kötelességeit vétkesen,
súlyosan
megszegi,
viselkedésével
veszélyezteti társait és közösség morális
állapotát

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 4.§ tartalmazza
Ugyanazon tartalmú / mértékű vétség többszöri elkövetése esetén 3x-i ismétlődés után a
következő súlyosabb fokú fegyelmező intézkedés szerint történik az értékelés.
9.2.1 A köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy
azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az
alkalmazandó intézkedések

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes
cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival
alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelésioktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által
elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség
hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a
közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.
A tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmény jellege, mértéke,
elkövetésének körülményei szerint akár bűncselekményt is megvalósíthat, amelynek vizsgálata
a hatóságok jogköre.
9.3. Eljárásrend – osztályozó vizsga
Feladat, tevékenység

Felelős

Határidő
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1.

Az osztályozó vizsgára bocsátás
feltételeinek megállapítása: - osztályfőnök,
osztályozó vizsgára kötelezett szaktanár
(igazolt, igazolatlan hiányzások
mértéke,
tantárgyi
óraszám
vonatkozásában)
- osztályozó vizsgára jelentkező
(egyéni munkarend szerint tanuló,
tanév összevonást kérelmező)
írásban az iskola

a félév (tanév) zárása előtt
5 héttel

intézményvezetőjének címezve
2.

Az érintett tanuló (szülők) osztályfőnök,
kiértesítése (osztályozó vizsga szaktanár,
iskolavezetés
időpontja, helye, felkészülési
lehetőségek ismertetése)

osztályozó vizsga előtt 4 héttel

3.

Vizsgáztató bizottság felkérése
(elnök, kérdező, felügyelő)

iskolavezetés

osztályozó vizsga előtt

4.

A követelmények meghatározása
a helyi kerettanterv szerint

szaktanárok

folyamatosan

5.

Az
osztályozó
vizsga szaktanárok,
lebonyolítása (írásbeli és szóbeli iskolavezetés
kérdések, feladatok, értékelés,
jegyzőkönyv, adminisztráció) A
tanuló osztályozó vizsgán való
megjelenése kötelező.

osztályozó
értekezlet
meghatározott időpontban

6.

Az érintett tanuló (szülők) szóbeli, osztályfőnök
írásbeli értesítése az
osztályozó vizsga eredményéről

az osztályozó vizsgát követően 3
napon belül

előtt,
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9.4. A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai
A magatartást és szorgalmat számjegyekkel értékeljük: 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (rossz, ill.
hanyag)
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minősíti tanév közben. Félévkor és év végén a
nevelőtestület javaslata alapján kerül a jegy meghatározásra.
A javasolt osztályzatot akkor kaphatja meg a tanuló, ha az adott érdemjegynél legalább 4 szempont
jellemző rá. A nem jellemző szempont is csak 1 szinttel lehet lejjebb. 9.4.1. Magatartás
Magatartás Értékelés
A

házirendet

Fegyelmező intézkedések és az
értékelés kapcsolata
jól

ismeri

maradéktalanul betartja;
A tanítási órákon fegyelmezett és

és Ha a tanulónak nincs elmarasztaló
beírása, illetve különböző területeken
dicséretben részesítették.

együttműködő;
A szünetekben mindig fegyelmezett;
Tanáraival
mindig
figyelmes,
előzékeny, tisztelettudó;
Társaival barátságos, segítőkész;
Beszéde kulturált, tisztelettudó.
A házirend előírásait általában betartja; Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli,
A
tanítási
órákon
írásbeli) legfeljebb egy tantárgyból;
általában fegyelmezett;
Egy két alkalommal előforduló
A szünetekben általában fegyelmezett; tantárgyi követelmény nem teljesítése, a
felszerelés, a házi feladat hiánya, órákon
Tanáraival tisztelettudó;
előforduló fegyelmezetlenség miatt.
Társaival
többnyire
barátságos, segítőkész;
Általában
tisztelettudóan
beszél mindenkivel.
A házirend előírásait gyakran
megszegi;

Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;
A házirend enyhébb megsértése esetén.

Több szaktanári figyelmeztetés (szóbeli,
írásbeli);
Tanítási órákon többször nem figyel;
A tantárgyi követelmények nem
Szünetekben
többször
kell teljesítése, a felszerelés, a házi feladat
többszöri hiánya, órákon előforduló
figyelmeztetni, rászólni;
fegyelmezetlenség miatt több tantárgy
Tanáraival
néha tiszteletlenül
esetében.
viselkedik;
Társaival nem túl barátságos, kicsit
Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés;
A házirend előírásainak gyakori
elszigetelődik;
Beszéde néha indulatos, nem eléggé megszegése esetén.
figyel arra, hogyan beszél másokkal.
Szóbeli intézményvezetői
figyelmeztetés;
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A tanuló tanulmányi és magatartási

kötelezettségszegése, a házirend
egyszeri súlyos megszegése; 1 óra
igazolatlan mulasztás miatt.
A házirend utasításait nem tartja be;

Írásbeli intézményvezetői figyelmeztetés;

Tanítási órákon fegyelmezetlen;
Szünetekben fegyelmezetlen;
Tanáraival tiszteletlenül viselkedik;
Társaival
való
kapcsolata
nem
megfelelő, durván beszél és viselkedik.

Intézményvezetői intés;
Az iskolai házirend többszöri súlyos
megsértése,
szándékos
károkozás,
többszöri igazolatlan mulasztás, súlyos
fegyelmezetlenség miatt.

9.4.2. Szorgalom
szorgalom
Értékelés
a tanórán mindig aktív és együttműködő
házi feladatait mindig gondosan, pontosan készíti el
munkáját mindig precízen, gondosan végzi
a kötelező feladatok mellett gyakran elvégez szorgalmi feladatokat
is iskolai felszerelése mindig kifogástalan a közösségi munkában
szívesen és gyakran vállal feladatokat.
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a tanórán általában aktív
házi feladatait legtöbbször pontosan készíti el munkáját
legtöbbször pontosan végzi
a kötelező feladatok mellett időnként szorgalmi feladatokat is vállal
iskolai felszerelése többnyire rendben van a közösségi munkában
általában részt vesz.
az órai munkában nem kellően aktív házi
feladata sokszor hiányos
munkáját nem kellő precizitással és figyelemmel végzi
szorgalmi feladatot csak ösztönzésre és nagyon ritkán
vállal iskolai felszerelése gyakran hiányos a közösségi
munkában csak nagyon ritkán vesz részt.
adott félévben valamely tantárgyból nem teljesíti a tantervi követelményeket.

8.4.3. Tanulmányi munka értékelése
•

A tanulók teljesítményének, előmenetelének, értékelésének, minősítésének alapja, hogyan
viszonyul a tanulói teljesítmény az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez.

• Folyamatosságot biztosítson.
• Iskolánk követelményrendszerére épüljön.
• Biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát.
• Legyen tárgyszerű (erős és gyenge pontok, lehetséges javítások).
Tanórán kívül:
•
•
•
•

szaktanárok részéről osztályozó értekezleten
fogadóórákon
szülői értekezleten – osztályfőnök
iskola által szervezett programok értékelésekor, pl. kirándulás, vetélkedő.

10. Tankönyvek kiválasztása
A szaktanárok szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását.
10.1. Az alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek kiválasztásának elvei
Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Iskolánk pedagógusai a
helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. Az
egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket
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a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok
határozzák meg. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek, szaktanárok a következő
szempontokat veszik figyelembe:
- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak.
- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. Pedagógusaink nem
választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és
tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az iskola
honlapján és a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a
kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen
tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. A kötelezően előírt
taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői értekezleteken)
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége (iskolai rendelés
alapján). Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek
megfelelnek az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2014.(III.12.) EMMI rendelete a tankönyvvé
pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről, valamint 2013. évi CCXXXII. törvényhez kapcsolódó új végrehajtási rendeletnek a nemzeti
köznevelés tankönyv ellátásáról. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre
is szükség van: testnevelés, technika, rajz. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből,
illetve más támogatásokból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár
számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
Az iskolai tankönyvrendelés összeállítása előtt a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy milyen
módon kívánják beszerezni a tankönyveket. Az iskola a könyvtár lehetőségei szerint biztosítja, hogy
a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók
rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez. Az iskola intézményvezetője minden év április
15-ig kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek
a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. Az iskolai
tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai munkaközösségek
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a tartós tankönyv
vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja és dönt a
tankönyvtámogatás módjáról is. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola intézményvezetője
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beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az
iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az
iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi
tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében
a kártérítés pontos mértékét a könyvtári működési rend tartalmazza.
Tankönyv: tankönyvvé nyilvánított, s tankönyvként engedélyezett taneszköz.
Egyéb taneszközök: füzetek, munkafüzetek, feladatlapok, gyakorló lapok, mérőlapok, segédkönyvek,
szótárak, kötelező olvasmányok, lexikonok, térképek, a művészeti iskolában próbaruhák, fellépő
viseletek, lábbelik, stb.
a) Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a művelődési és közoktatási miniszter
hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb
eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.).
b) Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
tankönyveket, taneszközöket, a ruházati és egyéb felszereléseket a nevelők szakmai
munkaközösségei és a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. Ugyanakkor csak
olyat választhat, amely minden tanuló számára biztosítható és nélkülözhetetlen. Nem lehet tanév
közben újabb eszközök beszerzését előírni.
c) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában
szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők
kötelessége.
d) A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a következő
szempontokat veszik figyelembe:
•

A taneszközök igazodjanak a pedagógiai programunk, az adott műveltségi terület, tantárgy,
vagy tantárgycsoport célkitűzéseihez, illeszkedjenek az általános fejlesztési követelményekhez
(koherencia).

•

Legyenek jól tagoltak és biztosítsanak kellő számú feladatot a begyakoroltatáshoz.

•

Szolgálják a differenciált alkalmazást, - segítsék elő az önálló ismeretszerzés képességének
fejlődését, - hassanak motiválóként a tanulókra, - nyelvezetük, szerkesztésük az életkori
sajátosságokra legyen tekintettel, - alkalmasak legyenek az ismeretek tapasztalati
megalapozására, a felfedezés lehetőségére, a kreativitás fejlesztésére.
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•

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek
több tanéven keresztül használhatók.

•

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk – új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.

•

A SNI tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközöket a kötelező eszközjegyzék szerint kell
biztosítani.

•

A taneszközök ára feleljen meg a vonatkozó költségvetési és tankönyvellátásra vonatkozó
rendeletnek, és a szülők fizetési lehetőségeinek.

e) A kötelező taneszköz-jegyzékben szereplő eszközök beszerzése elsőbbséget élvez.

11. Egyéb rendelkezések
•

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed. A diákönkormányzat működését feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a
diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

•

Az iskolai és iskolán kívüli szervezett rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök
útmutatásai alapján kell részt venniük. Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában,
döntéshozatali jogát az intézményvezető-helyettes veszi át.

•

Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet a következő:
o Fehér ing/ lányoknak fehér blúz/nyakkendő o Sötét
nadrág/ lányoknak sötét szoknya vagy nadrág o iskolai
nyakkendő

A testnevelés órán kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást, ékszerek,
értékek elhelyezéséről a tanár dönt.

12. A házirend megismerésének lehetősége
Az iskola hatályos házirendjéről a tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők pedig az első
szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.
A házirend 1 példányát megkapja: a Nkt. értelmében az első osztályba lépő tanulók szülei.
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A házirend elhelyezésre kerül a könyvtárban, a tanári szobában és az iskolatitkári irodában. A házirend
az iskola honlapján szerepel a Dokumentumok és a Sülőknek – fül alatt, valamint az iskola nyitvatartási
ideje alatt bárki számára rendelkezésre áll a fent említett helyeken is.
A házirend rövid kivonata a Gróf Széchényi Etikai Kódex, a tanév első napján minden évfolyamon
felolvasásra kerül, majd a gyermek aláírja, hogy tartalmát megértette, tudomásul vette és elfogadja. A
kódex laminálva az osztályteremben kifüggesztve megtalálható. A Gróf Széchényi Etikai Kódex a
Házirend mellékleteként megtalálható.
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II. Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája

II/A. Zeneművészeti ág
1. Általános rendelkezések
1.1. A Házirend területi hatálya
A Ránki György Zeneiskola AMI házirendje az iskolai élet – beleértve az intézménybe érkezéstől az
onnan való távozásig-, valamint az intézmény területén kívüli iskolai programokra (pl.: kulturális
programok, hangversenyek), rendezvényekre terjed ki.
Feladatellátási helyek:


003 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája
o 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.



Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf Széchényi Imre
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája
Balatonszárszói Telephelye
o 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty u. 6.



Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf Széchényi Imre
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája
Balatonszemesi Telephelye
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o 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1.
1.2. A házirend személyi hatálya
A házirend a Ránki György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló tanulóra, a szülőre, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat,
illetve teljesít kötelezettségeket, a pedagógusra és az intézmény minden más alkalmazottjára terjed ki.
1.3. A Házirend időbeni hatálya
A házirend a Ránki György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló tanulóra, továbbá a pedagógusokra és az intézmény minden más alkalmazottjára az
intézménybe történő belépéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli iskolai
programokra (pl.: kulturális programok, hangversenyek), rendezvényekre terjed ki.
1.4. A Házirend nyilvánossága
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor szülő megkapja. A főtárgy tanár a szülők
részére a tanév kezdetén az első főtárgyi órán, vagy az órabeosztás alkalmával ismerteti a házirendet,
és tájékoztatja a tanulókat kötelességeiről, jogaikról , jogai gyakorlásához szükséges információkról,
eljárásokról.
1.5. A Házirend célja
Elősegíteni az oktató-nevelő munkát, és a közösségi élet fejlődését. A Házirend amellett, hogy
jogszabályok gyűjteménye, arra törekszik, hogy megértesse a tanulókkal, hogy életük szabályozása
nem ellenük, hanem értük történik.
2. A tanulói kötelességek teljesítésének szabályai
2.1. Megjelenési kötelezettség
•

A növendék kötelessége, hogy részt vegyen és pontosan megjelenjen a kötelező és a kötelezően
választható foglalkozásokon.

•

Az iskolai tanulmányokhoz kötődő vizsgák megjelölt időpontjai előtt 15 perccel kell
megjelenni.

•

A tanulók tartózkodnak a józan és a közösségi magatartást befolyásoló szer, drog hatása alatti
intézményi megjelenéstől.

•

Nagyobb összegű pénzt, értéket, értéktárgyat, mobiltelefont mindenki csak saját felelősségére
hozhat az iskolába.
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•
•

Tanórán a növendék a mobiltelefont kikapcsolt állapotban köteles tartani.
Minden, nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanításon, tanórán kívüli foglalkozáson
(kulturális program, tábor), az iskolai munkarendben szereplő közös rendezvényen a tanulóknak
meg kell jelenniük a megadott időben és helyen, mely tanítási idő alatt, vagy helyett kerül
megrendezésre.

•

A tájékoztató füzetet hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órákra magával vigye, a
bejegyzéseket szülővel írassa alá.

•

Ha a növendék távol marad a tanítási óráról, a hiányzás első napján a növendék vagy a szülő,
telefonon tájékoztassa a tanárát.

•
•

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú igazolatlan mulasztása a 6 órát eléri. Az értesítésben
felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire - azaz hogy igazolatlan
mulasztás esetén megszűnik a növendék jogviszony. A szülőt két alkalommal kell
figyelmeztetni.

•

Növendékeinktől megkívánjuk, hogy az iskolában ápoltan, tisztán jelenjenek meg.
Ünnepségeken, hangversenyeken, zenei versenyeken az alkalomhoz illő ruházatot viseljenek –
kollektív szereplés esetén ruházatuk egységes legyen – és mindenütt kulturált magatartást
tanúsítsanak.

•

Ha a növendék egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák
egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha az intézményvezető
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

2.2. Tanulmányi kötelezettség
•
•

A tanulók a tanóra menetét előmozdítják, tevékenyen részt vesznek az órai munkában.
Magatartásukkal biztosítják társaiknak a tanuláshoz, tanáraiknak a munkavégzéshez való jogát.
Az iskola vezetője, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai méltóságát és jogát tartsa tiszteletben.

•

Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen
tanulmányi kötelezettségeinek.

•

A zeneiskolai vizsgákon, a főtárgyi, valamint a kötelező és a kötelezően választható
foglalkozásokon felkészülten jelennek meg, magukkal viszik a tanítási órához szükséges
felszereléseket.

•
•

A tantermek használati rendjét be kell tartani.
Tájékoztató füzetüket minden tanórára magukkal hozzák, a bejegyzéseket és a kapott
osztályzatokat a szüleikkel a következő órára aláíratják.

•

Az iskola növendéke köteles bejelenteni, ha a zeneiskolán kívül még rendezvényen vagy
előadáson szerepel, vagy ha az iskola tulajdonát képező eszközöket használja. A főtárgyi tanár
az engedély megadásával együtt megfelelő előadási darabot biztosít a növendéknek.
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2.3. Egészségvédő és balesetmegelőző kötelezettség
•

A Házirend területi hatályában megjelölt helyszíneken a tanulók számára megengedhetetlen a
dohányzás, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztása, éppen ezért ezeket nem is tarthatják
maguknál.

•

A tanulók ügyelnek tantermük és az általuk használt szaktantermek, a rájuk bízott, vagy az
oktatás során használatba vett tárgyak tisztaságáért.

•

A tanulók ügyelnek a WC és a mosdók kulturált használatára, a meghibásodásokat jelentik a
főtárgy tanárnak.

•

A tanulók haladéktalanul jelentik, ha személyüket, társaikat, vagy másokat veszélyeztető
állapotot, tevékenységet észlelnek. A balesetvédelmi előírásokat be kell tartani, a balesetet
azonnal jelenteni kell a főtárgy tanárnak, vagy az irodában.

•

A közbiztonságot különösen veszélyeztető eszközöket, továbbá vegyszert, mérgező vagy a
közegészségügyi előírásoknak nem megfelelő anyagot, petárdát, élő állatot tilos behozni az
intézmény területére.

2.4. Kártérítési kötelezettség
•

A társadalmi tulajdon védelme, az épület, a berendezések és a hangszerek állapotának a
magóvása és tisztántartása mindenkinek kötelessége.

•

Károkozás esetén az intézményvezető a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár
nagyságát felméri. A kárt okozó kiskorú szülőjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat
eredményéről. Egyidejűleg a szülőt felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen
felszólítás esetén az iskola intézményvezetője pert indíthat a szülő, illetve a tanuló ellen.

•

A tanuló kötelessége, hogy az iskola berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit
rendeltetésszerűen használja.

•

A szülő az iskolától kölcsönzött hangszereket és eszközöket köteles aláírásával igazolni a
kölcsönzési kötelezvényen, amelyet a főtárgyi tanár pontosan kitölt (név, lakcím, hangszer
típusa, neve, gyártási száma, értéke, stb.).

•

Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén a Kt. 77. §-ában előírt módon és mértékben
kártérítést kell fizetni.

2.5. Térítési díj
Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti
iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak kiskorú tanuló esetén a szülőnek,
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítési díj
fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
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•

Maximum heti két tanári foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátítása,
valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészeti előadás, továbbá a szolgáltatások
körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, az állami vizsga és a
tanulmányok alatti vizsga

•
•

térítési díjakról, tandíj törvényileg szabályozott
Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi,
érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók részére

•

•
•
•

A

tanulói jogok gyakorlatával kapcsolatos szabályok
A tanulói jogviszony az iskolába való jelentkezést követően felvétel vagy átvétel útján
keletkezik. Az iskola felvételi vizsgát szervez, és annak eredményeit összesíti. A jelentkezők
felvételéről, átvételéről és osztályba sorolásáról – az iskola adottságainak figyelembe vételével
– az iskola vezetője dönt. Az iskola elutasítja a jelentkezést, ha a felvettek száma meghaladja a
fenntartó által engedélyezett létszámot.
A felvétellel kapcsolatos döntésről az iskola értesíti a szülőt.
A tanulói jogviszony a beírás napján jön létre.
A tanulói jogviszony megszűnéséről a Közoktatási törvény 75. §-a rendelkezik.

3.1. A tanulók felvételének elvei
•

A felvételi vizsgákat április hónapban kell megtartani. Új tanuló felvételéről a vezető a felvételi
bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve dönt.

•
•
•

A régi növendékeink a zeneiskolába minden tanév végén újra beiratkoznak.
Az osztályfolytatás, összevont vizsga iránti kérelmet május 10-ig kell írásban benyújtani.
A döntést a felvételi vizsgát követő napokban az iskolai hirdetőtáblán és a honlapon
közzétesszük (rankizeneisk.uw.hu). Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint a férőhely, a
jelentkezőket a vizsga eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni.

•

A tanulók osztályba sorolására- a felvételi vizsgán nyújtott teljesítményük alapján – a felvételi
bizottság tesz javaslatot. Hely hiányában felvételt nem nyert növendéket várólistára tesszük,
amennyiben a létszám engedi, a tanszakokat a várólista alapján töltjük fel.

•

A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól.

3.2. A tanulói jogviszony megszűnése
Kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a
bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem
tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letétele napján, ha a
tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításnak napján.
Ha a tanuló tanulói jogviszonyát – tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az
42

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Házirendje

intézményvezető szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló, eredménytelen felszólítása és a tanuló
szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre
emelkedésének napján.
3.3 A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánításuk
A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskola hirdetőtáblája szolgálja, melyre minden olyan
nevelőtestületi döntést ki kell tenni, amely a tanulókat érinti.
Az iskola Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Házirendjét – a
vezető által hitelesített 1 példányban – az iskolai könyvtárban találják meg a tanulók.
Az iskola tanulóinak jogában áll véleményüket megfelelő módon elmondani a saját és az intézmény
életét érintő ügyekben tanáraiknak, az iskola vezetőjének egyénileg, vagy valamely közösség előtt. Az
intézmény megkeresett vezetője, tanárai a tanuló kérdéseire a magasabb jogszabályokban
meghatározott módon és határideig érdemi választ adnak.
4. Az iskola működése
4.1. A működés rendje, nyitva tartás, a vezető intézményben való tartózkodásának rendje
•
•

Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől–péntekig 8-20 óráig tart nyitva.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre
a vezető ad engedélyt.

•

Az intézmény a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szünetek ügyeleti
rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg.

•

Az intézmény nyitva tartási idején belül délelőtt 8 és délután 16.30. óra között az iskolatitkár, a
vezető, vagy a vezető által megbízott tanárnak bent kell tartózkodnia. Szombati oktatás esetén
minden esetben a vezető által megbízott pedagógus illetékes a vezető helyett eljárni.

4.2. Az ügyfélfogadás rendje
A tanulók hivatalos ügyeiket az iskolatitkárnál intézhetik 8-16.30 óra között.
A tanulók hivatalos ügyében az iskolatitkár, a főtárgy tanár és a vezető nyújt segítséget. A
vezető fogadóórájának időpontja a hirdetőtáblán megtalálható.
4.3 A tanítási órák rendje
•
•

Növendékeink egyéni és csoportos foglalkozásokon vesznek részt. A hangszeres foglalkozások
egyéni beosztás szerint zajlanak:
„A” tagozaton heti 2 x 30 percben
43

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Házirendje

•
•
•

„B” tagozaton heti 2 x 45 percben tanáronként és csoportonként változnak
A folyosón kerüljük a kiabálást, rohangálást
Az iskolába járó tanulók e tevékenységüket kötelesek a főtárgy tanárnak bejelenteni, illetve az
egyéb más intézmény munkájában (művészeti együttes, sportegyesület) való részvételükről
előzetesen az alapfokú művészetoktatási intézmény intézményvezetőját tájékoztatni

A

tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános- és középiskolájuk
tanítási óráival, illetőleg munkaidejével. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a
távolabb lakó tanulók óráit – ha lehetséges – kapcsoljuk a kötelező tárgyi órákhoz. A csoportos
órák (a csoportos hangszeres előképző és a „B” tagozatok óráinak kivételével) heti egy
alkalommal összevonhatók.
•

A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, illetve a kötelező
tárgyi órákat az említett tantárgyi naplók sorszám és dátum szerint kell feltüntetni.

•

A tanítási órák látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak egyeztetés után. Minden egyéb
esetben a látogatásra a vezető ad engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók,
kivételt indokolt esetben a vezető és az iskolatitkár tehet.

•

A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy tanítási órát
más módon zavarni nem szabad. A tanár köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás
színhelyén megjelenni.

4.4. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje
Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai
csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai a hangversenyeken és az operaelőadásokon való részvétel,
a művészeti, közművelődési intézmények, kiállítások szervezett látogatásai. A tanulmányi
kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat munkatervben rögzíteni kell.
Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez az általános- és
középiskola, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetőjének hozzájárulása szükséges.
4.5. A tanulók távolmaradásának engedélyezési rendje
•

A tanulók mulasztásaikat kötelesek igazolni, az igazolást, a mulasztást követően az első főtárgyi
órán a főtárgy tanárnak kell bemutatni – a félév és a tanév vége előtti közvetlen hiányzásokra
vonatkozó orvosi igazolást a félév illetve a tanévzárást megelőző 5 munkanapig a szülőnek le
kell adni, amennyiben ez nem történik meg, a mulasztás igazolatlan.

•

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák
egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha az intézményvezető
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
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•

A mulasztásokat orvosi igazolással kell igazolni. a tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola
által szervezett rendezvényekről való mulasztását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi
igazolással igazolni. Ha a tanuló hatósági intézkedés miatt mulasztott, arról is igazolást kell
hoznia.

•

Az első igazolatlan mulasztás esetén az iskolaköteles a szülő figyelmét felhívni az igazolatlan
mulasztás következményeire.

•

A tanulók tanítási órákról való késését az osztálynaplóba be kell vezetni. A kérések ideje
összeadható, ha elérik a 45 percet egy igazolatlan (vagy igazolt) órának minősül.

•

Az elkésett tanuló nem zárható ki a tanítási óráról.

5. A tanulók értékelése az alapfokú művészetoktatási intézményben
•

A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként)
érdemjeggyel értékeli.

•
•

A tanév folyamán a tanulók munkáját úgynevezett részjegyekkel is értékelhetjük.
A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, és nem
feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen, azonban
nevelési és pedagógiai szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi átlagjegy között
nagy az eltérés.

•

Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti
eredményeinek egybevetése alapján történik:

•

A főtárgy, a szolfézs, szolfézs előképző, hangszeres előképző, a zeneelmélet és a zenetörténet,
zeneirodalom főtárgy esetén adható érdemjegyek: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1), jól megfelelt, megfelelt, nem felet meg

•

A kamarazene, a kötelező zongora tárgy, illetőleg a zenekar tantárgy esetén: jól megfelelt,
megfelelt, nem felet meg

•

Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét – felnőtt tanulók kivételével – a tájékoztató füzet útján
tájékoztatni kell.

5.1. A félévi és a tanév végi osztályozás
A tanulók munkáját – kivéve az előképzős és a hangszeres előképzős tanulókat – félévkor és a tanév
végén osztályozni kell. A félévi, illetve a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi
munkáját, valamint a tanév végi beszámolón mutatott teljesítményét kell tükröznie. A félévi
osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félévi vizsga alapján. A tanév végén hangszeres főtárgyból,
hangszeres előképzőből, valamint szolfézsból, zeneelméletből és zeneirodalomból bizottság előtt
beszámolót kell tenni. A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata alapján a bizottság
állapítja meg.
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A bizottság elnöke az intézményvezető vagy a megbízottja (intézményvezetőhelyettes, tanszakvezető).
A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos
tanár. Ha a nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi vegyen részt a
beszámolón.
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a
beszámolón megjelenni nem tud és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja.
Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi
beszámolón nem vett részt.
A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben a
igazolt és az igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát,
kivéve, ha a tananyagot elsajátította, és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz. Az osztályzatokat
félévkor számjeggyel a tájékozató füzetbe, év végén a naplóba, a törzslapra és a bizonyítványba
szómegjelöléssel és számjeggyel, illetve hangszeres előképző, zenekar, kamarazene, kötelező zongora
tárgyak esetében az előírt szöveges minősítéssel kell bejegyezni.
5.2. Szorgalom
A főtárgyi és a szolfézstanulásban tanúsított szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell. Erről a
szülők és a tanulók a tájékoztató füzet útján kapnak értesítést. A szorgalom minősítésére 4 fokozatot
kell használni: − példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
A szorgalom minősítését félévkor szám- és szómegjelöléssel a tájékozató füzetbe, tanév végén pedig a
naplóba, a törzslapra valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell bejegyezni. Három órát
meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható.
5.3. Javítóvizsga
Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a javítóvizsga
letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakot kell kijelölni. A javítóvizsga napját az
intézményvezető állapítja meg és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé.
•
•

A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell.
Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg,
tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell
megtartani, melynek elnöke az intézményvezető vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és még
egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár.

•
•

A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba.
A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanra írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány
kiosztásával történik.

•

A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.
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5.4. Összevont beszámoló
Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján az
intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából
tegyen összevont beszámolót. Ez esetben minden osztály anyagából külön kell tenni beszámolót.
•

Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg vagy az intézményvezető által
megadott időben lehet tartani.

•
•

A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie.
A kérelmet legkésőbb május 10-ig lehet az intézményvezetőhoz benyújtani.

5.5. Felsőbb osztályba lépés
Az alapfokú művészetoktatási intézmény felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül
megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg.
A tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ebben az esetben a
felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni. A legmagasabb zeneiskolai
osztályt eredményesen végzett tanuló sikeres alapvizsga után továbbképző osztályba léphet.
5.6. Tanulmányok folytatása az osztályban
Az a tanuló, aki osztályba tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az intézményvezetőtól
legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait következő tanévben ugyanannak az osztálynak
tanulójaként folytathassa. Az intézményvezető a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az
esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni.
Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja az
összóraszám egyharmadát.
6. Az iskola helyiségei és az iskolához kapcsolódó területek használata, hirdetések elhelyezése
6.1 A helyiségek használati rendje
•
•
•
•

A növendékek óráik megkezdése előtt a folyosón csendben várakoznak.
A szolfézs és a csoportos órák után a tanteremben csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak.
A tanulók az órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni tilos.
Gyakorlás céljára üres termet az intézményvezetőtől lehet igényelni a főtárgy tanár egyeztetése
alapján.

•

A helyiségekben a hangszerek és audiovizuális eszközök használata kizárólag a szaktanteremért
felelős tanár engedélyével lehetséges.

•

A tanulóért érkező felnőtt az iskola előterében tartózkodhat.
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•

A tanítási órák látogatására jogosult hivatalos személyeken kívül a vezető engedélyt adhat más
személyeknek is a zeneiskolai órák látogatására.

•
•

Az intézményben, illetve az intézmény rendezvényein tilos a dohányzás.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.

6.2 Hirdetések elhelyezése
Az iskola területén, az iskolai hirdetőtáblákon (kizárólag az erre kijelölt helyen) az iskolatitkár útján az
iskolavezetés engedélyével, aláírásával, intézményi bélyegzővel lepecsételt módon, csak oktatással,
neveléssel, közművelődéssel kapcsolatos hirdetések helyezhetők el, továbbá a fenntartó, a hatóságok
közleményei.
Az intézmény területén nem megengedett a kereskedelmi céllal kapcsolatos reklámtevékenység (kivéve
a hangszer eladással-vétellel kapcsolatos közlemények).
7. Óvó, védő intézkedések szabályozása
7.1 Általános magatartási szabályok
A tanulók az iskola épületében, osztályokban, folyosókon, udvaron tanítás előtt, óraközi szünetekben,
tanítás után kötelesek fegyelmezett kulturált viselkedéssel a baleseteket megelőzni.
Tilos a rohangálás, lépcsők korlátjára való felkapaszkodás, asztalt, padot meghaladó méretű bútor tanári
felügyelet nélküli mozgatása, ablakból való kihajolás, kikiabálás az utcára, bármilyen tárgy vagy
folyadék kidobása, kiöntése, elektromos eszközök (magnetofon, rádió, TV, stb.) tanári felügyelet
nélküli bekapcsolása. A szaktantermekbe csak tanári kísérettel léphetnek be és kezdhetnek neki a
munkához a tanulók.
7.2 Teendők baleset bekövetkeztekor
A bekövetkezett balesetet a tanuló, amennyiben azt állapota nem teszi lehetővé, akkor társa vagy társai
azonnal jelenti(k) a főtárgyi tanárnak, vagy az irodában. A tanár intézkedik elsősegélynyújtásról, orvosi
segély hívásáról, a szülő (gondviselő) és az iskola tagintézményvezetőjének értesítéséről (sürgős
esetben telefonon). Amennyiben a baleset jellege megkívánja, értesíteni kell a rendőrséget is. A
tanár(ok) további teendőit az orvos, a rendőrség, az intézmény-vezető utasításai szablyák meg.
8. Tiltó rendelkezések
A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, fegyvernek minősülő szúró-vágó eszközt, egymás testi épségét
veszélyeztető tárgyakat, jó ízlést sértő sajtó- és egyéb médiatermékeket.
Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot diáknak az iskolába behozni, illetve az iskola által szervezett
programra elvinni tilos! E tilalom megszegése a legsúlyosabb fegyelmi büntetést von maga után.
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Különböző magokat, rágógumit, élvezeti cikkeket (dohányt, alkoholt), kábító hatású anyagokat az
iskola területér behozni és fogyasztani tilos!
A dohányzás az iskola épületében a diák számára tilos. Megszegése fegyelmi büntetést von maga után.
Az iskolával nem tanulói jogviszonyban álló dohányosok számára is tilos a dohányzás az iskola
területén.
A tanításhoz nem tartozó felszerelést (rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer,
mobiltelefon stb.) mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába.
Tanítási órára mobiltelefont, hangjelzést adó órát, walkmant, discmant és egyéb zavarásra alkalmas
eszközt a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, óra alatt bekapcsolni
tilos!
9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki példamutató
szorgalmat tanúsít, hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az intézmény
dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek
adhatók:
•

Intézményvezetői dicséretben kell részesíteni azt a tanulót, aki az iskolának dicsőséget jelentő
országos, regionális, megyei vagy helyi versenyen kiemelkedő eredményt ér el.

•

Intézményvezetői dicsérő oklevelet kap az, aki a tanév végén kiváló tanulmányi eredményt ér
el.

•

Emlékoklevelet kell adományozni annak a tanulónak, aki a 6. alapfokú évfolyamot befejezte,
és alapfokú művészeti vizsgát tesz.

•

Szaktanári dicséret adható a tanévben több alkalommal tanúsított rendszeres, eredményes
felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért.

•

A dicséretet a tájékoztató füzetbe, illetve az év végi bizonyítvány és a törzslap jegyzet rovatába
be kell jegyezni. Az intézményvezetői dicsérethez, dicsérő oklevélhez és emlékoklevélhez
tárgyjutalom is kapcsolódik.

•
•

Tanulói közösségek, csoportok jutalmazásának alapelvei:
A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, közösségek, együttesek intézményvezetői
dicséretben, csoportos jutalmazásban részesíthetők. A csoportos jutalmazás formái: opera,
hangverseny látogatás, szakmai táborban, külföldi hangversenyúton való részvétel.

10. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
– a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni.
A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható:
•

szóbeli figyelmeztetés
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• szaktanári vagy intézményvezetői írásbeli figyelmeztetés.
A szaktanári figyelmeztetés vagy írásbeli intés adható: a főtárgy, illetve kötelező tárgy
követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, foglalkozáson előforduló többszöri
fegyelmezetlenség miatt, házirend enyhébb megsértése miatt, igazolatlan mulasztás miatt.
Intézményvezetői írásbeli figyelmeztetés: a körülmények mérlegelésével a szaktanár kezdeményezi.
11. Térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok
11.1 A térítési díjfizetési kötelezettség, a térítési díjfizetési kötelezettség mértéke
A térítési díj és tandíj mértékét törvény szabályozza.
11.2 Szociális kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség
teljesítésénél
Kérelem alapján a megállapított térítési díjat, illetőleg tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében
csökkenteni lehet (lsd. 1. sz. melléklet).
11.3 Vegyes és értelmező rendelkezések
•

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak hatálya alá, a magyar állampolgárságú gyermekekkel, illetve tanulókkal
azonos mértékű térítési díj, illetve tandíj megfizetésére kötelezett.

•
•

A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi
viszonyaiban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett
tandíjat, térítési díjat utólag köteles megfizetni.

•

A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra jutó
tényleges kiadások összege vehető figyelembe. A felújítási és karbantartási jellegű kiadások a
tanulóra nem háríthatók át. Szakmai feladatra jutó folyó kiadások az adott feladatra
elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része.
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II/B. Táncművészeti ág

1. Általános rendelkezések
1.1. A Házirend hatálya
A Házirend hatálya kiterjed a Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskola valamennyi növendékére,
dolgozójára valamint az iskolában tartózkodó idegenektől is elvárjuk az alkalmazkodást
Házirendünkhöz.
Az iskola tanárai megismerik, betartják, és a növendékekkel betartatják a Házirendet.
Feladatellátási hely:


Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf Széchéyi Imre
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola
o 8623 Balatonföldvár Gábor Áron u.1.



008 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Gróf Széchéyi
Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti
Tagiskolája Balatonendrédi Telephelye
o 8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22.

2. A növendékek
2.1. A tanulók kötelességei
•

A növendékek kötelesek minden órán, vizsgán, szereplésen pontosan és felkészülten
megjelenni:

•

Minden növendéknek legalább 5 perccel az óra kezdése előtt kell megérkeznie, és a tánchoz
megfelelő váltóöltözetbe átöltöznie. Ha a tanár kéri, az órára a tájékoztató könyvecskét is
magával kell hoznia.

•

Aki korábban érkezik - menetrendi okokból vagy más óráról jövet - csendben várakozik, a
tanítást nem zavarhatja.

•

Az esetleges mulasztásokat igazolni kell. Igazolásra a szülő, az osztályfőnök és a kezelőorvos
jogosult. Az igazolatlan mulasztások a szorgalmi osztályzatot befolyásolják. 10 igazolatlan
mulasztás a növendék kizárását vonhatja maga után.

•

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, és ezt igazolnia kell. A
késés igazolására az iskolának a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell alkalmaznia.
A késések idejét össze lehet adni, s amennyiben ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy
igazolt, vagy, igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
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•
•

A növendék késése vagy hiányzása miatt elmaradt óra pótlása nem igényelhető.
Növendékek a táncteremben tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. Kivételes esetben
azonban a tanár megengedheti a tanteremben tartózkodást, elsősorban gyakorlás céljából.

•

A táncteremben a növendék hozzátartozója a tanár hozzájárulásával, más idegen személy csak
az intézményvezető eseti vagy állandó engedélyével tartózkodhat, kivéve a jogszabályban
felsorolt hivatalos személyeket.

•
•

A tanárt a teremből tanítási időben szülő vagy más külső személy nem hívhatja ki.
A tanár a fogadóórákon, szülői értekezleteken, ill. előre egyeztetett időpontban áll a szülők
rendelkezésére.

2.2. Minden növendék betartja a közösségi viselkedési szabályokat:
•
•
•
•

Ápoltan, tisztán jön iskolába.
A tanórákon, szerepléseken és egyéb közös programokon kulturált magatartást tanúsít.
Az iskolában és iskolán kívül is köszön az iskola dolgozóinak.
Az iskola területére tökmagot, napraforgómagot, fagylaltot behozni, óra alatt rágógumit
használni tilos.

•
•

Az iskola területén a dohányzás, szeszes italt fogyasztása tilos.
Aki kábítószer árusítására, fogyasztására utaló jeleket tapasztal, azonnal jelenti az iskola
legközelebb elérhető dolgozójának.

2.3. Beiratkozás
A művészeti iskolába minden tanév végén - érvényes bizonyítvánnyal - újra be kell iratkozni.
2.4. Térítési díj, tandíj:
•
•
•

A művészeti iskolában fizetendő térítési díj mértékét a fenntartó állapítja meg.
A térítési díj összege a növendék tanulmányi eredményétől függő mértékben változik.
A térítési díj elengedése, mérséklése, ill. a havi részletfizetés engedélyezése iránti kérelmet az
tagintézmény-vezetőnek címezve a főtárgy tanárához kell benyújtani szeptember 30.-ig. A
kérelmet indokolni kell.

•
•

Ha a tanuló más intézményben is igénybe veszi a művészetoktatást, tandíjat köteles fizetnie.
A tandíj mértékét a térítési díjjal egyidőben a fenntartó határozza meg. Kellő indok nélküli
kimaradás esetén a félévi tandíj összege megfizetendő.

•

Tandíjhátralékos tanuló a tanórákat nem látogathatja
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2.5. Szereplések, viseletek
A tanév végi vizsgaelőadáson kívül a művészeti iskola csoportjait számos alkalommal hívják
szerepelni. A szereplés helyéről és idejéről a főtárgytanár értesíti a növendékeket és a szülőket.
•
•

Amennyiben a növendék nem tud részt venni a szereplésen, arról értesíti a szervező tanárt.
A tanár minden esetben részt vesz a fellépésen, szereplés csak a főtárgytanár vagy az általa
megbízott – az iskolában tanító pedagógus –részvételével történhet.

•

A növendék köteles a neki kiosztott fellépő ruhák, viseletek tisztántartására, állagának
megóvására. A szerepléseken használatos viseletek más rendezvényeken való használata
kizárólag a művészeti iskola tagintézmény-vezetőjének engedélyével történhet.

•

A kiosztott viseleteket, színpadi ruhákat a növendék köteles az iskola kérésére hiánytalanul
visszaszolgáltatni. Elveszett ruha vagy bármilyen kellék estén a növendék anyagi felelősséggel
tartozik a művészeti iskolának.
A versenyek, az iskola által szervezett szereplések, programoka növendékek pozitív előmenetelét
szolgálják. A pontos érkezést és az ott tanúsított kultúrált viselkedést elvárjuk.
A versenyekre, fesztiválokra, vendégszereplésekre történő utazások alkalmával minden
növendékünktől elvárjuk, hogy teljesítményével és viselkedésével iskolánk és településünk jó hírnevét
öregbítse.
2.6. Az iskola épülete és felszerelése
Az egész közösséget szolgálja. Megóvása, a rongálás megelőzése és megakadályozása valamennyi
tanuló érdeke és kötelessége.
2.7. A növendékek kötelesek
•

betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat,

•
•
•
•

az észlelt tüzet, balesetet azonnal jelenteni
a tűzriadó-terv gyakorlásában részt venni
tűz- vagy bombariadó esetén az épületet fegyelmezetten és gyorsan elhagyni
a tűz- és balesetveszélyes tevékenységtől tartózkodni, erre társaikat is figyelmeztetni.

2.8. Károkozás
Minden növendék köteles a károkozástól tartózkodni illetve a gondatlanságból okozott kárt megtéríteni.
A szándékos károkozásért az elkövető. ill. szülője teljes törvényes anyagi és fegyelmi felelősséggel
tartozik. Károkozás és ehhez kapcsolódó kártérítés esetére irányadók: Nkt. 58.§ (1)
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2.9. Fegyelmező intézkedések
•
•
•
•
•

Szaktanári figyelmeztetés, megintés
Szaktanári megrovás
Intézményvezetői megintés
Intézményvezetői megrovás
Kizárás az iskolából fegyelmi eljárás során hozott határozattal.
3. A növendékek jogai

Iskolánk
valamennyi növendékének
joga, hogy a
képességeinek
leginkább
megfelelő, személyiségének fejlődését legjobban segítő oktatásban, nevelésben
részesüljön.
•

Növendékeink használhatják az iskola felszerelését, berendezéseit, a takarékosság és
állagmegóvás szabályainak betartásával.

•

A növendékek joga, hogy képességeiknek, szorgalmuknak, előmenetelüknek megfelelő
mértékben

•

az iskola rendezvényein szerepeljenek, alkalmasságuk esetén versenyekre, fesztiválokra,
táborokba, szakközépiskolai felvételi vizsgára tanári segítséggel felkészüljenek.

•

Minden növendék látogathatja az iskola által évfolyama számára tartott foglalkozásokat, de
kiválasztásukat a főtárgy tanárral egyeztetni kell, látogatásukhoz meg kell szerezni
beleegyezését.

•

Minden növendéknek joga, hogy problémás ügyeivel megkeresse főtárgytanárát vagy az
intézmény vezetőjét.

•

Növendékeink főtárgy tanárukon keresztül eljuttathatják javaslataikat, észrevételeiket az iskola
vezetéséhez, azokra a törvényben meghatározott módon érdemi választ kell kapniuk.

3.1. Alkalmazható jutalmazási formák:
•

Tanári dicséret szóban, ill. tájékoztató füzetbe írva

•

Intézményvezetői dicséret a tájékoztató füzetbe írva

•

Bizonyítványba írt dicséret.

Év végi tárgyjutalom

4. Szülők jogai és kötelességei
4.1. A szülő jogai
•

A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga alapján gyermeke
adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti
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meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát,
iskolát, kollégiumot.
•

A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati
nevelésioktatási intézményt válasszanak, továbbá – az, hogy e törvényben foglaltak szerint –
nem állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak
alapításában részt vegyenek.

•

A szülők joga igényelni az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatást
és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse.

•

A szülő meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és
vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását - a gyermek érettségének megfelelően – a
szülő irányíthatja.

•

A szülő joga különösen, hogy :
o Megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját,
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
o Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
o írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus
megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül legkésőbb a
harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
o Kezdeményezze az iskolaszék létrehozását, és részt vegyen a szülői képviselők
megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy,
o Kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak
tevékenységében,
o személyesen vagy képviselő útján – jogszabályban meghatározottak szerint- részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény
irányításában.

•

A szülő kötelessége, hogy:
o Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, o
megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért,
o Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglakozó pedagógusokkal, o Elősegítse
gyermeknek a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet
magatartási szabályainak elsajátítását.
5. A pedagógus jogai és kötelességei

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy:
•

személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
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•

a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás
módszereit megválassza,

•

a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket,

•

saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját,
anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,

•
•
•
•

irányítsa és értékelje a gyermekek tanulók munkáját,
minősítse a tanulók teljesítményét,
hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,
a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési- oktatási intézmény nevelési- illetve
pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait
megillető jogokat,

•

szakmai ismereteit, tudását szervezet továbbképzésében való részvétel útján gyarapítsa, részt
vegyen pedagógiai kiséletekben, tudományos kutatómunkában,

•

szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és
országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.
Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak,
továbbá, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, megilleti az a jog, hogy az állami
szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállítótermeket
ingyenesen látogassa. E jogosultságot a munkáltató, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által
kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy jogosult
igénybe venni a pedagógusok részére jogszabály vagy helyi önkormányzat által által biztosított más
kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolványnyomtatvány előállításhoz és
forgalmazásához az oktatási miniszter engedélye szükséges.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy:
•

nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket
tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse

•

nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát,
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatás, illetve bármilyen oknál
fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz,

•

a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek,
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•
•
•

a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
6. Továbbképzés

A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen befejező
pedagógust- jogszabályban meghatározottak szerint- anyagi elismerésben kell részesíteni.
Megszüntethető – az Mt. 89.§ (3) bekezdése, illetve a Kjt. 30. §-ának (1) bekezdésének d) pontjára
hivatkozással – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a
továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Nem kell
továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy egyéb
jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
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Legitimációs záradék
A házirend jóváhagyása és elfogadása
Ezt a Házirendet a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete
2021. augusztus 24-ei munkaértekezletén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt Ács Mónika
jegyzőkönyv készítő, illetve Reichert Ágnes és Harmath Katalin jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal
tanúsítják.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 23.
A Szülői Munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az
iskolai Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

A DÖK képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai Pedagógiai
Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 24.
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai Pedagógiai
Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 26.

IT elnök
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A Házirendet az intézmény vezetője jóváhagyta.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 23.
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A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és AMI Házirendjét
jóváhagyja.

az iskola fenntartója elfogadja
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Széchényis etikai kódex
1. Embertársainkkal figyelmesen és tisztelettudóan viselkedünk.
2. Az iskola épületén belül és kívül köszönünk tanárainknak, az iskola
dolgozóinak, társainknak és vendégeinknek.
3. Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A
tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.
4. Saját véleményünket diáktársainkról, az iskola dolgozóiról olyan módon,
helyen, helyzetben és időpontban fogalmazzuk meg, hogy az illető emberi
méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.
5. Viseletünk szolid, alkalomhoz illő, tiszta. Hajunkat, körmünket, szemünket
nem festjük. Testékszert, tetoválást nem viselünk.
6. Minden helyzetben kerüljük a durva, trágár beszédet.
7. Taneszközeinkre, az iskolába magunkkal hozott értéktárgyainkra (táska,
testnevelés felszerelés, kabát, pulóver, mobil, stb.) vigyázunk, felügyelünk
rájuk.
8. Mobiltelefonjainkat az iskola területén kikapcsolt állapotban tartjuk.
Indokolt esetben tanári engedéllyel használhatjuk.
9. A diákoknak TILOS dohányozni, alkoholt, egészségre káros szereket
fogyasztani, szemetelni, rongálni, falat, lambériát összefirkálni, agresszíven
viselkedni. Az iskolában nem rágózunk, nem „szotyizunk”. A szándékosan
okozott károkért anyagi felelősséggel tartozunk.
10. Az iskolán kívüli magatartásunkkal is hozzájárulunk annak jó híréhez.
11. Igyekszünk környezettudatosan élni. A szűkebb környezetünket kulturáltan,
rendeltetésszerűen, takarékosan használjuk.
12. Vigyázunk iskolánk értékeire, rendjére.
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13. Iskolai ünnepeken, iskolán belüli és kívüli versenyeken ünnepi öltözetet
viselünk. Lányok: fehér blúz, iskolai nyakkendő, sötét alj/nadrág, hozzá illő
cipő;
fiúk: fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét nadrág, hozzá illő cipő.
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