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HÁZIREND
az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
tanulói számára

Kedves tanuló!

Minden szervezett közösség tevékenységét bizonyos előírások szabályozzák. Az
iskolánkban érvényben lévő előírásokat az iskola házirendje foglalja magába, mely az iskola
tanulói, pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottjainak együttműködését szabályozza. Ezen
előírások betartása elősegíti a munka racionális elosztását, a munkaidő hasznos kihasználását,
valamint a munkahelyi és iskolai balesetek megelőzését. Az elégedett munka, kellemes
környezet és a nyugodt iskolai légkör érdekében az iskola házirendjének betartása minden
tanuló, ill. minden alkalmazott számára kötelező.
Az iskola házirendje a következő fejezeteket foglalja magába:
I.

A tanítás működési rendje

II.

A tanulók jogai és kötelességei

III.

A törvényes jogi képviselők jogai és kötelességei

IV.

A tanuló órákon való viselkedése

V.

Iskolába érkezés

VI.

Az iskolából való távozás

VII.

Iskolalátogatás

VIII.

A hetesek kötelességei

IX.

Az iskolai tanszerek, tantermek, folyosók és iskola környezetének rendbentartása

X.

A külsőnkről való gondoskodás

XI.

A tanuló iskolán kívüli viselkedése

XII.

Tilalmak

XIII.

Javító- és komisszionális vizsgák

XIV.

Nevelési előírások

XV.

A tanulók viselkedése az iskolai étkezdében

XVI.

A napközi otthon látogatása

Befejező intézkedés
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I. A TANÍTÁS MŰKÖDÉSI RENDJE

Iskolánkon a tanítás folyamata az iskolaigazgató által jóváhagyott órarend szerint
történik. A tanítás kezdete 7:45. A tanítási órák 45 percesek, melyek kezdetét, ill. végét
a csengetés jelzi.

A tanítási nap időbeni elosztása:
* Iskolába érkezés *

7:00 – 7:30

 1. tanítási óra kezdete

7:45 – 8:30

 2. tanítási óra kezdete

8:35 – 9:20

* 15 perces nagyszünet *
 3. tanítási óra kezdete

9:35 – 10:20

 4. tanítási óra kezdete

10:30 – 11:15

 5. tanítási óra kezdete

11:25 – 12:10

 6. tanítási óra kezdete

12:20 – 13:05

* 20 perces nagyszünet *
 7. tanítási óra kezdete

13:25 – 14:10

 8. tanítási óra kezdete

14:20 – 15:05
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II. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 A tanulónak joga van:
1. a színvonalas és értelmes magyarázatra,
2. kérdéseket feltenni a tananyaggal kapcsolatban, és joga van arra választ is kapni,
3. egészségének és biztonságának megőrzésére az oktatási-nevelési folyamat során,
4. az alapvető pszichológiai és higiéniai normák betartására az oktatási-nevelési folyamat
során,
5. kinyilvánítani véleményét,
6.

tudnia, hogy tanítói milyen kritériumok alapján mérik a tudásszintet és képességeket
az egyes tantárgyakon belül,

7. a tanulmányi eredmények objektív értékelésére, az írásbeli és szóbeli feleletek, ill.
a manuális készségek elemzésére
8. óra előtt jelenteni, ha nyomatékos ok miatt nem tudott felkészülni a tanítási órára
9. a tapintatos magatartásra a többi iskolatárs, pedagógiai és más iskolai alkalmazott
részéről
10. a tévedésre
11. szünetre az iskola belső rendszabálya szerint
12. választani, milyen módon tölti el a szünetre szánt perceket. Feltétel viszont az, hogy
cselekedetével a biztonsági előírásokat ne szegje meg és ne zavarja a többi tanulót.
A biztonsági előírások megszegésének bizonyul:
- idegen látogató
- mindennemű labdajáték,
- szaladgálás
- egyéb aktivitások, melyek balesethez vezethetnek.
13. részt venni az iskolán kívüli rendezvényeken, valamint az iskola, ill. más intézmény
által kínált érdekkörökön
14. igénybe venni a napközi otthont
15. ebédelni az iskolai étkezdében.
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 A tanuló köteles:

1. elsajátítani az iskola által nyújtott tudást és készségeket, felkészülni az alkotó munkára
és a továbbtanulára, ugyanakkor teljes mértékben felel tanulmányi eredményeiért.
2. időben beérkezni, és rendszeresen részt venni a tanítási órákon az órarend, ill. a tanító
utasításai szerint, továbbá részt venni az összes kötelező és nem kötelező órákon és
a választott érdekkörökön.
3. elsajátítani a hazafiasság, demokrácia és a humánus magatartás alapjait, diszciplináltan
viselkedni, meghallgatni a pedagógusok és más iskolai alkalmazott intelmeit, és
mindehol úgy viselkedni, hogy az iskola jó hírnevében kárt ne tegyen.
4. óvni saját és mások egészségét, ügyelni a tisztaságra, és megóvni a rendet az iskolán
belül, ill. az iskola külső területén is.
5. mindenféle balesetet, egészségügyi problémát jelenteni a pedagógusnak. A testi
fogyatékkal rendelkező tanulókkal körültekintően bánni,szükség esetén segíteni nekik.
6. az iskolába tisztán és rendezetten, az iskolához méltó öltözetben megjelenni.
A szaktantermekben, a tornateremben a pedagógus által megkövetelt öltözetet viselni.
7. az iskola vagyonát megóvni, a tansegédeszközökkel óvatosan bánni, hogy azok
használhatóak legyenek a többi tanuló számára is.
8. betartani a tanítási órát, a szünetekre szánt időt, valamint az iskola belső
rendszabályát. Csengetés után elfoglalni saját helyét, és várni a pedagógus érkezését.
9. látogatni az osztályfőnöki órákat.
10. részt venni az iskolai akciókon.
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III.

A TÖRVÉNYES

JOGI

KÉPVISELŐK

JOGAI

ÉS

KÖTELESSÉGEI

 A törvényes képviselőnek joga van:
a) kérni, hogy a tanuló az oktatási és nevelési folyamat során elsajátítsa mindazon
információkat és tudást, amely a mai világban való érvényesüléshez szükséges.
Mindezt az iskolai törvényben foglalt előírások és célokkal összhangban.
b) megismerkedni az iskolai házirenddel, valamint az iskolai oktatási programmal
c) betekintést nyerni gyermeke tanulmányi előmenetelébe
d) tanácsadásra gyermeke oktatási és nevelési folyamatában
e) az igazgató jóváhagyása után részt venni a oktatói és nevelői munkában
f) az iskolai szervek által kinyilvánítani véleményét az iskolai oktatási programot
illetően
g) az igazgató engedélyével részt venni a tanuló komisszionális vizsgáján

 A törvényes képviselő köteles:
a) megfelelő környezetet kialakítani gyermeke oktatásnak és nevelésének, valamint
iskolai kötelességeinek elvégzésére.
b) betartani az iskolai házirendbe foglalt oktatási és nevelési folyamat feltételeit
c) figyelembe venni gyermeke szociális és kulturális alapjait, valamint speciális oktatási
és nevelési szükségleteit
d) informálni az iskolát a gyerek egészségügyi problémáiról, ill. ha a gyerek
egészségügyi helyzetében változás áll be, valamint más problémákról, melyek hatással
lehetnek a gyerek oktatási és nevelési folyamatára.
e) a gyermeke által szándékosan elkövetett kárt kifizetni
f) informálni az iskolát gyereke hiányzásáról. Igazoltan hiányzik a gyerek, ha beteg,
vagy orvos által elrendelten tilos iskolába mennie, rendkívüli időjárási viszonyok, ill.
rendkívüli családon belüli események esetén, versenyen való részvétel esetén, stb. Ha
a gyerek betegség miatt több, mint 3 napot hiányzik, az iskolának orvosi igazolást kell
benyújtani.
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A jogok és kötelességek betartása fontos, hogy összhangban legyen a jó erkölccsel. Senki
nem használhatja ezeket a jogokat és kötelességeket mások kárára. A tanuló nem
büntethető azért, ha más tanulóra, pedagógusra, ill. más alkalmazottra panaszt tesz,
bepereli, ill. büntetőjogi eljárást indít ellene. Az a tanuló, aki úgy érzi, hogy jogaitól meg
lett fosztva, ill. jogaiban korlátozva volt, az iskolai törvény, ill. más jogi előírások szerint
járhat el.

IV. A TANULÓ ÓRÁKON VALÓ VISELKEDÉSE
1. A tanuló alapvető dokumentuma az ellenőrzője, melyet minden órára hordania kell.
Az ellenőrző az iskola pecsétjével van ellátva, ill. az osztályfőnök által alá van írva.
Az ellenőrző elvesztését azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek.
2. A tanuló köteles az ellenőrzőjébe beiratni minden jegyet.
3. A tanulók az órára és más iskolai akcióra időben érkeznek, az órarendben szereplő
órákhoz szükséges tankönyvekkel és tansegédeszközökkel. Az aktuális órára
szükséges tanszereket a szünetekben a padra készítík, a többi az iskolatáskájukban
marad.
4. Ha a tanuló nem készült órára, vagy nem készítette el házi feladatát, óra előtt elnézést
kér tanítójától, és megmagyarázza felkészületlenségét. Házi feladatát a tanuló otthon
készíti, nem másolja társától. A pedagógus egy félévben egy esetet tolerálhat
a tanulónak.
5. A tanuló az ülésrendnek megfelelő helyén ül, tanszereit előkészítve várja pedagógusa
érkezését.
6. Minden tanulónak megvan a maga helye az osztályban. Felel a rendért és tisztaságért,
ill. az iskola vagyonért, melyet használ. A szándékosan okozott kárt a tanuló
a meghatározott összegben megfizeti.
7. A szaktantermekbe, tornatermekbe a tanuló csak a tanító felügyeletével léphet be, és
köteles a belső rendszabály betartására.
8. A tanuló az órán fegyelmezetten ül, figyeli tanítója magyarázatát, ill. társai feleleteit,
aktívan részt vesz az órán, nem súg, nem másol és nem zavarja az óra menetét.
9. A tanuló nem hagyhatja el az osztályát, ill. az iskola épületét sem a tanítás, sem
a szünetek alatt pedagógusa engedélye nélkül.
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10. A tanuló nem hordhat olyan dolgokat az iskolába, melyek nem szükségesek a tanítási
órákra. Ha a pedagógus észreveszi a tanulónál ezeket a tárgyakat, azonnal elveszi és
csak a szülőnek adja vissza. A tanuló nagyobb pénzösszeget, ill. értékes dolgokat saját
felelősségére hozhat az iskolába. Ezekért a dolgokért az iskola felelősséget nem vállal
és semmilyen intézkedést nem tesz.
11. A mobiltelefonokat a tanuló csak saját felelősségére hozhatja el az iskolába. A tanítás
során, ill. a szünetek alatt, valamint a napközi otthonban való tartózkodás során
a telefon kikapcsolása kötelező. Ha a tanuló megsérti ezt a szabály, pedagógusa
elveheti tőle a telefont, és csak a szülőnek adja vissza. Ugyanezek a szabályok
vonatkoznak az MP3, MP4, stb.
12. A tanulónak drága ékszereket, fényképezőgépet, elektronikus játékokat, stb. az
iskolába hoznia tilos, nemcsak azért, mert ellophatják, hanem azért is, mert elvonja
a gyerekek figyelmét.
13. A szünetek során a gyerekek egyik osztályból a másikba vonulnak pedagógusuk
felügyelete alatt. Kisszünetek során az osztályban tartózkodnak, ill. elvégzik
szükségleteiket. A nagyszünet a gyerek, ill. tanító regenerálására szolgál. Tavaszi, ill.
nyári hónapokban a szüneteket az iskolai udvaron lehet tölteni.
14. Az osztályokban a rolókkal, villanykapcsolókkal, didaktikai eszközökkel csak a tanító
engedélyével lehet manipulálni.
15. Ha az osztályba felnőtt személy lép, ill. az osztályból való távozáskor felállnak, és úgy
köszöntik. Testnevelés, technikai nevelés, képzőművészeti nevelés, ill. laboratóriumi
munkák, vagy dolgozat írása közben a tanuló nem köszön, hanem munkájára figyel.
16. Mindenféle igazolásokat, ill. írásbeli dolgokat a tanuló csak pedagógusával intézheti.
17. Iskolai

kirándulásokon,

sítanfolyamokon,

úszótanfolyamokon,

tanulmányi

kirándulásokon a tanuló pedagógusai intelmeit követi. Betartják az adott iskolai akció
időpontját, ill. helyét.
18. Az iskola épületében csak a tanítás, ill. az érdeklődési körök során, valamint az iskola
által rendezett akciók során lehet tartózkodni.
19. Ha a gyerek észreveszi, hogy eltűnt valami dolga, azonnal jelenti osztályfőnökének.
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V. ISKOLÁBA ÉRKEZÉS

1. A gyerek 7:00 – 7:30 órakkor érkezik az iskolába. Azonnal áthúzza papucsát, mely
nem hagy fekete csíkot a padlón. Cipőjét, ill. kabátját az öltözőben, ill. a folyosókon
lévő szekrényekbe helyezi. Ügyel, hogy kabátja zsebében ne hagyjon semmilyen
értéket.
2. Az iskola épületébe kizárólag csak a főbejáraton érkezik.
3. Azok a tanulók, akik hamarabb érkeznek az iskolába, biztonsági okok miatt nem
tartózkodhatnak az osztályban. Rendkívüli esetekben a szülő kérésére, ill. az igazgató
engedélyével kivétel tehető.
4. Biztonsági okok miatt az iskolában tilos pedagógus felügyelete nélkül tartózkodni, ill.
görkorcsolyán, kerékpáron, gördeszkán, valamint más járművön közlekedni.

VI. AZ ISKOLÁBÓL VALÓ TÁVOZÁS

1. A tanítás végén a tanuló bepakolja dolgait táskájába, kitakarítja padját, és felteszi
székét a padra.
2. Az utolsó tanítási órát tartó pedagógus a tanítás befejeztével az öltözőbe kíséri
a tanulókat, ill. azok, akik ebédelnek, az iskolai étkezdébe vezeti, ahol biztonságukért
már az ott szolgálatos pedagógus felel.
3. A délutáni tanítás után, pedagógus felügyelet nélkül a tanuló nem tartózkodhat az
osztályban.
4. Az utolsó tanítási óra után a napközi otthonban lévő gyerekekért a nevelőnő felel.
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VII. ISKOLALÁTOGATÁS
1. A tanításra és más iskolai akcióra a tanuló rendszeresen és időben érkezik.
A választott nem kötelező tantárgyakon, ill. érdeklődési körökön való résztvétel
kötelező.
2. Ha előreláthatóan a gyerek nem tud részt venni a tanításon, a szülő jelzi ezt az
osztályfőnöknek.
3.

Az osztályfőnök rendkívüli esetekben engedélyezheti a gyerek max. 1 napi
hiányzását. Ha a gyerek előreláthatóan több napot fog hiányozni, a szülőnek írásbeli
engedélyt kell beadnia az iskola igazgatóságára.

4. Ha a tanuló előre nem látható ok miatt hiányzik a tanításról, a szülő azonnal jelzi ezt
az osztályfőnöknek, legkésőbb 24 óra elteltével.
5. Ha a tanuló orvoshoz ment, azonnal jeleznie kell ezt az osztályfőnöknek írásban, vagy
telefonon.
6. Egy félévben a szülő igazolhatja gyermekének 3 napi hiányzását.
7. Az osztályfőnök csak a tanulókönyvbe beírt szülői, ill. orvosi igazolás alapján
igazolhatja a tanuló hiányzását.

A tanuló a hiányzását követő első napon köteles

bemutatni igazolását osztályfőnökének. A pedagógusnak joga van ellenőrizni az
igazolás eredetiségét.
8. Ha a gyerek, vagy annak családtagja fertőző megbetegedésben szenved, azonnal
jelenteni kell ezt a tényt az iskola igazgatóságának. Ezek a tanulók csak az orvos
engedélyével jöhetnek ismét iskolába.

VIII. A HETESEK KÖTELESSÉGEI
1. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
2. A hetes felel a tábla, osztály tisztaságáért, ill. a kréta és más tansegédeszközök
bebiztosításáért, valamint óra elején jelenti a hiányzók számát és nevét.
3. A tanítás befejeztével rendet raknak az osztályban, bezárják az ablakokat, lekapcsolják
a villanyt, letörlik a táblát, ellenőrzik, hogy a vízcsap el van -e zárva, és utolsónak
hagyják el az osztálytermet.
4. Ha 5 perc elteltével az órára nem jön be pedagógus, a hetes azonnal jelzi ezt az iskola
bármely pedagógusának.
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IX. AZ ISKOLAI TANSZEREK, TANTERMEK, FOLYOSÓK
ÉS ISKOLA KÖRNYEZETÉNEK RENDBEN TARTÁSA
1. A tanulónak kímélnie kell a tankönyveket, segédeszközöket, tantermeket, valamint az
iskola épületét. Ha a tanuló kárt tesz az iskola vagyonában, a szülőnek a kárt meg kell
térítenie, vagy a hibát eredeti állapotába hozni. Amennyiben a bűnös személye nem
ismert, a kárt az egész osztály megtéríti.
2. Ha a tanuló más iskolába lép át, köteles tankönyveit leadni osztályfőnökének.
3. A pedagógiai dokumentáció (osztályzóív, osztálykönyv) a pedagógus számára szolgál,
ezért másoknak manipulálni vele tilos.

X. A KÜLSŐNKRŐL VALÓ GONDOSKODÁS
1. A tanuló tisztán és az egészségügyi követelményeknek megfelelően, rendes
öltözetben, feltűnés nélküli hajviselettel és külsővel köteles iskolába járni.
2. Képzőművészeti nevelés, munkára nevelés és testnevelés órán megfelelő cipőben
jelenik meg.
3. A kihívó ruha, köröm, ill. hajviselet tilos.

XI. A TANULÓ ISKOLÁN KÍVÜLI VISELKEDÉSE
1. A tanuló köteles illedelmesen viselkedni a tanítási időn kívül is, a szabad napokon és
az iskolai szünidőben. Szüleivel, testvéreivel, barátaival és osztálytársaival szemben,
ill. a betegekkel, sérültekkel szemben tisztelettudó, udvarias, becsületes és barátságos.
2. Az országutakon, az utcákon és az útkereszteződéseken betartja a közlekedési
szabályokat, vigyáz saját maga és mások biztonságára.
3. A tanuló csak a számára megfelelő rendezvényeken vesz részt. Esti órákban tartott
nyilvános kultúr, sport és más társadalmi akción csak szülő vagy más felnőtt
felügyelete mellett tartózkodhat.
4. Bármiféle drog, szeszes ital, dohányáru, ill. más élvezeti cikk fogyasztása szigorúan
tilos.
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XII. TILALMAK
 A tanulónak tilos:
1. dohányoznia a tanítás során, ill. más iskolai akciókon, valamint az iskolán kívül is.
2. az iskolába, ill. az iskola által szervezett rendezvényekre dohányárut, drogot, szeszes
italokat, ill. más egészségre káros anyagokat hozni, valamint olyan dolgokat, mely
elvonja a gyerek figyelmét.
3. tanítás, ill. szünetek alatt bekapcsolni a mobiltelefont, lejátszókat és manipulálni
velük.
4. tanítás, ill. szünetek alatt tilos az iskolán belüli zaklatás akármilyen formája (szóval,
fizikailag, megijesztés, lopás, kártevés, manipulálás, megszégyenítés, lealacsonyítás).
5. az ablakból kihajolni, kidobálni bármiféle dolgokat az ablakból, az ablakpárkányra
ülni.
6. a folyosón kihajolni a korlátról.
7. pedagógus felügyelete nélkül belépni a tantestületibe, szertárakba, irodákba.
8. tanítás végén az iskola épületében tartózkodni.
9. a legális és illegális drogok terjesztése ellen a következő intelmek vannak érvényben:


idegen csak a portán található látogatók könyvébe való beírás után léphet be az
iskola épületébe,



idegen személy csak iskolai alkalmazott felügyelete mellett tartózkodhat az
iskola épületében,



a tanulók gyanús viselkedését az iskola minden alkalmazottja köteles jelenteni,



amennyibe felmerül a gyanú, hogy a gyerek tiltott szereket használ, azonnal
jelenteni az iskola igazgatóságának,



amennyiben bebizonyosodik, hogy a gyerek tiltott szereket használ, azonnal
jelenteni a szülőnek, ill. törvényes képviselőnek.

Az 1, 2 és 3 pont megsértése az iskolai házirend durva megszegésének bizonyul.
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XIII. JAVÍTÓ- ÉS KOMISSZIONÁLIS VIZSGÁK

1. Az a felső tagozatos tanuló, aki a második félév végén több, mint 2 tantárgyból
elégtelen osztályzatot kap, az igazgató engedélyével javítóvizsgát tehet.
2. A javítóvizsga a nyári szünet utolsó hetében zajlik. A pontos időpontot az igazgató
hagyja jóvá. Ha a tanuló rendkívüli esetben nem tud részt venni a javítóvizsgán, az
igazgató engedélyével az időpont szeptember 15-ig tolható ki. Ezen idő alatt a tanuló
feltételesen a következő évfolyamot látogatja.
3. Amennyiben a gyerek igazolatlanul nem jelenik meg a javítóvizsgán, az adott
tantárgyból elégtelen jeggyel értékelődik.
4. Komisszionális vizsgát a következő esetekben tehet a tanuló:


ha póttermínusban van vizsgáztatva



ha javítóvizsgát tesz



ha a szülőnek kétségei vannak az osztályzás helyességéről, a bizonyítvány kiadása
után következő 3 napon belül kérheti gyermeke vizsgáztatását.



ha fel van mentve az iskolalátogatástól, ill. ha individuális tanmenet szerint
dolgozik,



ha külföldön végzi iskolai tanulmányait.

5. A komisszió 3 tagú. Elnöke általában az iskola igazgatója, vagy az általa kinevezett
pedagógus. A következő tag az a pedagógus, aki a gyereket az adott tantárgyra tanítja,
a másik tag egy másik szakos tanító, ill. az adott tantárgyhoz közel álló aprobációval
rendelkező pedagógus.
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XIV. NEVELÉSI ELŐÍRÁSOK
 Dicséretek
1. Osztályfőnöki dicséret:


kitűnő tanulmányi eredményekért, példás magaviseletért



az osztály, ill. iskola képviselése különböző versenyeken (iskolai, járási fordulón való
sikeres résztvételért)



az osztályfőnök, ill. más pedagógusnak nyújtott segítségéért, valamint az
osztályközösségben nyújtott korrekt magatartásért.

2. Igazgatói dicséret:


kitűnő tanulmányi eredményekért, példás magaviseletért (1,00 átlagért)



az osztály, ill. iskola képviselése különböző versenyeken (kerületi, országos
fordulókon való résztvétel)



megérdemelt és becsületbeli ügyért

 A fegyelem megerősítésére hozott intelmek
1. Osztályfőnöki intő:


Ismételt apróbb kihágások

2. Osztályfőnöki megrovás:
Az osztályfőnök az igazgató beleegyezésével megrovást adhat:


ismételt kihágások esetén,



az iskolai vagyon szándékos megrongálásáért,



tanulótársai iskolán belüli zaklatásáért,



mobiltelefon használatáért a tanítás alatt,



társai, pedagógusa, ill. más iskolai alkalmazottal szembeni tiszteletlen magatartásért,



a tanítási óra megzavarása esetén,



késés esetén,
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amennyiben nem hordja a tanulókönyvét, vagy nem engedélyezi a jegyek beírását,



1 – 4 órás igazolatlan hiányzás esetén.

3. Igazgatói megrovás:
A pedagógiai tanáccsal való konzultálás után az igazgató megrovást adhat a következő
esetekben:


a tanuló nem követi a pedagógus intelmeit,



igazolatlan órák (5-7 óra),



apró lopások esetén,



ismételt kihágások esetén,



iskolán belüli zaklatás esetén,



a tanítási óra gyakori megzavarása esetén,



iskolai kötelességek nem teljesítése esetén.

4. 2-es magaviselet
Az osztályfőnök a pedagógiai tanács, ill. az igazgatóval való megvitatás után 2-es
magaviseletet adhat ezen esetekben:


16 – 30 óra igazolatlan hiányzásért,



a tanuló nem követi pedagógusa intelmeit,



szándékos fizikai bántalmazás,



iskolakerülés,



lopás,



a tanulók ismételt iskolán belüli zaklatása,



figyelmen kívül hagyja az osztályfőnök, ill. más pedagógus intelmeit,



dohányzás, ill. szeszes ital fogyasztása az iskola épületében, az iskola területén, ill.
más iskolai rendezvényeken.

5. 3-as magaviselet
A 3-as magaviseletet az osztályfőnök javasolja az igazgató, ill. pedagógiai tanáccsal való
konzultálás során:


31 – 50 óra igazolatlan hiányzásért,



ha a tanuló nem respektálja pedagógusa intelmeit,



ha magaviselete nincs összhangban az iskola házirendjével.
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6. 4-es magaviselet
4-es magaviseletet az osztályfőnök javasolja az igazgató, ill. pedagógiai tanáccsal való
konzultálás során:


több mint 50 óra igazolatlan hiányzásért,



a tanuló nem veszi figyelembe pedagógusai intelmeit, folyamatosan megszegi
a viselkedés szabályait, ill. az iskola belső házirendjét,



szándékosan zavart kell társai között,



magaviseletével társai és tanítói egészségét veszélyezteti.

XV.
A TANULÓK
ÉTKEZDÉBEN

VISELKEDÉSE

AZ

ISKOLAI

1. A tanuló betartja pedagógusa, az ügyeletes, ill. nevelője utasításait, akik az étteremben
tartózkodnak.
2. Az asztalnál fegyelmezetten ül, nem kiabálnak, nem okoznak kárt az evőeszközökben,
székekben, terítőkben. Az ebéden kapott gyümölcsöket, joghurtokat az étteremben
fogyasztják el, nem viszik ki az étteremből.
3. A koszos tányérokat az ablakhoz viszik, helyüket tisztán hagyják, a széket betolják az
asztalhoz.
4. Az étteremben csak azok tartózkodnak, akik ebédre járnak, ill. azok, akiknek ezt az ott
ügyelő pedagógus megengedte.
5. Az ebédet 11:30-tól 13:30-ig adják.

XVI. A NAPKÖZI OTTHON LÁTOGATÁSA
1. A napközi otthonba a gyerek a szülő által kitöltött beiratkozási lap benyújtása, ill. az illeték
kifizetése után járhat.
2. A napközi otthon tevékenysége:

6:30 – 7:45 reggeli otthon
11:20 – 16:30 délutáni otthon.
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3. Ha a tanuló hamarabb távozik a napközi otthonból, mint ahogyan az a beiratkozási lapon
van feltüntetve, a szülő köteles írásban jelezni ezt a tényt. Amennyiben nem adott le ilyen
írásos igazolást, bebiztosítja, hogy a gyermekéért érkező felnőtt magával hozza azt.
4. A tanuló napközi otthonban való magaviseletét az iskolai házirend V. bekezdése
szabályozza.

BEFEJEZŐ INTÉZKEDÉS

1. Az iskolai házirend betartása az összes tanuló számára kötelező.
2. Az iskolai házirendhez csatolt mellékletek, ill. a házirendben történő változásokat az
iskola igazgatója hagyja jóvá az iskolatanáccsal való konzultálás után.
3. Ez az iskolai házirend 2010.9.1-jén lép hatályba, ezzel érvényét veszti a 2008.9.2-án
jóváhagyott házirend.

Mgr. Hornyák Barnabás
iskolaigazgató

.

Nagykapos, 2010. szeptember 2.
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