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HÁZIREND
mely a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola rendelkezéseit
tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

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.

2. A házirend hatálya

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek,
az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási
időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program
alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.

3. A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya
megtekinthető az intézmény irattárában, könyvtárában, az intézmény vezetőjénél, az
intézményvezető helyetteseknél, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő
nevelőnél, az intézmény fenntartójánál valamint olvasható az iskola honlapján
http://bleyerbudaors.hu/.
2. A házirendet az iskolába történő beiratkozáskor valamint a házirend módosításakor a

szülő részére az intézmény honlapján hozzáférhetővé kell tenni. A házirend
előírásairól – amennyiben az módosul - minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a
tanulókat az osztályfőnöki órán illetve a szülőket szülői értekezleten.
3. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
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•

a tanulókkal az első tanítási napon;

•

a szülőkkel a szeptemberi szülői értekezleten.
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4. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, a vezető

helyettesektől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől
eltérően – előre egyeztetett időpontban.

4. A tanuló jogai és kötelességei

4.1 A tanuló joga:

• hogy képességeinek és adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön
• hogy biztonságos, egészséges környezetben tanuljon
• hogy részt vegyen a választható tantárgyak és szakkörök foglalkozásain
• hogy rendszeres tájékoztatást kapjon tanulásban elért eredményeiről
• hogy az illemszabályoknak megfelelően véleményt nyilvánítson
• hogy választható legyen a diákönkormányzatba
• hogy munkájáért, tanulmányi eredményeiért jutalomban részesüljön

4.2 A tanuló kötelessége:
• az iskolában illedelmesen viselkedni, betartani a pedagógusok utasításait és az iskolai
rendtartást: ne használjon csúnya szavakat, kerülje a hangoskodást, kulturált
magatartással mutasson példát
• köszönése a napszaknak megfelelő legyen, tanúsítson figyelmes és udvarias
magatartást társai és a felnőttek iránt
• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeihez
mérten - tanulmányi kötelezettségének
• részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és biztosítsa a tanuláshoz
szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem
• tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza
• segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését
• tisztán,

megfelelően,

szélsőségektől

mentesen

öltözködjön,

és

életkorának

megfelelően jelenjen meg az iskolában
• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanuló
társait és emberi méltóságukat, jogait ne sértse
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• tartsa be az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit
Az iskolai élet szabályainak megsértése fegyelmező intézkedést von maga után.

5. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését
szolgáló szabályok

1. A tanuló kötelessége, hogy:
•

óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

•

a tanév első tanítási napján elsajátítsa és folyamatosan alkalmazza az
egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

•

betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

•

azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen
rendkívüli eseményt (pl. tüzet) vagy balesetet észlel;

•

azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;

•

megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;

•

rendkívüli esemény (pl.: tűz, füst) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt
dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő
előírásokat.

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
•

a tanuló a tornateremben és a sportpályákon csak pedagógus felügyeletével
tartózkodhat;

•

a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, lehetőleg fehér vagy sárga póló, fekete
tornanadrág) kell viselniük;

•

a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert a balesetvédelem érdekében

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben

iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel
az iskolában tanévenként meghatározott napon és időpontban.
4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
5
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egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
•

fogászat: évente egy alkalommal,

•

belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,

•

szemészet: évente egy alkalommal,

•

a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két

alkalommal.
6. A járványügyi helyzet feloldása után is maszk használata javasolt influenza idején

november és februári hónapok között illetve köhögés, tüsszögés, orrfolyás esetén.
7. Az iskola területén dohányozni tilos!

6. A tanulók közösségei
6.1 Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
2. A 4-8. osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
•

két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

6.2 Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák-önkormányzati vezetőség
irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott
nevelők segítik.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelők látják el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és
egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőknek ki kell
kérniük az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
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6.3 Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév II. félévében (lehetőleg májusban) az intézmény
vezetője a felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelők, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola

intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok
helyzetéről

és

érvényesüléséről,

az

iskolai

házirendben

meghatározottak

végrehajtásának

tapasztalatairól.
5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezheti. A
rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.

7. A tanulók, a szülők tájékoztatása és
véleménynyilvánítása

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális

tudnivalókról
•

az iskola intézményvezetője
o

az

iskolai

diákönkormányzat

vezetőségi

ülésén

legalább

háromhavonta – DÖK segítő pedagóguson keresztül

•

o

a diákközgyűlésen tanévenként egy alkalommal,

o

a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,

o

a honlapon http://bleyerbudaors.hu/

és az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők

folyamatosan szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz, a szülői munkaközösséghez vagy az iskola
igazgatóságához fordulhatnak.
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4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik nevelőikkel, a
nevelőtestülettel, a szülői munkaközösséggel vagy az iskola igazgatóságával.
5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális

feladatokról
•

az intézmény vezetője
o

a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden
tanév elején,

o
•

az iskola honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja,

az osztályfőnökök:
o

az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
•

•

-

szóban:
o

a szülői értekezleteken,

o

a nevelők fogadó óráin,

o

a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,

o

esetlegesen a családlátogatásokon,

írásban az elektronikus naplón keresztül

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.

-

A szülői értekezletek és a pedagógusok havi fogadóórája történhet:
•

online formában – szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján

•

tantermi keretek között

7. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola
igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
8. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg

vagy

választott

képviselőik,

tisztségviselőik

útján

közölhetik

az

iskola

igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői munkaközösséggel.
8

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Házirend

8. Az iskola működési rendje
• Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30. órától délután 17.30.
óráig vannak nyitva.
• Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30. órától 17.30.
óráig tudja biztosítani. Reggel 6.30.-7.30-ig ügyelet van, helye a földszinti folyosó.
Délután

16.30.-17.30-ig

összevont

ügyelet

működik

valamelyik

földszinti

tanteremben. A tanulókat a szülő 17.30-ig köteles hazavinni.
• Az iskolába a tanulóknak reggel 7.50-ig kell megérkezniük. (Az osztálytermekbe 7.30tól lehet bemenni.) A 7.50 után érkező tanulók nevét a portás az érkezés időpontjával
együtt felírja, s a névsort a titkárságon leadja. Az iskolatitkár továbbítja az
osztályfőnökök felé.
• Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra:

8.00. - 8.45.

2. óra:

9.00. - 9.45.

3. óra:

10.00. - 10.45.

4. óra:

11.00. - 11.45.

5. óra:

12.05 - 12.50.

6. óra:

13.00 - 13.45.

7. óra:

13.55.- 14.40.

• A 1-4. évfolyamra járó tanulóknak a második szünetben, az 5-8. évfolyamra járó
tanulóknak a harmadik szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. A negyedik
szünetben pedig minden tanuló kimehet az udvarra. Rossz idő esetén az ügyeletes
nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak
• Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben vagy az
ebédlőben étkezhetnek.
• A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével
hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra
az intézményvezető vagy helyettese adhat engedélyt.
• A tanulók távozását a tanítási idő alatt az iskola épületéből a nevelők csak írásos
kilépővel engedélyezhetik. Az engedélyt a tanulónak a portán be kell mutatni.
9
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• Tanítás napokon hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7:30
és15:30 között előre egyeztetett időpontban.
• Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és
azt a tanítási szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására
hozza.
• A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola intézményvezetője adhat. A napközis
nevelő délután 16.30-ig csak a saját csoportja felügyeletét láthatja el az udvaron.
• A tanulók az utolsó órájuk után kötelesek a délutános nevelőnél jelentkezni vagy
elhagyni az iskola épületét, amennyiben rendelkeznek engedéllyel a 16 óra előtti
távozáshoz. Tanuló az épületben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
• Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől
engedélyt kaptak.
• Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat
ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat
nyilvántartja.
• Az iskola épületébe szülő csak előre megbeszélt időpontban jöhet:
- ügyintézés céljából – titkársággal való egyeztetés után
- szaktanárral való megbeszélés céljából – szaktanárral való egyeztetés után
- kivételt képez ez alól bármilyen olyan eset, ahol azonnali döntés, megbeszélés,
egyeztetés szükséges akár az iskola, akár a szülői oldalról
• A szülők reggel a gyerekeket az iskola bejáratáig kísérhetik, illetve délután ott
várhatják gyermekeiket
• Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: sulibuli, stb.) csak az iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai vehetnek részt.

9. A tanulók tantárgyválasztása
1. Az iskola intézményvezetője minden tanév májusában az osztályfőnökök közreműködésével
szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő
tanévben választható tantárgyakról.
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2. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló
közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az
osztályfőnöknek.
3. A tantárgyválasztás módosításáról a szülő írásbeli kérelme alapján az intézmény

vezetője dönt.
4. Tanév közben a tantárgyválasztás módosítására nincs lehetőség.
5. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola intézményvezetőjének.

10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben
tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények
előkészítésében

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
1. az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért
2. az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
3. a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
4. az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott
előírások betartásáért.
5. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
6. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

• osztályonként két-két hetes,
• tantárgyi felelősök.
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szólhat. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.
az órát tartó nevelő utasításai szerint);
-

a szünetben a termet kiszellőztetik;

-

a nagyszünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;

-

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

-

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

-

ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
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értesítik az igazgatóságot,
-

az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

-

tanítás végén az ablakokat becsukják, a termet bezárják, és a kulcsot leadják a portán.
7. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle

tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének
és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen
tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre
kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket
az iskolai és a DÖK munkaterve tartalmazza.

11. A tanulók mulasztásának igazolása

1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli

foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének hat nap hiányzását igazolhatja. Ez alól

mentesítést – indokolt esetben – az intézmény vezetője adhat.
Szülői igazolás felhasználásakor három napnál hosszabb egybefüggő hiányzás esetén
a szülőnek az osztályfőnökkel egyeztetnie kell.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol

az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a
mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon

belül
• évi hat napig terjedő mulasztás esetén szülői,
• nem szülői igazolás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja

mulasztását. Az orvosi és a hivatalos igazolást 5-8. évfolyamon a szülőnek is minden
esetben alá kell írnia. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell
bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt – mulasztást követő

öt napon belül - nem igazolja távolmaradását.
6. Az igazoltan és igazolatlanul mulasztott órák maximális számára, illetve a maximális

óraszámot meghaladó mulasztás esetén követendő eljárásra vonatkozóan a 20/2012.
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(VIII. 31.) EMMI rendelet 51. paragrafusában foglaltakat követjük.
7. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az
elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze lehet adni, és
amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak
minősülhet.

12. Térítési díj és visszafizetése
1. Az étkezési térítési díjakat havonta, a kiadott számla alapján az önkormányzat számlájára kell
utalni vagy befizetni.

13. Tanórán kívüli foglalkozások

1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli

foglalkozásokat szervezi:
• Napközi otthon, tanulószoba: a mennyiben a szülők igénylik – az iskolában
tanítási napokon a délutáni időszakban az első- nyolcadik évfolyamon
napközi otthon működik.
A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi szünet) a munkanapokon – városi szintű döntésnek
megfelelően: a kijelölt iskolában – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók
szülei igénylik, akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott. A nyári tanítási szünetben a
tanulók hasonló ellátásáról az önkormányzat gondoskodik.

• Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett
tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek.
A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az önkormányzat
reggelit és ebédet (menzát) biztosít.
Az önkormányzat által megállapított étkezési térítési díjat az általa meghatározott időpontig
kell befizetni.

• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni
képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó
tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
• Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok): az iskola nevelői a
tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szervezhetnek. A
projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási - tanulási
folyamat. Ennek során - elsősorban - a tantárgyi rendszerbe nehezen
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beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy - egy témakör köré
csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle
tevékenységre építve. A hosszabb (többnapos, egyhetes) témahetet
(projekthetet) a tanulócsoportok –ismereteket összegző vagy művészeti –
bemutatója zárja.
• 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.
• 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
intézményvezetője dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének
megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
• 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.
• Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele
a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítésén felüli
ismeretbővítést segíthetik a táborszerű módon, az iskola falain kívül
szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások. A tanulók
részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket
a szülőknek kell fedezniük.
• 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
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tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik
és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.
• 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 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.
• Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
• Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
A tanulók igényei alapján az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.:
sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan használják.
2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00. óra és 16.30. óra

között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
3. 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.
4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A
tanulók

részvétele

a

felzárkóztató

foglalkozásokon,

valamint

az

egyéni

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
intézményvezető adhat.
5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető
engedélyével a foglalkozásról kizárható.
6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon – a tanév elején
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meghatározott időpontokban - tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolába
beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév
elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

14. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó
szabályok

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére

történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon

a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő – írásban - tanév közben is
kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű és

veszélyeztetett tanulót felvesz.
5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.30. óráig tartanak. Szülői igény
esetén a napköziben a tanulók számára 16.30. óra és 17.30. óra között az iskola
felügyeletet biztosít.
17.30. után az iskola nem vállalja a felügyeletét.
Napközis csoportokban a tanulási idő
1-2. évfolyamon 14.45.-15.45-ig
3-4. évfolyamon 14.45.-16.00.-ig
5-8. évfolyamon 14.45.-16.00.-ig
a tanulószobán 14.00.-16.00. óráig tart.
A szülő a tanulási időszakot csak nagyon indokolt esetben – zavarhatja meg.
6. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16.00. óráig tart.
7. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

Az igazolást a napközis nevelőnek vagy a tanuló szobát tartó tanárnak kell odaadni.
8. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes (nem

telefonon) vagy írásbeli kérelme (nem sms) alapján távozhat el. Rendkívüli esetben
– szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes engedélyt adhat.
9. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával
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folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban
részesíthető.
10. A tanulmányi felelősök megbízatása meghatározott időre szól. A tanulmányi

felelősök feladatai:
•

tájékoztatja a napközis nevelőt az aznapi házi feladatokról

•

figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a
napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra.

11. A tisztaságfelelősök megbízatása meghatározott szól. A tisztaságfelelősök feladatai:
•

felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára,

•

ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét,

•

a tanulás végén letörlik a táblát.

15. A tanulók jutalmazásának elvei
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
•

példamutató magatartást tanúsít,

•

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,

•

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

•

vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

•

vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez
és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
•

szaktanári dicséret,

•

napközis nevelői dicséret,

•

osztályfőnöki dicséret,

•

intézményvezető-helyettesi dicséret

•

intézményvezetői dicséret,

•

nevelőtestületi dicséret.

Azon tanuló, aki két (szaktanári, napközis nevelői vagy osztályfőnöki) dicséretet kap, az
osztályfőnök javaslatára intézményvezető-helyettesi, aki három fokozattal rendelkezik a fent
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felsoroltakból, az intézményvezetői dicséretet kaphat.

A tanulmányi munka alapján összegyűjtött jeles (5) jegyek száma alapján az alábbi
dicséret adhatók
• ötven jeles érdemjegy után osztályfőnöki dicséret
• hetven jeles érdemjegy után intézményvezető-helyettesi dicséret
• kilencven jeles érdemjegy után intézményvezetői dicséret
• százharminc jeles érdemjegy után nevelőtestületi dicséret.
Versenyeken elért eredmények alapján:
• területi versenyen elért helyezésért szaktanári dicséret
• városi versenyen való eredményes szereplésért osztályfőnöki dicséret
• városi, területi, megyei versenyen elért IV.-X. helyezésért intézményvezető-helyettesi
• városi, területi, megyei versenyen elért I.-III. helyezésért intézményvezetői dicséret
• országos versenyen elért I-X. helyezésért nevelőtestületi dicséret
3. 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. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
4. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
5. Az iskolai szintű versenyek első helyezettjei könyv vagy tárgyjutalmat, második és

harmadik helyezettjei oklevelet vehetnek át az iskola közössége előtt.
6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek.
7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
9. A BLEYER-DÍJ (az év diákjai – évente két tanuló) odaítélésének szempontjai: Az

adott tanévben:
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-

tanulmányi versenyeken

-

sportban

-

közösségi munkában,
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egyedi kiemelkedő

teljesítményt

nyújtott.

16. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

1. Azt a tanulót, aki
•

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

•

vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,

•

vagy igazolatlanul mulaszt,

•

bármely módon árt az iskola hírnevének
elmarasztalásban lehet / kell részesíteni.

2. Az iskolai elmarasztalások formái
•

beírás az osztálytükörbe, mely a Kréta felületén „Tájékoztatásként”
jelenik meg és melyeket a hónap végén az osztályfőnök áttekint és
mérlegeli, hogy szükséges-e büntetési fokozat kiszabása.

•

szaktanári figyelmeztetés,

•

szaktanári intő

•

szaktanári rovó

•

napközis nevelői figyelmeztetés,

•

napközis nevelői intő,

•

napközis nevelői megrovás,

•

osztályfőnöki figyelmeztetés,

•

osztályfőnöki intés,

•

osztályfőnöki megrovás,

•

intézményvezető-helyettesi figyelmeztetés

•

intézményvezető-helyettesi intés

•

intézményvezető-helyettesi megrovás

•

intézményvezetői figyelmeztetés,

•

intézményvezetői intés,
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intézményvezetői megrovás,

•

tantestületi figyelmeztetés,

•

tantestületi intés,

•

tantestületi megrovás.
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3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
•

az agresszió, a másik tanuló megverése, fizikai vagy szóbeli
bántalmazása, fenyegetése;

•

az egészségre ártalmas szerek (energiaital, dohány termékek,
szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása illetve testi épséget
veszélyeztető tárgyak behozatala (szúró eszköz, öngyújtó stb.)

•

a szándékos károkozás;

•

illetve mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv
alapján bűncselekménynek minősülnek;

•

ha 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
nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok
alapvető érdekeit, emberi méltóságát.

Az utóbbi két esetben érvényes eljárásrend:
a. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a cselekményről
való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül vizsgálatot kezdeményez a
közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító
tanuló ellen, amelyről tájékoztatja a tanuló szüleit.
b. A vizsgálat lefolytatására az intézményvezető három fős bizottságot hoz létre, melynek
vezetőjét is kijelöli. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy
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cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal
történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az
elkövetett cselekmény fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Fegyelmi
eljárás szükségessége esetén az intézmény SZMSZ eljárásrendje az irányadó.
c. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben
veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelőoktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi,
munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos
társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.
d. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek
megelőzését,

valamint

a

közösségellenes

magatartást

megvalósító

tanuló

elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.
e. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő
fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, akkor:
- a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani
- a további intézkedéseket a megfelelő jogszabályok rögzítik.
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület dönt. Az a tanuló, aki a
fegyelmi eljárás hatálya alá tartozó vétséget elköveti, az adott félévben hármas
magatartás jegynél jobbat nem kaphat
6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézmény vezetője
határozza meg.

17. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala
az iskolába

1. Tilos az iskolába egymás testi épségét veszélyeztető tárgyakat behozni (pl.

szúróeszköz, öngyújtó, gyufa stb.)
2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel
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megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.
3. 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, okosóra, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth
hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. A tanulók a saját vagy
az iskola tulajdonában lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet,
laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve
felszólítására használhatják.
4. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, hangszert, stb.) valamint

nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül
szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb
értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az osztályfőnöknek vagy az
iskolatitkárnak. Az iskola ezen tárgyakért csak ebben az esetben vállal felelősséget.
5. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az
engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás
végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot
a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a
tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja át.
6. Az alkalmazható szankciókról az osztályfőnökök a tanév elején tájékoztatják a

diákokat.
7. Közösségi vagy egyéb internetes oldalon pedagógusról, az iskola bármely dolgozójáról

vagy tanulójáról annak engedélye nélkül posztolni, képeket megjeleníteni szigorúan
tilos és megfelelő jogkövetkezményt von maga után.

18. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
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- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban
szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a
kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei,
illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
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Nemzetiségi hon és
népismeret
Etika/Hit-és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Nemzetiségi hon és
népismeret
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport

Házirend
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

2020-tól bevezetésre kerülő NAT tantárgyaival kiegészítve.
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv és
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
irodalom
Idegen nyelvek
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
Matematika
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
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Nemzetiségi hon és
népismeret
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Digitális kultúra
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés
Magyar nyelv és
irodalom
Nemzetiségi nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit és erkölcstan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Nemzetiségi hon és
népismeret
Hon- és népismeret
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Digitális kultúra
Technika és tervezés
Testnevelés

Házirend
SZÓBELI

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

GYAKORLATI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI

19. Egyéb rendelkezések
1. A tanulók öltözete és hajviselete mindig rendezett, túlzásoktól mentes (arcfestés,

körömfestés, testékszer mellőzésével), az általános iskolai keretek között tolerálható
legyen.
2. A testnevelésből teljesen felmentett, gyógytestnevelésre járó tanulóknak nem kell részt

venniük osztályuk tanítási napjának első és utolsó testnevelés óráján. Napközben
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azonban az időszakosan felmentettekkel együtt jelen kell lenniük az órán, és ott a
testnevelő tanár által megfelelőnek ítélt tevékenységet kell végezniük.
3. A gyógytestnevelésben részt vevő tanulóknak a foglalkozásokról való hiányzásokat „A

tanulók mulasztásának igazolása” című fejezetben leírtak alapján kell igazolniuk
4. A számonkérésről: Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli munka, amely három,

vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. Egy tanítási napon az
osztályközösség csak két témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár
egy héttel előre bejegyzi a Kréta felületén a haladási napló megfelelő részébe. A diák
joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított két héten belül kijavítva és
értékelve megtekinthesse, a témazáró dolgozat kivételével dolgozatait hazavihesse.
A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórán/egyéni fogadóórán
megtekinthesse. Két hét elteltével a dolgozatok ki nem javítása esetén az írásbeli
munka érdemjegye elévül. (A szünetek, esetleges továbbképzések, tanulmányi
szabadságok, betegség, hivatalos elfoglaltság időtartama nem számítható be.)
5. Az iskolai internet használatának rendje:
- A gépeket csak felnőtt felügyelete mellett lehet használni előre meghirdetett

időpontokban.
- Használat során előnyt élvez az a tanuló, aki tanulmányi célra veszi igénybe a gépet.
6. Az iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, megemlékezés az 1956. október 23-i

forradalomról, karácsonyi ünnepség, Bleyer nap, megemlékezés az 1848-49-es
szabadságharcról, tanévzáró) az ünneplő ruha viselése az iskolai közösség minden
tagjának kötelező (sötét alj, vagy nadrág, fehér ing vagy blúz).

19.1 Egyéni munkarend
Az egyéni munkarend szabályai:
• Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése
céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.
• Az Oktatási Hivatal dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni munkarend keretében
tehet-e eleget. Amennyiben az egyéni munkarendet egy tanévnél hosszabb időre tervezik, a
szülőnek az írásbeli kérelmet minden tanév megkezdése előtt újra be kell nyújtani.
• Az egyéni munkarenddel rendelkezőt a gyakorlati képzés kivételével az iskola valamennyi
kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
• A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés
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az intézményvezető döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad
számot tudásáról.
• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői
bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának
tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.
• A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanulók
esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és
tanulók között átcsoportosítható.

19.2 A független vizsgabizottság előtti beszámolás joga
1. A független vizsgabizottság igénybevételének lehetősége ahhoz nyújt módot a szülő,
illetve tanuló részére, hogy az iskolán kívül méresse meg tudását.
2. A tanuló – kiskorú tanuló szülője aláírásával – a félév, illetve a tanév utolsó napját
megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából
független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell
jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.
3. A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő
tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt
tehessen.
4. A bejelentést az intézményvezetőnek – írásban – kell benyújtani. Az intézmény
vezetője a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.

19.3 A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai
1. A sajátos nevelési igényű tanulót (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulót a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat
szakértői véleménye alapján az intézményvezető a szülő kérésére mentesítheti ill.
felmentheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.
2. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgy részekből mentesítjük az értékelés és a
minősítés alól, akkor egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján
– segítjük a tanuló felzárkózását a többiekhez.
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3. A tanulónak képességei szerint aktívan részt kell venni a tanórákon. Tudásáról
számot ad, azonban az nem kerül érdemjeggyel minősítésre, vagy értékelésre.
4. Az eljárás menetéről felvilágosítást, tájékoztatást az intézmény vezetője, a
fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, valamint a gyermekvédelmi felelős
adnak.

19.4 A tankönyvkölcsönzésről, a tankönyv elvesztéséről, a kártérítési
kötelezettségről
• A

tankönyvellátás

az

általános

iskolában

alanyi

jogon

biztosított.

A

tankönyvrendelésben az iskola az iskola könyvtárán keresztül biztosítja a tartós
tankönyvek kölcsönzését. A tanulók számára kölcsönzött tartós tankönyvek használati
jogát addig az időpontig biztosítja az iskola, ameddig az adott tantárgyból a felkészítés
folyik. Az iskolától kölcsönzött tartó tankönyv elvesztésével és megrongálásával
okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni.
• A tartós tankönyvek kölcsönzésének és használatának részletes szabályait az iskolai
könyvtár SZMSZ-e tartalmazza.
• A tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló köteles a kikölcsönzött tartós
tankönyveket az iskola könyvtárának visszajuttatni.

20. Az Elektronikus napló használatával kapcsolatos
szabályok
1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót

használ. A Kréta felületén a pedagógusok naprakészen vezetik a tanulók értékeléseit,
elmarasztalásait, dicséreteit, mulasztásait és a mulasztások igazolását.
2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal

rendelkező számítógép vagy mobilapplikáció segítségével tekinthetik meg.
3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: felhasználó 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.
4. Indokolt esetben, szülői kérésre az osztályfőnök havonta nyomtatott kivonatot készít

a naplóból.
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5. Ha a szülő bármilyen okból nem tudja rendszeresen követni a napló bejegyzéseit, azt

tudatnia

kell

gyermeke

osztályfőnökével.

Ugyanakkor

az

osztályfőnökök

rendszeresen ellenőrzik, hogy a szülők a Kréta felületen keresztül hogyan követik
gyermekeik tanulmányi előmenetelét és mulasztásait.

21. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1. A házirend tervezetét a nevelők,

a tanulók és a szülők javaslatainak

figyelembevételével az intézmény vezetője készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket küldötteik útján
eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat
vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az intézményvezetőt.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket
eljuttatják az intézmény vezetőjéhez.
4. A házirend tervezetéről az intézményvezető beszerzi az iskolai szülői munkaközösség
véleményét.
5. Az intézményvezető a tanulók, a nevelők, a szülők, véleményének figyelembevételével
elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az
intézményvezető beszerzi a diákönkormányzat véleményét, a szülői szervezet
véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6. Az intézményvezető a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből
a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó véleményét.
7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.
8. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézményvezető, a
nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői munkaközösség
iskolai vezetősége.
9. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

Melléklet:
22. Járványügyi Eljárásrend
Szülőknek:
- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló
látogathatja.
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- A gyermeken panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A
koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
- A szülőnek az értesítés után gondoskodnia kell gyermeke elviteléről, ha a szülő nem tud gyermekéért
jönni, ebben az esetben kötelességünk mentőt hívni. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza.
- Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe.
- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban vagy az egy háztartásban
élők között koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
Tanulmányi munkával kapcsolatos rendelkezések:
1. A tanuló és szülei kötelesek rendszeresen egyeztetni az osztályban tanító szaktanárokkal a tananyagról
valamint a témazárókról, dolgozatokról, a beadandó feladatokról.
2. A szaktanárok döntése alapján a tanuló bejöhet az iskola épületébe 14.30-tól megírni a dolgozatokat,
témazárókat vagy online feladatok elvégzésével készíthet beadandó feladatokat, vagy online felelhet.
3. Az osztályfőnök koordinálja a délutáni dolgozatírást. Egy nap 2-nél több dolgozatot nem írhat a
tanuló.
4. A kapcsolattartás hivatalos formája a Kréta felületén keresztül történik. Az online feleltetés a Teams
felületén keresztül történik. A beadandó feladatok online feltöltése történhet a Teams-en vagy a Krétán
keresztül is. Erről a szaktanár és a tanuló (szülő) köteles egyeztetni. A fentiek alapján a tanuló
értékelhető lesz. Ha valamelyik tanuló eléri a 250 óra hiányzást, akkor minden tantárgyból vizsgát kell
tennie.
- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
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Vagyis: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan
mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szerveknek, hatóságoknak.
Az intézményben való tartózkodás:
- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az
iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket
elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elején történik).
- A délutáni napközis foglalkozásról a gyermekeket az iskola által meghatározott időpontokban vihetik
el (14.30., 16.00., 16.15., 16.30., ezután 17.30-ig folyamatosan).
- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után az azonnali kézfertőtlenítés kötelező.
- Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve
kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. A szülők további tájékoztatása
online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete vagy az osztály levelezőrendszere.
- A Büfét a tanulók meghatározott időben használhatják:
- alsó tagozatos diákok 8 óra előtt
- felső tagozatos diákok 8 óra előtt
- 7-8. évfolyam az 1. óra utáni szünetben
- 5-6. évfolyam a 2. óra utáni szünetben
- Büfé használatakor szájmaszkot kell viselni, a kijelölt helyen kell tartózkodni, a kijelölt helyen egy
tanuló várakozhat és a büfés is köteles maszkot viselni. Kérjük a szülőket, hogy a csoportosulás
elkerülése érdekében csomagoljanak gyermeküknek reggeli / tízórait!

Tanulóknak:
- A maszkviselés az intézmény területén mindenki számára kötelező!
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, az öltözőkben és a közösségi
helységekben.
- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek fertőtlenítenie kell a kezét, maszkot kell viselnie,
és kizárólag testhőmérséklet mérés után haladhat tovább a bejárattól!
- Az iskolába lépéskor a felső tagozatos diákok a hátsó bejáratokat és lépcsőt, az alsó tagozatos
diákok a főbejáratot és a főlépcsőt használják.
- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni! A mosdók használatakor is ügyelni kell a
távolságtartásra és egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat a mosdókban.
- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet!
- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk
a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
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- Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés).
2. A használt zsebkendőt a kukába kell dobni.
3. Ezután alaposan kezet kell mosni vagy kézfertőtlenítést kell végezni.
4. Minden tanuló rendszeresen hozzon magával papírzsebkendőt.
- Nagyon figyelni kell arra, hogy mindenki a számára kijelölt időben menjen reggelizni vagy ebédelni!
Kerüljük a csoportosulást!
- Étkezéskor nem fogdossuk össze az előre becsomagolt evőeszközöket, poharakat!
- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret!
- A termek tisztaságára mindenkinek ügyelni kell!
- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy mindenki hozzon magával zacskót
vagy uzsonnás dobozt!
- Alsó tagozatos osztályok, csoportok előre egyeztetett időpontban, nevelői kísérettel látogathatják a
könyvtárat. A látogatásuk alkalmával más nem tartózkodhat a helyiségben. Az órák közti szünetben,
egyénileg nem látogathatják a könyvtárat.
- Felső tagozatos diákok a számukra nem udvari szünetekben egyénileg is látogathatják a
könyvtárat, a pandémia protokollját betartva (maszk és távolságtartás). A szünetekben 20 főnél több
diák nem tartózkodhat egyidőben a könyvtárban.
- Folyamatos, gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges
(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), mely a hetes feladata.
- A tanórák közötti szünetekben lehetőség szerint mindenkinek a tantermében kell tartózkodnia.
- Szünetek beosztása: első szünet: tízórai szünet
második szünet: alsó tagozat udvari szünetre megy
harmadik szünetben a felső tagozat udvari szünetre megy
negyedik szünetben: az alsó tagozat megy az udvarra és a felsősök nem mennek (egy részük ebédelési
rend szerint megy ebédelni)
- A Büfét a tanulók meghatározott időben használhatják:
- alsó tagozatos diákok 8 óra előtt
- felső tagozatos diákok 8 óra előtt
- 7-8. évfolyam az 1. óra utáni szünetben
- 5-6. évfolyam a 2. óra utáni szünetben
A Büfé használatakor a járványügyi előírásokat be kell tartani: szájmaszkot kell viselni, a megfelelő
távolságot kell tartani, a padlón megjelölt helyen kell sorban állni, ahol csak egy tanuló várakozhat és a
büfés is köteles maszkot viselni.

Pedagógusoknak:
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- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vegyen részt.
- Az a pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó
határozatot szükséges bemutatni.
- Az iskola a COVID-os megbetegedéseket, intézkedéseket a tankerületi központnak jelzi.
- „ A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelésioktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése szerinti
megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség
esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el
rendkívüli szünetet.”
- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező.
- Krónikus beteg gyerek orvosi papírral otthon maradhat, a tananyagot meg kell küldeni neki.
- A tanteremben a pedagógusok a táblánál álljanak, onnan tanítsanak, ne menjenek a gyerekek
közé!
- Az intézmény egész területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
- Más osztályterembe csak a tanórát tartó pedagógussal együtt léphetnek be a tanulók. Belépéskor és
zsebkendő használata után kötelező a kézfertőtlenítő használata.
- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el,
akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
- A testnevelés óra előtt és után kézfertőtlenítő használata kötelező.
- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni
öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
- Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi
évfolyamokra kell átütemezni.
- Az iskolákban a délutáni nem kötelező foglalkozásokat nem kell megszervezni.
- Az énekórákat lehetőleg úgy szervezzék meg a kollégák, hogy zeneismeret, zenehallgatás, elmélet
legyen nagyrészt, az éneklést egyelőre mellőzni kell.
- Alsó tagozatos osztályok, csoportok előre egyeztetett időpontban, nevelői kísérettel látogathatják a
könyvtárat. A látogatásuk alkalmával más nem tartózkodhat a helyiségben. Az órák közti szünetben,
egyénileg nem látogathatják a könyvtárat.
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- Felső tagozatos diákok a számukra nem udvari szünetekben egyénileg is látogathatják a
könyvtárat, a pandémia protokollját betartva (maszk és távolságtartás). A szünetekben 20 főnél több
diák nem tartózkodhat egyidőben a könyvtárban.
- Tanórákon – előre egyeztetett időpontban – bármikor látogathatja egy-egy osztály, vagy csoport
a könyvtárat, nevelői kísérettel.
- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges
(amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), az időjárás függvényében.
- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása
mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége 2-tól a 8. évfolyamig az EMMI által
kiadott eljárásrend alapján az online szülői értekezleteket támogatja és kéri.
- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat!
(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne
csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között!
- A kirándulásokat és egyéb iskolán kívüli programokat (múzeumlátogatás, színház) el kell halasztani!
- Az iskolai szintű programokat osztályszintre bontva lehet megtartani.
- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!
- Digitális Munkarendre átállás esetén a tanulói felügyeletet biztosítani kell.
- Tűzriadót nem lehet tartani!
- Pedagógus hallgatókat ne fogadjon az iskola.
- Az iskola a COVID-os megbetegedéseket, intézkedéseket a tankerületi központnak jelzi.

Köszönjük mindenki együttműködését és támogatását azzal, hogy a betartja az
eljárásrendet, így óvhatjuk meg mindenki egészségét!
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23. A Házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó
záradékok
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének módosításait az iskolai szintű
Diákönkormányzat a 2021. év február hó 09. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív)
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének módosításait az iskolai szintű
Szülői Munkaközösség a 2021. év február hó 03. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra
javasolta.
………………………………………………..
Intézményi Szülői Munkaközösség Elnöke
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjének a módosításait az
intézmény Nevelőtestülete a 2021. év február hó 01. napján tartott ülésén elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét a mai napon jóváhagytam.
Kelt: Budaörs, 2021. február 10.
.................................................
Guinn Judit
intézményvezető

Nyilatkozat
A Pedagógiai Program módosítása a fenntartóra többletkötelezettséget nem hárít.
Kelt: Budaörs, 2021. február 10.

……………………………………
Guinn Judit
intézményvezető

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét az intézmény
Fenntartója ellenőrizte.
Kelt: Budaörs, 2021. …………………

…………………………………
Rigó Katalin
Tankerületi Igazgató
35

