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I. Általános rendelkezések
1. A házirend célja és feladata
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani
az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,
valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A házirendet az
intézményvezető készíti és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elkészítése, elfogadása,
illetve módosítása alkalmával a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési jogot
gyakorol.
2. A házirend hatálya
A házirend előírásait meg kell tartania az intézményünk minden tanulójának, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az
iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is
vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola
ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken
is kötelesek megtartani a házirend előírásait.
3. A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) ismernie kell. A házirend megtekinthető az intézmény honlapján az
oktatási

egységek

kijelölt

hivatali

helyiségeiben,

az

intézményvezetőjénél,

a

diákönkormányzatot segítő tanároknál, a szülői munkaközösség vezetőjénél. A házirend egy
példányát az iskolába történő beiratkozáskor vagy az első tanítási napon a szülőnek/tanulónak
át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnök
tájékoztatja a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket pedig szülői értekezleten.
4. A házirend felülvizsgálata
A házirend felülvizsgálatát kezdeményezheti az intézmény vezetője, nevelőtestülete,
diákönkormányzata minden év szeptember 30-ig. Módosítást évközben is lehet kezdeményezni
új jogszabályok megjelenése esetén. A diákönkormányzat módosító javaslatait a segítő tanáron
vagy a diákönkormányzat elnökén keresztül juttathatja el az intézményvezetőhöz.
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Az intézménybe való felvétellel, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja
az iskola nevelési elveit.
II. A tanítás és az iskola rendje
1. Az oktatás munkarendje
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat, amelynek összeállításánál az aktuális miniszteri rendelet az
irányadó. Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend
szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát tartó
vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a
tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott pedagógusok
látják el. A tanulók az iskola létesítményeit, hivatalos helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják.
A tanítási órák és a foglalkozások:


az általános iskolában és a szakiskolában 7.50-től, azaz a jelző csöngetés után kötelező
a tanteremben tartózkodni



a tanórai munkához szükséges taneszközöket és felszereléseket a tanulók kötelesek

magukkal hozni, előkészíteni, testi nevelés óra előtt átöltözni


a tanulók kötelesek számot adni felkészültségükről, a tanár által kért módon



a tanulók érdemjegyeiket az ellenőrzőben, tájékoztató füzetben kötelesek vezetni



az érdemjegyeket, a szöveges értékeléseket egy héten belül a szülővel, gondviselővel
alá kell íratni



a tanítási órán mobiltelefont kikapcsolt állapotban a tanári asztalon kell tartani



mobiltelefon elvesztéséért, meghibásodásáért az iskola nem vállal felelősséget



a diákoknak a mobiltelefonnal szigorúan tilos kép-és hangfelvétel készítése



társaikról, tanáraikról azok tudta és beleegyezése nélkül



a tanítási óra után a tantermet rendbe téve, a szemetet összeszedve kell elhagyni

4

Nyitva tartás:
Tanítási napokon: 7.00-17.00-ig
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A szakképzésben a szünet megtartásának időpontját az aktuális munkák elvégzése
befolyásolhatja, egyes szakmai csoportok gyakorlati beosztásánál a fenti munkarendtől
indokolt esetben el lehet térni.
A gazdálkodó szervezetnél folytatandó üzemi gyakorlatok kezdetének, illetőleg befejezésének
alkalmazkodnia

kell

a

gazdálkodó

szervezet

munkarendjéhez

és

a

tanulók

foglalkoztathatóságához.
A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenniük a tanítás helyszínén. (a
szülők a portáig kísérhetik a tanítás megkezdése előtt gyermekeiket.) Becsengetés után
tanulóink – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben tartózkodni. A tanítási órák
zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat az óráról kihívni, vagy más módon zavarni
tilos. (Rendkívüli esetben az ügyeletes vezető tehet kivételt.)
A tanuló tanítás ideje alatt és az óraközi szünetekben engedély nélkül nem hagyhatja el az iskola
területét. Ilyen engedélyt az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár adhat. A tanműhelyi gyakorlat
szünetében a tanműhelyt el kell hagyni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak
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nevelő felügyeletével használhatják. A tanári szobába tanuló csak a pedagógusok engedélyével
léphet be! Az óraközi szünetekben diákjaink a folyosókon vagy az udvaron tartózkodhatnak,
ahonnan csengetéskor vonulnak be a tanterembe. Az osztályok tagjai felelősek azoknak a
termeknek a rendjéért és berendezési tárgyaiért, amelyek a teremben találhatók. Ha bármely
tanuló az intézménynek kárt okoz – a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell térítenie
a törvényi előírásoknak megfelelően. A tanítási óra végén a tantermi helyét minden tanuló
tisztán és rendezetten hagyja hátra. Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai
rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek, energiaital
fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki – az
iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre
ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. A tanuló nem folytathat a
tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az osztály és az órát
tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audio eszközök, mobiltelefon
és az iskolai munkát zavaró egyéb tárgyak használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a
tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. Amennyiben a tanuló telefonját
használja a tanítási órán, illetve annak jelzése zavarja a tanítást, akkor azt köteles átadni az órát
tartó tanárnak.
Az intézményben tanítási és egyéb foglalkozásokon hang- és képanyag készítése és
felhasználása kizárólag intézményi célokra, az intézményvezető tudtával – a benne résztvevők
tájékoztatása mellett – készíthető. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló,
pedagógus és alkalmazott csak saját felelősségére hozhat az iskolába, kollégiumba. Az
intézmény felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal. A talált tárgyakat a
portán le kell adni.
2. Az intézmény létesítményeinek használata
A tanulók igényei alapján az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőség
van arra, hogy az intézmény létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: szaktantermek, tornaterem,
könyvtár, számítógépek stb.) a gyermekek, tanulók – felnőtt felügyelete mellett – egyénileg
vagy csoportosan használják. A használat szabályait részletesen a szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza. Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épületekben portai
ügyelet és mozgásérzékelő van. A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős
pedagógusok mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon
használhatják diákjaink.

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a

szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket
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kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag
felelősek. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az
általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában Az iskolába járáshoz
használt kerékpárok és motorok az intézmény udvarán kijelölt tárolókban helyezhetők el. Az
eszközök lezárásáról a használójának kell gondoskodnia, az itt elhelyezett kerékpárokért,
motorokért az iskola anyagi felelősséget nem vállal.
Az intézmény teljes területén az osztályok, a faliújságok nem tartalmazhatnak olyan dekorációt,
amely veszélyezteti a gyermekek, tanulók erkölcsi, szellemi, érzelmi fejlődését, személyes
adatok védelmét szolgáló vagy kegyeleti jogokat sértő, erőszakra, a személyes vagy
közbiztonság megsértésére, a környezet a természet károsítására ösztönöz, dohányárut, drogot
vagy italt reklámoz. Az iskolában minden szórólapot, felhívást, plakátot, hirdetést a titkárságon
kell bemutatni, majd azok tartalma alapján a felelős vezető dönt a faliújságon való elhelyezés
engedélyezéséről.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése nyitvatartási időben történik. Az intézménnyel
alkalmazotti vagy tanulói jogviszonyban nem álló személyek vagyonbiztonsági okok miatt
tanítási időben csak elfoglaltságuk idején tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való
belépéskor a portánál regisztráltatniuk kell magukat a belépőknek. Rögzíteni kell a belépő
személy nevét, az érkezés illetve a távozás idejét, a keresett személy nevét. A tanulók az
iskolában látogatót csak tanári engedéllyel fogadhatnak. A szülők az iskola által kijelölt
fogadóórákon, sürgős esetben pedig – időpont-egyeztetés után – a megbeszélt időpontban
kereshetik föl az iskola tanárait vagy vezetőit. Az osztályfőnökök előre megbeszélt
időpontokban fogadhatják a szülőket.
Rendkívüli esetekben elérhetőek az iskola titkárságán keresztül, vagy személyesen, esetleg
telefonon az iskolában.
3. Tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje
A képzés típusától függően a választható tantárgyakról, (hit és erkölcstan) nem kötelező
foglalkozásokról az iskola minden évben május 15-ig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május
30-ig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme
alapján, minden tanév június hónapjában, intézményvezetői engedéllyel módosíthatja. Ha a
tanulót kérelmére felvették a választható tantárgyra vagy nem kötelező foglalkozásra, akkor az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
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4. A tanításon és az intézményen kívüli tartózkodás esetén tanulóinktól elvárt magatartás
Tanulóink a tanintézetbe jövetelkor és az onnan való távozáskor mindenkor rendben, a
közlekedési szabályok betartása mellett közlekedjenek. Viselkedésük legyen kulturált és
vegyék figyelembe a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait. Legyenek tudatában, hogy
intézményen kívül viselkedésükkel nemcsak önmagukat, hanem közösségünket is képviselik.
5. Védő -, óvó intézkedések
Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során
felhívjuk a tanulók figyelmét a betartandó szabályokra. Ennek megtörténtét a tanulók
aláírásukkal igazolják. A tanulók kötelesek betartani az egyes helyiségekre, szaktantermekre,
tornatermekre, tanműhelyekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat,
a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.
Az osztályfőnöknek foglalkoznak a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a tanév
megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, tanulmányi kirándulások, intézményen kívül
szervezett programok előtt. Az iskolai szünetek előtt az idénybalesetek veszélyeire hívják fel a
figyelmet.
Az iskola tanműhelyében, tornatermében csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A
tanműhely eszközeinek, ill. a kollégiumban a kondicionáló terem első használata előtt a tanár
oktatást tart az eszközök használatának rendjéről, balesetvédelemről és munkavédelemről.
Balesetvédelmi okokból a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a gyakorlati
foglalkozásokon

és

testnevelés

órákon,

illetve

olyan

foglalkozásokon,

ahol

a

munkavédelemmel megbízott személy, vagy létesítményvezető azt elrendeli, tilos. A
tantermekben levő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők. Sajátos
baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a számítástechnika-, fizika-, testnevelés és kémia
órákra, ezeket szaktanárok ismertetik a tanulókkal az első tanórán. Az iskolai tűzriadó tervét
ismerje meg minden tanuló, és szükség esetén tanári irányítással ennek megfelelően
cselekedjen. Tűzveszélyes anyagokat és sérülést okozó vagy veszélyes tárgyakat az iskolába
hozni, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra bevinni tilos. A tanuló az
épületekben úgy viselkedjen és közlekedjen, hogy ne veszélyeztesse se saját maga, se társai
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testi épségét. A tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, rosszullét esetén tanulók felügyeletét
ellátó nevelőnek a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell
hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.
Minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek és
a baleset, sérülés esetén a munkavédelmi felelősnek is a további szükséges intézkedések
megtétele érdekében. A köznevelési törvény az alapszolgáltatások körébe sorolja a rendszeres
egészségügyi felügyeletet. Az ellátás rendjét az iskolaorvos és a védőnő hatáskörében szervezi.
Előzetes egyeztetés alapján biztosítjuk a tanulók megjelenését szervezett formában orvosi
vizsgálaton, egészségügyi vizsgálaton.
A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a
szükséges mértékben.
III. A távolmaradások és a hiányzások igazolásának szabályai
1. Mulasztás
A tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy tanítási évben nem haladhatja meg a
250 tanítási órát, az elméleti és gyakorlati órák 20 százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási
órák 30 % -át. Ellenkező esetben a tanév végén nem osztályozható. Az esetleges osztályozó
vizsgáról, évismétlésről a tantestület dönt a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.
Az előre látható mulasztást jelezni kell. A gondviselő az ellenőrző könyvbe beírt előzetes
kérelmét az osztályfőnök bírálja el (maximum 3 nap). A fentinél hosszabb időtartamú hiányzást
– rendkívüli esetben írásos kérelemre – az oktatási egység vezetője engedélyezheti. A szülő 3
nappal rendelkezhet a gyermek távollétét illetően, melyet az osztályfőnök igazolt távollétként
fogad el.
Előre nem látható mulasztás esetén a gondviselő telefonon, levélben minél hamarabb, de
legalább a hiányzás napján értesíti az intézményt. Az ilyen hiányzást utólag minden esetben az
iskolába érkezés napjáig igazolni kell. Az igazolást írásban az ellenőrző könyvben az
osztályfőnöknek kell átadni. Igazolásként orvosi, bírósági, rendőrségi, önkormányzati igazolás,
baleset vagy járatkimaradás esetén MÁV- vagy VOLÁN - igazolás fogadható el
intézményvezetői engedéllyel. Amennyiben a tanuló mulasztását 3 napon belül nem igazolja,
mulasztása igazolatlannak minősül. Az igazolatlan hiányzás befolyásolja a félévi és év végi
magatartás érdemjegyet.
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30 óra felett, amennyiben a tanuló nem tanköteles, az iskola a tanuló tanulói jogviszonyát
megszüntetheti. A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásairól a mindenkori törvényi
szabályozásoknak megfelelően a gondviselőt, illetve a kompetens szervezeteket, hatóságokat
értesíteni kell.
Amennyiben a pedagógus a gyermeket betegségre hivatkozva hazaküldi, a szülő köteles az
orvosi igazolást hozni, hogy gyermeke közösségbe mehet. Ellenkező esetben az óvoda, iskola
nem köteles a gyermeket fogadni.
Az iskolában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb
időn belül haza kell vinnie. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az iskolát
teljes gyógyulásig nem látogathatja, erről orvosi igazolást köteles hozni. A gyermeknek
csak a krónikus betegségre, rendszeresen szedett gyógyszerét hozhatja be a szülő.
Mulasztás következménye szorgalmi időszakban szakképzésben
Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja.
Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi,
az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is
szükséges.
A mulasztásokról, igazolatlan hiányzásról a tanulószerződéses tanulók mulasztásáról a
gyakorlati képzés ideje alatt a szakképzési törvény rendelkezik részletesen.
2. Késés
A tanuló törvényben meghatározott kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott
foglalkozásokon. Ha nem érkezik meg az óra kezdetéig, akkor a késés az alábbi eljárást vonja
maga után:
- 5 percen belüli késést a szaktanár az osztálynaplóba bejegyzi, majd az osztályfőnök minősíti
(igazolt, igazolatlan),
- A késések idejét össze kell adni és a 45 perc elérésével a következő késés alkalmával az órát
igazolatlannak kell nyilvánítani.
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Tanulmányi és egyéb versenyek esetén a döntőbe jutott tanulók részére a felkészüléshez az
intézményvezető szabad napo(ka)t engedélyezhet a felkészítő szaktanár(ok) javaslata alapján .
IV. A tanórán kívüli tevékenységek
Tanórán kívüli foglakozásnak tekinthető a szakkör, diákkör, sportkör, a tanulmányi, szakmai,
kulturális verseny és vetélkedő, diáknap, DÖK rendezvények, tantárgyi korrepetálások,
felzárkóztató és felkészítő foglalkozások és iskolai ünnepélyek. Kollégiumi rendezvények
lebonyolítását a kollégiumi munkaterv tartalmazza. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését
a tanulók, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülők kezdeményezhetik.
A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett tanórán
vagy iskolán kívüli foglalkozások lebonyolításakor is érvényesek. Az egész intézményt érintő
hivatalos rendezvényeken a tanulók megjelenése kötelező (tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti
ünnepekről való megemlékezés). Az egyéb ünnepségek, rendezvények lebonyolítása és az
azokon való részvétel külön kerül szabályozásra. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös
rendezvényein ünneplő ruha viselése kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy
nadrág és fehér blúz; fiúknak sötét nadrág, fehér ing. A tanórán kívüli foglalkozások az érintett
helyszíneken a tanítási órák befejezése után kezdhetők. A tanítás utáni foglalkozások előtt a
tanulók számára biztosítani kell az ebédidőt.
Az iskolai rendezvényeken, programokon, versenyeken készült fotók, videók az iskola
honlapján, illetve az iskolával kapcsolatban álló médiákban megjelennek, az érintettek írásos
engedélyével.
1. Napközi, tanulószoba
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az általános iskolai évfolyamokon a napközi,
tanulószobai foglalkozások kötelezőek. A foglalkozások 16 óráig tartanak, amelyekről a szülő
kérésére a tanuló engedéllyel távozhat. A kilencedik-tizenkettedik évfolyamon – igény szerint
- tanulószoba működhet. A tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
A tanuló tanulószobai felvételével kapcsolatos kérelmet az intézményegység vezetőnek kell
benyújtani. A felvételről az intézményegység vezető dönt és elutasítás esetén az
intézményegység vezető írásban értesíti a döntésről a szülőt. Az intézmény a tanulószobai
foglalkozásra minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. A
tanulószobai csoportokba a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:
akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények
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között élnek. A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. (napköziben felügyelet 17
óráig) A foglalkozások időtartama 45 perc, a foglalkozások között 15 perces szünettel. A
foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról
csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményvezető vagy
a helyettese adhatnak engedélyt. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és
közösségi munkájával folyamatosan példát mutat a tanév végén jutalomban részesíthető.
2. Diákétkeztetés
Az óvodai, a napközis és a tanulószobai foglalkozásra felvett gyermekek, tanulók napi
háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A megállapított étkezési térítési
díjat minden hónapban a meghirdetett időben és helyen kell befizetni. A hiányzó gyermek vagy
tanuló étkezési díját csak akkor lehet visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést a helyi
önkormányzati által meghatározott szabályozás alapján mondja le.
Óvodai 3x-i étkezés ingyenes
1-8 évfolyamig Gyermekvédelmi támogatás esetén ingyenes, gyermekvédelmi támogatás
nélkül 50%-os díjat kell fizetni, a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő
gyermekeknél a kedvezmény mértéke: a térítési díj 100 %-a.
Tandíj és egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a tanulóinkat.
3. Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
Szociális ösztöndíjra, szociális támogatásra az intézménynem nincs lehetősége. Amennyiben a
helyi önkormányzat erre lehetőséget biztosít abban az esetben azoknak a gyerekeknek,
tanulóknak adható, akik a család jövedelmi viszonyainak (egy főre jutó havi jövedelem
összege) körülményeinek megvizsgálása esetén rászorulónak bizonyul. A támogatás
megítélésénél a tanuló tanulmányi eredményeit nem lehet megkülönböztetésként figyelembe
venni. A támogatás megítélésénél az intézmény vezető dönt, s írásban értesíti a tanulót, illetve
a tanuló szülőjét.
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4. Kollégium
A kollégium lakóközösségenként azonos nemű kollégisták részére biztosítják a lakhatási és a
tanórán kívüli tanulási, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló feltételeket, a
kollégiumi élet egyéb tevékenységeire vegyes összetételű csoportok szervezhetők.

A

kollégiumba felvett gyermekek, tanulók napi ötszöri (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
étkezésben részesülnek. Az étkezési díjat minden hónapban a meghirdetett időben és helyen
kell befizetni.
5. Tehetséggondozó, felzárkóztató, differenciáló és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél teljesebb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes osztályokhoz kapcsolódó tanórai és tanórán kívüli
tehetséggondozó, felzárkóztató, illetve differenciáló foglalkozások segítik. Erről a szülőt
tájékoztatjuk és aláírásával beleegyezését adja a gyermek foglalkoztatásához. A besorolt
tanulók részvétele ezt követően a foglalkozásokon, kötelező, ez alól felmentést csak a szülő
kifejezett írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat.
6. Tömegsport
Az intézményi tömegsport, sportfoglalkozások foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal
együtt biztosítják a gyermekek, tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Sportlétesítmények használatára vonatkozó egyéni és közösségi igényeket a testnevelő
tanárokkal és az érintett vezetőkkel kell egyeztetni
7. Szakkörök, diákkörök
A különféle szakkörök, diákkörök működése a gyermekek, tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök, diákkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, pl. hobbi
alapján is. A szakkörök, diákkörök indításáról – a felmerülő igények és az intézmény
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején legalább 6 fő jelentkezése esetén az
intézmény nevelőtestülete dönt. A jelentkezés a szaktanárnál történik minden taév szeptember
15-ig.
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8. Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az intézményben évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
9. Kirándulások
Az intézmény nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára tanulmányi
kirándulást, egy alkalommal osztálykirándulást szervezhetnek. A gyermekek, tanulók
részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
10. 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 a tanítási időn kívül esik, és
költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
11. Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a gyermekeket, tanulókat
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva
különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A gyermekek, tanulók
részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
12. Iskolai könyvtár
Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll. A könyvtár használatára a szervezeti és
működési szabályzatban foglaltak érvényesek. Az ebben foglaltakat a könyvtáros tanár és az
osztályfőnökök tanév elején minden új tanulóval ismertetik. Az a tanuló, aki az iskolai
könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti vagy megrongálja, kártérítési díjat fizet, mely a
könyv értékének megfelelően számolandó. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási
napokon látogatható könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon
igény szerint, előre egyeztetett időpontban tart nyitva, kivételt képeznek a tanítási időben
engedélyezett foglalkozások. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott
tanulók és az intézmény dolgozói használhatják.
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A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, pedagógus kézikönyveket a
könyvtáros tanár által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
V. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
Az iskola intézményvezetője – az osztályfőnökök közreműködésével – minden tanév végén
tájékoztatja a szülőket, azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről,
ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz.
Az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről
Az SNI diagnózisra tekintettel intézményünkben minden tanuló térítésmentesen kapja meg a
tankönyvet. A tanév elején átvett munkafüzetek, tankönyvek véglegesen a tanulók tulajdonába
kerülnek, azokat tanév végén nem kell az iskolának visszaadni. A tartós tankönyveket a tanulók
a tanév elején kölcsönözhetik ki, és kötelesek a tanév végén a könyvtárban leadni. Amennyiben
a tanuló augusztusban osztályozó vagy javító vizsgát tesz, a tartós tankönyveket a nyári szünet
idejére is kikölcsönözheti. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a
tankönyvek egy részét az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a
pedagógusok a tanév során szükséges köteteket a könyvtári nyitvatartási rend által
meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intézményvezető
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői
munkaközösség véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában megküldi a
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát
VI. A diákok jogai és kötelességei
A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és
kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata és
házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. Az intézmény nyilvános
anyagairól további tájékoztatást – munkaidőben – az iskola vezetőitől lehet kérni.
1. Tanulói jogok
A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a
kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes
bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság
tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató
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pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és
tanulmányait érintő kérdésekben.
A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett
véleménynyilvánításra.

A

szervezett

véleménynyilvánítást

kezdeményezheti:

az

intézményvezető, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, tanulók nagyobb közössége. A
szervezett

véleménynyilvánítás

terveit

a

kezdeményező

egyeztetni

köteles

az

intézményvezetővel.
Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel
korábban tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani.
Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az intézményvezetővel tart
kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül őt keresheti meg. Diákjainknak joga van
tanulmányi okokból osztályozó vizsga letételét kérnie. E joguk gyakorlásához osztályozó
vizsgát szervez az iskola félév és évvége előtt, de szükség esetén más időpontban is. Az
osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza. Tanulmányok alatt
szükség szerint – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján – szervezzük
meg a különbözeti, a pótló- és a javítóvizsgákat is.
A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben. A gyakorlati foglalkozásokon előállított dolgok, szellemi
termékek felhasználására vonatkozó részletes szabályozás az intézmény szervezeti és működési
szabályzatának része. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban
meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadhatja alkotójának.
Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli
megállapodást köthet.
1999. évi XLII. törvény értelmében, mely a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól rendelkezik, intézményünk egész
területén, valamint a bejáratok 5 m-es körzetében tilos a dohányzás!
2. A kedvezmények, támogatások és díjfizetések rendje
Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden
tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő – nagykorú diák esetén a tanuló – aláírásával
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ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat minden hónapban a megadott helyen és időpontban
kötelesek befizetni. A befizetett menzai térítési díjat az étkezés lemondása esetén a menza
működési szabályzata szerint visszatéríti a díj beszedője.
3. Tanulói kötelességek
Tanulóink számára az intézmény pedagógiai programjában, szervezeti és működési
szabályzatában, egyéb intézményi szabályzataiban a tanulókra vonatkozó előírások, valamint
az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjére
vonatkozó utasítások betartása kötelező.
Tanulóink kötelessége, hogy:


eleget tegyenek – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségeiknek



pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével
kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a
foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák
előkészítése.



megtartsák az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az
iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek
használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak
előírásait.



óvják saját és társaik testi épségét, egészségét, a szülők hozzájárulása esetén részt
vegyenek egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsák és alkalmazzák az egészséget és
biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentsék a felügyeletet ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magukat, társaikat, az iskola,
kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy
balesetet észleltek



az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, tiszteletet tanúsítsanak irántuk, segítsék
rászoruló tanulótársaikat



az iskolai ünnepségeken a tanulóktól elvárható öltözékben, tisztán, rendezetten
jelenjenek meg. (Elvárható öltözék lányoknál: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág,
cipő; fiúknál: fehér ing, sötét nadrág, cipő.)



betartsák az iskolai szabályrendszerekbe foglalt előírásokat.
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4. A tanulók jutalmazása
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - példamutató magatartást tanúsít,

- vagy

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, az iskola illetve a kollégium
érdekében közösségi munkát végez, - vagy az intézményi, illetve az intézményen kívüli
tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon
vesz részt, - vagy bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az intézmény jutalomban részesíthei, melyek: oklevél, könyv-, tárgy- ill.
pénzjutalom
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári
dicséret, - napközis nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - intézményvezetői dicséret, nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért,
- kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
dicséretben részesíthetők. - Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő
tanulmányi eredményt ért el oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az
iskola közössége előtt vehet át. - Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet
és jutalmat kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. - Az iskolán kívüli versenyeken,
vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói
dicséretben részesülnek. - A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes
helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. - A
dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülők tudomására kell hozni.
5. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - vagy a tanulói
házirend előírásait megszegi, - vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés,
- nevelő tanári figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés,
- osztályfőnöki intés,
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- osztályfőnöki megrovás,
- intézményvezetői figyelmeztetés,
- intézményvezetői intés,
- intézményvezetői megrovás,
- nevelőtestületi figyelmeztetés,
- nevelőtestületi intés,
- nevelőtestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a
vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési
fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az sztályfőnöki vagy
intézményvezetői figyelmeztetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - az agresszió, a másik tanuló
megverése, bántalmazása; - az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába
hozatala, fogyasztása; - a szándékos károkozás; - az intézmény nevelői és alkalmazottai emberi
méltóságának megsértése; - ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv
alapján bűncselekménynek minősülnek. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval
szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi
eljárás megindításáról az intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt.
Fegyelmi büntetés: - megrovás - szigorú megrovás - kizárás az iskolából
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanuló gondatlan, vagy
szándékos károkozása esetén a tanuló szülője vagy nagykorú tanuló esetén Ő maga a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével a jogszabályoknak megfelelően az intézmény
vezetése határozza meg. Annak a tanulónak, aki a tanköteles (16 éves) kort betöltötte –
tekintettel az SNI állapotára 2011. évi CXC törvény 45.§ (3) bekezdés - tankötelezettsége
meghosszabítható 23 éves koráig. Intézményünk erről a szülőt írásban tájékoztatja. Azonban, a
tanuló év közben tanúsított súlyos magaviselete, rendbontó magatartása – melyről az intézmény
a szülőt és az illetékes szerveket folyamatosan tájékoztatja - miatt az adott tanév befejeztével
az intézményvezető hatásköre, a tanulói jogviszony megszűntetése.
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6. Az igazolatlan órák következményei
Tanköteles tanulók esetén
1 óra után

Szülő értesítése

10 óra után

szülő

Gyermekjóléti

Járási gyámhivatal

szolgálat
30 óra után

50 óra

szülő

szülő

Gyermekjóléti

Szabálysértési

szolgálat

hatóság

Járási gyámhivatal

Nem tanköteles tanuló esetén
3 óra után

Szülő értesítése
Ezt a törvény nem írja elő, de érdemes a
szülőt értesíteni.

10 óra után

Szülő értesítése

30 óra után

Megszűnik a tanulói jogviszony, feltéve, ha a
szülőt legalább két alkalommal írásban
figyelmeztették

a

mulasztás

következményeire.

VII. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az
intézmény vezetője
 iskolagyűléseken
 a diák önkormányzati gyűléseken legalább évi 2 alkalommal
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban
is tájékoztatják.
A tanulók és a szülők a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
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biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül
az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz
vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.
A szülőket az intézmény egészének életéről az iskola és a kollégium bejárata mellett
elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az intézmény vezetője a szülői
szervezet képviselőit tanév elején és tanév végén tájékoztatja. Az osztályfőnökök:
o az osztályok szülőit értekezletein tájékoztatják.
A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 szóban:
 a családlátogatásokon,
 a szülői értekezleteken,
 a nevelők fogadó óráin,
 a nyílt tanítási napokon,
A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok
Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót
használ. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal
rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik.
A szülők és a tanulók az iskola honlapján (www.bekesegymi.hu) az elektronikus napló
menüpont alatt a tanuló születési dátumával és a 11 jegyű oktatási azonosító számával
léphetnek be
A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után
hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások
igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. Ezzel
párhuzamosan az intézmény a papír alapú ellenőrzőt is használja. A tanulók félévi osztályzatát
az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel ellenőrzőn keresztül írásban is közli.
Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések,
üzenetek küldésére is használhatják.
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VIII. Az óvodai nevelésre vonatkozó különleges szabályok
Az óvoda 2,5 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (legfeljebb a
gyermek 8 éves koráig) nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába
foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik.
Az óvodai beíratás ideje folyamatos, mivel a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye és az intézménykijelölése ezt indokolja. A szülők
a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szakértői véleményt és a személyi
igazolványt hozzák magukkal. Gyermekek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés
útján történik.
Egészséges gyermek huzamosabb hiányzását indokolt esetben, előzetesen az óvodavezető
engedélyezheti. Három napon túli hiányzás, illetve betegség után a gyermek csak orvosi
igazolással látogathatja újra az óvodát.
Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket óvodába befogadni nem lehet. Minden
szülőnek, a gyermeke érdekében kötelessége a napközben elérhetőségére (telefonszám)
vonatkozó információt megadni az óvodai beiratkozás alkalmával. Ezt az információt az
óvodapedagógusok minden nevelési év elején kötelesek egyeztetni a szülővel és aktualizálni az
adatokat. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az
óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja, erről orvosi igazolást köteles hozni.
Az óvónőt nevelő munkájának végzése közben csak indokolt esetben lehet zavarni. Indokolt
minden olyan eset, amely halaszthatatlan megbeszélést kíván a gyermek testi épségének
megóvása és az óvoda zavartalan működése érdekében.
A szülői kapcsolatfelvételre biztosított időszak egyéb esetekben: reggeli gyülekezési idő
valamint a délutáni távozás előtti idő, illetve a fogadó órák.
A szülőknek kiadott óvodai, szakértői bizottsági szakvéleménnyel lehet a gyermeket a
kiválasztott iskolába beíratni.
Az óvodás korú gyermeket a szülő, vagy az általa megbízott felnőtt személyesen kíséri be és
adja át a gyermek felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak. Az óvodából a gyermek idegennek,
vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. A gyermek
elvitelekor minden esetben az óvónőnek szólni kell.
A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a
csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. a beszoktatási időszakban), akkor is benti
cipőben vagy papucsban. A nap folyamán óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a
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gyermek. A szülők tartsák tiszteletbe a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása
nélkül, vigyék el a gyerekeket.
A szülő köteles a gyermekét tisztán, ápoltan hozni az óvodába. A gyermeket a szülők a napi
várható időjárásnak megfelelően öltöztessék fel, és váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat,
benti cipő) a szülők gondoskodjanak. A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni.
A gyermekek hiányzására vonatkozó jogszabályi hivatkozások
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés]
Felmentés
A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]
Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni. (Öt éves
kortól nincs felmentési lehetőség!)
A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása az óvodából 2015. szeptember
1-től
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem
mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az óvodában.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt
kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási
kötelezettségének eleget tenni.
Amennyiben a szülő a távolmaradást nem igazolja, a távollét igazolatlan mulasztásnak
minősül
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Ha az óvodába járásra kötelezett gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál
többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság a bejelentés alapján az
óvoda bevonásával intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a további igazolatlan
hiányzás megszüntetésére irányuló feladatai.
Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz napot, az óvoda vezetője a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz napot, az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, akinek
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermek ugyanabban az óvodai nevelési évben
az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai
kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy
annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
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Jelen házirend hatálya határozatlan idejű, annak jóváhagyott módosításáig, illetve
visszavonásáig érvényes.
Nyilatkozat
A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakoskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal
tanúsítom, hogy a házirend elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A
Diákönkormányzat és a szülői szervezet a házirend módosítását 2019. december 02-ai ülésén
megtárgyalta, a házirend módosítási javaslatát elfogadta.
Békés, 2019. december 02
…………………..………………….

……………………………………

Szülői szervezet elnöke

Diákönkormányzatot
segítő pedagógus

Elfogadás, jóváhagyás
A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény székhely és

tagintézménye az

intézmény házirendjére vonatkozó szabályzatot – az intézmény vezetőjének előterjesztése
alapján – a nevelőtestület 2019. december 2-án

véleményezte, az intézmény vezetője

jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg az ezt megelőző házirend érvénytelenné válik.
Békés, 2019.december 2.
Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető
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NYILATKOZAT
A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY 25. § (4)
BEKEZDÉS ALAPJÁN
Alulírott Aléné Kucsera Andrea, a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett
köznevelési intézmény, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(székhely: 5630 Békés, Szánthó Albert u. 10, tagintézmény: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth
u. 81. intézményi OM azonosító száma:028390) intézményvezetője, az intézmény
házirendjével összefüggésben
n y i l a t k o z o m,
hogy fenntartói – működtetői többletkötelezettséget nem tartalmaz.
Intézményünkben iskolaszék és intézményi tanács nem működik.
Békés, 2019. decembere 2.
Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető
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Bevezetés
Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések
lefolytatása után, a kollégium vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat (Diákok
Önálló Köztársasága) egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával született meg.
1. Általános rendelkezések
1.1. A házirend célja és feladata
A házirend állapítja meg a tanulói (gyermeki) jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, a kollégiumi
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek, tanulók kollégiumi
közösségi életének megszervezését.
1.2. A házirend hatálya
A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és a nem pedagógus dolgozókra egyaránt.
A házirend előírásai érvényesek minden olyan esetben, amikor a tanuló a kollégium felügyelete
alatt áll.
A házirend előírásait a hatályba lépés napjától a házirend következő módosításáig alkalmazni
kell.
1.3. A házirend felülvizsgálata
A házirend felülvizsgálata, amennyiben azt jogszabályi változások, illetve a partnerek részéről
beadott módosításra vonatkozó javaslatok nem teszik szükségessé, évente történik.
1.4. A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:





az intézmény irattárában,
az intézmény nevelői szobáiban;
a kollégiumvezetőnél,
a diákönkormányzatot segítő nevelőtanárnál.

A házirend rendelkezéseinek szabályait minden tanév elején a csoportvezetőknek meg kell
beszélniük:
 a tanulókkal csoportfoglalkozásokon,
 a szülőkkel szülői értekezleten.

29

2. A tanulói jogok gyakorlása
2.1. A jogok gyakorlásának megkezdése
A kollégiumi jogviszony létrejöttét követően illetik meg a tanulót.
2.2. A tanuló jogai
2.2.1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele
szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen,
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy
erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat nevelőtanárához, a DÖK panaszkezelő
csoportjához, illetve írásban panaszt tehet a kollégium vezetőjénél, és a törvényben
meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelmek orvoslását.
2.2.2. A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és a
kollégiumba érkező postai küldeményeit a portán veheti át, azt a kollégium nem bontja fel és
nem iktatja.
2.2.3. A tanulónak joga, hogy a lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.
2.2.4. A tanulónak joga, hogy hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz.
E joga érvényesülése érdekében a tanuló a csoportvezetőjéhez, DÖK-hoz, a DÖK patronáló
tanárhoz fordulhat kérdésével.
2.2.5. A tanulónak joga, hogy ingyenesen igénybe vegye a kollégium könyvtárát, más kulturális
szolgáltatásait, számítógépes termét, sportfelszereléseit és helyiségeit. Az egyes eszközök,
helyiségek használatának szabályai a helyiségek ajtajára illetve falára vannak kifüggesztve, ill.
az SZMSZ tartalmazza.
2.2.6. A tanuló a kollégium életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthat
 bármely csoportfoglalkozáson,
 diákképviselőn keresztül a Diákok Önálló Köztársaságában,
 parlamenti ülésen a DÖK Alkotmányában foglaltak szerint.
2.2.7. A tanuló kérdést intézhet
 a kollégium vezetőjéhez a nevelőtestülethez,
 a DÖK kormányához.
 vele közvetlen kapcsolatban álló gyermekfelügyelőhöz,
 nevelőtestülethez.
2.2.8. A tanuló jogai megsértése esetén fordulhat







a DÖK patronáló tanárához,
csoportvezetőjéhez,
munkaközösség vezetőhöz,
kollégiumvezetőhöz,
nevelőtestülethez.
vele közvetlen kapcsolatban álló gyermekfelügyelőhöz,

2.2.9. A tanulónak záros határidőn belül érdemi választ kell kapnia szóban megtett, vagy írásban
benyújtott panaszára, észrevételére, felül bírálati kérelmére.
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3. A tanuló kötelessége
3.1. A tanuló kötelessége, hogy a tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a
tanórákra, házi feladatait elkészítse.
3.2. A tanuló kötelessége, hogy kötelező, választandó és általa választott foglalkozásokon
megjelenjen.
3.3. Betartsa a kollégium és a kollégiumhoz tartozó terület használati rendjét.
3.4. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet,
illetve balesetet észlelt, ill. – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát,
vagy, ha megsérült. A kollégium a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.
3.5. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló
teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi a kollégium valamelyik dolgozójának. Ha a
tanuló kárt okoz, szüleinek kártérítést kell fizetni.
3.6. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és
tűzvédelmi szabályokat, melyek a kollégium szervezeti és működési szabályzatának mellékletét
képezik. Tanév kezdetekor a csoportvezető nevelőtanár a tanuló tudomására hozza e
szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja.
3.7. Azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek, ha rendkívüli eseményt (pl.: természeti
katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) észlel, és ez esetben pontosan betartsa az
épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. A kollégium alkalmazottai, tanulótársai emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
3.8. Betartsa a kollégium szervezeti és működési szabályzatában és a házirendben foglaltakat.
3.9. A tanuló a kollégiumi lakhatás ideje alatt kollégiumon kívüli rendezvényeken,
foglalkozásokon és a kimenő ideje alatt is köteles kulturáltan, illedelmesen viselkedni, betartani
az alapvető erkölcsi normákat, megfelelni a kollégiumi követelményeknek.
4. Általános szabályok

4.1. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

4.1.1. A tanuló tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
4.1.2. A sportfoglalkozásokon és a kondi teremben a tanulóknak – az utcai ruházat helyett –
sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük.
A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.
4.1.3. Az intézmény területén dohányozni tilos!
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4.1.4. Szeszesital intézménybe való behozatala és fogyasztása tilos!
4.1.5. Tilos a szerencsejáték és az adás-vétel.

4.2. A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátásával kapcsolatos szabályok
4.2.1. A tanulók egészségügyi ellátását kijelölt orvos, vagy védőnő biztosítja a tanévre
meghatározott időpontokban. A rendelési idő a hirdetőtáblákra kerül kifüggesztésre.
4.2.2. A tanulónak vagy társainak betegségét maradéktalanul kell jelezni az ügyeletes
nevelőtanárnak vagy csoportvezetőjének és orvosi rendelésen a megadott rendelési idő elején
kell megjelenni, kivéve a különböző szakrendeléseket.
4.2.3. Betegség esetén betegszoba áll rendelkezésre.
4.2.4. Rosszullét, súlyos sérülés esetén az ügyeletes nevelőtanár vagy a csoportvezető a szülőt
telefonon értesíti.
4.2.5. Gyógyszert a tanulónak orvosi előírásra adunk.
4.2.6. A gyermekek gyógyszerérzékenységéről, rendszeres szedésre felírt gyógyszerekről vagy
különös odafigyelést igénylő betegségéről a szülő köteles értesíteni az érintett nevelőtanárt és
gyermekfelügyelőt.
4.3. A tanuló teendői rendkívüli esetben
4.3.1. Egyeztessen csoportvezetőjével, sürgős esetben az ügyeletes nevelővel, ha:





szükségessé válik napirendtől, házirendtől való eltérése,
írásbeli vagy telefonos szülői kérésre Békés város területét el akarja hagyni,
hétvégi visszautazása akadályba ütközik,
rendszeres iskolai foglalkozásokon vesz részt (szakkör, korrepetálás, edzés).

4.3.2. Az írásbeli kimenő engedélyt a gyermekfelügyelő adja ki, amelyet a tanuló köteles leadni
az ügyeletes nevelőtanárnak, visszaérkezéskor ugyanitt köteles jelentkezni.
4.4. A látogatás rendje

4.4.1. A látogatók fogadása a földszinti aulában történik. Érkezésüket, távozásukat az ügyeletes
nevelőtanárnak fel kell jegyezni.
4.4.2. A szülők, testvérek a tanuló kíséretében a szobákban is tartózkodhatnak (egyéb esetekben
gyámügyi határozat alapján megadott helyen és időben látogathatja gyermekét a szülő).
4.4.3. Másnemű kollégisták csak a közös helyiségeket vehetik igénybe.
4.4.4. Idegenek a szobákba, szintekre nem mehetnek.
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4.5. Egyéb rendelkezések
4.5.1. Egyéb étkezésre a teakonyhát, közösségi helyiségeket vegye igénybe, a tanuló a szobában
nem étkezhet.
4.5.2. Minden tanuló a saját szekrényéhez kulcsot kap, melyet tanév végén a kollégium
elhagyásakor köteles a nevelőtanárának leadni.
4.5.3. Takarékoskodjon ésszerűen az energiával (villany, víz, fűtés, stb…).
4.5.4. Tegye otthonossá közvetlen környezetét a szobák tisztántartásával, díszítésével, fordítson
gondot a kollégium környezetének tisztántartására, ne szemeteljen, erre társait is
figyelmeztesse.
4.5.5. A kollégiumi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működni.
4.5.6. A mobiltelefont szilenciumi időben, rendezvényeinken és 21.00 óra után nem
használhatja.
4.5.7. A kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem
szükséges dolgok károsodásáért, biztonságáért az intézmény felelősséget nem vállal. A tanuló
féltett értékeit csoportvezetőjének vagy az ügyeletes gyermekfelügyelőnek közös
megegyezéssel leadhatja.
4.5.8. A kollégiumból történő hazautazás tilos
 életveszélyes időjárási és közlekedési viszonyok között,
 természeti katasztrófa esetén,
 rendkívüli állapot kihirdetése után.
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5. A kollégium működési rendje

5.1. A kollégium heti rendje
 A kollégium nyitása első tanítási napot megelőző nap16.00-kor
(Visszaérkezni e napon 16.00 – 20.00 óráig, illetve az első tanítási napon
reggel 07.30 óráig lehet),
 A kollégium zárása utolsó tanítási nap 16,00-kor,
 Kimenő hétfőtől csütörtökig 17,30-tól 19,00-ig.
5.2. A kollégium napi rendje:
Ébresztő:
Reggeli:
Indulás az iskolába:
Iskolai tanórák:

6.30
7.00-7.30
7.30-7.40
8.00-15,00 (szakképző évfolyamon
7.05-től)
12.00-14.00
14.00-16.00 (Általános Iskola)
15.00-17.00 (Szakiskola)
19.00-20.00
19.00-19.30
17.00-21.00
20.30
21.30

Ebéd:
Délutáni tanulmányi munka:
Fürdés, esti teendők:
Vacsora
Kötött és kötetlen szabadidős tevékenység:
Villanyoltás kicsiknek:
nagyoknak:

5.2.1. A tanulókat az utolsó tanítási óra után a délutános csoportvezető veszi át a délelőttös
kollégától.
5.2.2. A tanuló a tanuláshoz szükséges eszközöket, segédanyagokat készítse elő, iskolai
eredményeiről tájékoztassa csoportvezetőjét.
5.2.3. A tanuló az utolsó tanítási óra után csak csoportvezetője tudtával/ engedélyével hagyhatja
el a kollégiumot.
5.3. A kollégium étkezési rendje:
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Vacsora:

07.00
08.45
12.00
14.45
19.00

-

07.30
09.05
14.00
15.00
19.30

34

6. A tanulók és a szülők tájékoztatása
A tanulókat a kollégium egészének életéről, munkatervről, aktuális tudnivalókról a
csoportvezetők csoportfoglalkozásokon tájékoztatják.
A szülőket az intézmény működéséről, a tanuló fejlődéséről
 a kollégiumvezető szülői értekezleten,
 a csoportvezető írásban, telefonon, személyesen tájékoztatják.
7. Foglalkozások
7.1. A kötelező tematikus és tanulmányi foglalkozások céljai, feladatai:

 A foglalkozások időtartama alapvetően 45 perc ( mindig az egyének sérülés
specifikumának, aktuális fizikai és lelki állapotának megfelelő mértékű
időintervallumban, valamint a feldolgozandó téma igényéhez igazodva).
 Alapvető feladat figyelemmel kísérni hogyan tanulnak a diákok. A fokozatos
önállóság kialakítása.
 A tanulók személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának
megismerése, fejlesztése egyénileg és csoportosan.
 Tegyük lehetővé különféle művészeti alkotások létrehozását és bemutatását
(tánc, rajz, irodalom).
 A természet és emberi környezet értékeinek megismerése és óvása.
 Az egészséges életmód, életvitel szokásainak tudatos felépítése, gyakorlása,
az ehhez szükséges ismeretek megszerzése.
 Az egyén találja meg a helyét a közösségben, illeszkedjenek be
környezetükbe. Sajátítsa el a társadalmi érintkezés alapvető szabályait.
 A szülőföld szeretete, az európai kulturális hagyományok és örökségek
megismerése, megőrzése, védelme, gyarapítása.
7.1.2. Szabadidős foglalkozások

 A foglalkozások időtartama alapvetően 45 perc ( mindig az egyének sérülés
specifikumának, aktuális fizikai és lelki állapotának megfelelő mértékű
időintervallumban, valamint a feldolgozandó téma igényéhez igazodva).
 A felmerülő igényekhez a kollégium szabadidős foglalkozásokat szervez,
melyen a diákok részvétele önkéntes. /kirándulás, tábor, színház-, mozi-,
múzeumlátogatás,/
 A DÖK a rendezvényét a tantestülettel legalább egy héttel a megrendezés
előtt egyezteti. A tanulás időpontja módosulhat, a tanulásra fordított idő
megtartásával.
 Szabadidős- és sportfoglalkozások szervezhetők 16.00-tól 19.00- ig.
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7.2. A kollégiumi nevelés legfontosabb feladatai a tanév során:

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, eltérő
képességű,
motivációjú,
szocializáltságú,
kultúrájú
gyermekek
együttnevelése.
 A személyes gondoskodás biztosítása, a család hiányának pótlása:
az alapvető erkölcsi értékek belsővé tétele, a magán- és közösségi tulajdon
tiszteletben tartása.
 Kiemelt feladat a saját környezetben végzendő feladatok megismertetése, a
munka szeretetének, értelmének elsajátíttatása. Törekvés az önálló életvitel
kialakítására.
 A testi-lelki egészség megvalósítása a nevelési folyamat egészébe ágyazva.
Kiemelt feladat a tanulók figyelmét felhívni az egészséget károsító szerektől
való tartózkodásra, ezen szerek használatának veszélyeire.
 A szabadidő változatos és hasznos, az egyén szükségleteinek megfelelő
eltöltésére irányuló kulturális nevelés.
8. Legfontosabb oktatási feladatok:
 A tanulás iránti nyitottság és érdeklődés fejlesztése.
 Az egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása. A tanulási
nehézségek leküzdése.
 Az iskolai tanulmányokat, szakképzést segítő felkészítő, felzárkóztató,
kiegyenlítő munka.
 A pályaválasztás, pályairányítás előkészítése, támogatása az iskolák
tevékenységéhez kapcsolódva és azzal összhangban.
9. Egyéb feladatok:
 A betegszoba működésének figyelemmel kísérése, folyamatos
kapcsolattartás.
 Az ügyeleti-, kollégiumi-, foglalkozási- és tanulószobai naplók naprakész
vezetése, adminisztrációs tevékenységek végzése.
 Az iskolák által szervezett tanulmányi versenyekbe, programokba,
rendezvényekbe, ünnepségekbe történő folyamatos bekapcsolódás.
 Továbbképzéseken, szakmai napokon való részvétel.
 Jellemzések, feljegyzések készítése, folyamatos kapcsolattartás az illetékes
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint az iskolai
gyermekvédelmi felelőssel.
 Pályázati kiírások figyelemmel kísérése.
 Tisztasági felszerelés, tisztítószer megrendelés, folyamatos utánpótlása.
 Sportversenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása. A versenyekre
való folyamatos felkészítés, versenyzés.
 Könyvtárlátogatás, Békés város rendezvényein való részvétel.
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10. A tanulók jutalmazása
A tanulók jutalmazása havi értékelések (tisztasági, tanulmányi, közösségi munka, sport- és
egyéb versenyek) szerint történik, több alapítvány és egyesület segítségével.

11. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
11.1. A kollégium tagjai ellen a kollégium házirendjének megsértéséért fegyelmi eljárás
indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról alapján a kollégium vezetője vagy a
nevelőtestület dönt.
11.2. A fegyelmi büntetés
 megrovás,
 szigorú megrovás
 kizárás fegyelmi büntetés lehet.
11.3. A fegyelmi eljárást a jogszabályokban előírtak szerint kell lefolytatni.
11.4. Ha a kollégista fegyelmi eljárást maga után nem vonó vétséget követ el, ügyében a
fokozatosság elve alapján a DÖK bírósága hoz döntést.
11.5. A döntés ellen fellebbezni a DÖK alkotmányában meghatározottak szerint lehet.
12. Magyarbánhegyesi Tagintézmény

A kollégium a tanulókat a tanítási napon 07.00 órától fogadja.
A hét utolsó tanítási napján a hazautazó tanulóknak 14.00-ig el kell hagyni a kollégiumot.
Igény szerint - az iskola intézményvezetőjének és a kollégium vezetőjének egyeztetése alapján - a
kollégium munkaszüneti és pihenőnapokon biztosít ügyeletet a tanulók számára.
A kollégiumi foglalkozások pontos beosztását az éves munkaterv tartalmazza.
A kollégium épületét tanítási idő alatt hétfőtől csütörtökig 12.00-ig, pénteken 10.45–ig zárva kell
tartani.
Egyéb időpontokban a kollégium elhagyására - a szülővel történt előzetes egyeztetés alapján - csak a
kollégiumvezető illetve az adott intézményegység-vezető, kollégiumi munkaközösség-vezető adhat
engedélyt.
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12.1. A kollégium épületének nyitvatartási rendje:
A kollégium épülete tanítási időben osztott időben tart nyitva, hétfőtől péntekig:
 Tanítási időben
o Hétfőtől-csütörtökig: 12.00. - 08.00.
o Péntek:
10.45. - 14.00.
 Szombaton, vasárnap, ünnepnapokon valamint a tanítási szünetek alatt az
épület zárva van.
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13. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével a
kollégium vezetője készíti el. A házirend tervezetét megvitatják a DÖK kormányának tagjai,
véleményükről tájékoztatják a kollégium vezetőjét. A házirend tervezetét megvitatják a
nevelőtanárok és véleményüket eljuttatják a kollégium vezetőjéhez. Az kollégium vezetője a
tanulók, a nevelők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. A DÖK egyetértési jogát
gyakorolja. A házirend a fenntartó jóváhagyásával hatályba lép. A házirend kihirdetésre kerül
Az érvényben levő házirend módosítására írásban javaslatot tehet bármely nevelőtanár, szülő
vagy tanuló a DÖK kormányánál vagy a kollégium vezetőjénél. Az így beterjesztett javaslatról
a tantestület 30 napon belül dönt a házirend módosítását az előzőekben leírt módon kell
végrehajtani.

14. Záró rendelkezések
Elfogadás, jóváhagyás

A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény békési székhely, valamint a
magyarbánhegyesi tagintézménye az intézmény házirendjére vonatkozó szabályzatot – az
intézmény vezetőjének előterjesztése alapján – a nevelőtestület 2019. december 2-án
megtárgyalta, megvitatta és véleményezte, az intézmény vezetője jóváhagyta. ezzel egyidejűleg
az iskola ezt megelőző – többször módosított –házirend érvénytelenné válik.

Békés, 2019. december 2.
Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető
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