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1. Bevezető rendelkezések: 
 
1.1. Jogi háttér  

A Házirend alapja a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény A 
KÖZOKTATÁSRÓL (Ktv.) és a művelődési és közoktatási miniszter – szintén többször 
módosított – 11/1994 MKM rendelete (R.). A házirend – a megfelelő helyeken – a fenti 
jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövegére hivatkozik. Az iskola működési rendjét a 
fenti törvény 40-43. §-a szabályozza, ezen belül a házirendre vonatkozó előírások elsősorban 
a 40. § (7) alatt találhatók. A jelen dokumentumban nem szereplő kérdésekben a fenti 
jogszabályok és az SZMSZ, illetve a helyi pedagógiai program vonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni, figyelembe véve a diákjogi charta előírásait. 
 
 
1.2. Alapelvek 

Az iskola házirendje alapvetően a diákokra vonatkozik, de érinti a tanárokat, az iskola 
vezetését és – inkább csak közvetve – a szülőket is. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 
időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az 
iskola, a közösségi ház, a könyvtár-teleház szervez, és amelyeken ellátja a tanulók 
felügyeletét. 

A diák iskolán, illetve iskolai rendezvényen kívüli magatartását a házirend nem 
szabályozza, azért (jogilag is) a szülő, illetve maga a diák felelős. 

Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók általános iskolai képzésben 
vesznek részt. 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 házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek 
gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
 
 
1.3. A Házirend nyilvánossága 

A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A 
házirendet az iskola honlapján is közzé teszi. Az iskola vezetése gondoskodik arról, hogy ez 
az intézmény területén bármikor könnyen elérhető legyen. 
       A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

- a könyvtárban 
- az iskola igazgatójánál 
- az iskola igazgatóhelyettesénél 
- az osztályfőnököknél 
- a diákönkormányzatot segítő nevelőknél 
- a nevelői szobákban 
- az iskola honlapján 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 
tájékoztatnia kell: - a tanulókat osztályfőnöki órán - a szülőket szülői értekezleten. A házirend 
rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden év elején az 
osztályfőnököknek meg kell beszélniük: - a tanulókkal osztályfőnöki órán 

         - a szülőkkel szülői értekezleten 
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            A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 
helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – 
előre egyeztetett időpontban. 
 
 
1.4. A Házirend elfogadásának, felülvizsgálatának és módosításának szabályai 

A házirendet az intézményi közösségek együttműködése hozta létre. A házirendet – az 
igazgató javaslata alapján – a nevelőtestület fogadta el, egyetértési jogát gyakorolta az 
iskolaszék, a diákönkormányzat, végül a fenntartó hagyja jóvá. A házirend az önkormányzati 
jóváhagyást követően lép hatályba, a korábbiak ezzel egyidejűleg hatályukat veszítik. 

A házirend módosítását az igazgató és az érintett felek – diákközösség, szülői 
közösség, tantestület – kezdeményezhetik, utóbbiak az igazgatóhoz benyújtott beadványban.  
A házirend módosítását az alábbiak szerint kell végrehajtani: 

- A benyújtott módosítási javaslatot/javaslatokat megvitatják a nevelők közösségei, 
véleményüket lejuttatják az igazgatóhoz 

- A házirend módosításáról az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, a szülői 
közösség, a diákönkormányzat véleményét 

- Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék 
véleményének figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. 

- Az iskola igazgatója a végleges tervezethez beszerzi a diákönkormányzat és az 
iskolaszék egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét. 

- A házirendet a nevelőtestület fogadja el, az Őcsény község Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával lép életbe.  

 

 
2. A tanulókkal és a szülőkkel kapcsolatos szabályok 
 
2.1. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje 
A tanulói jogviszony a Kt. 6. § (2) bek. alapján akkor jön létre, ha a tanuló tankötelessé válik. 
A tanulói jogviszony a Kt. 66. § alapján felvétellel, átvétellel keletkezik. A jogviszony 
létesítésénél érvényesülni kell a szabad iskolaválasztásnak. 

A tanköteles tanuló iskolaérettségéről óvodai vagy nevelési szaktanácsadói szakvéleménnyel 
rendelkezik. Beírásra e szakvélemény alapján kerül sor, az iskola igazgatója által kijelölt 
napokon. Tankötelezettségének teljesítését a beiratkozást követő tanév első napján kezdi meg, 
amelyet minden tanévben az oktatási miniszter tanév rendjéről kiadott rendelete tartalmaz. 
Tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 18 éves korát betölti. A 
tankötelezettség teljesítésének ettől eltérő eseteit a Kt 6.§ (3.4.6.) bekezdése tartalmazza. 

Az iskola igazgatója dönt az intézmény ellátási területéről felvételét kérő tanuló 
beíratásáról, valamint a társulási szerződésben álló más településről, illetve iskolájából 
jelentkező tanuló felvételéről. Erről a településről jelentkező tanulók felvételét nem tagadhatja 
meg. Rendkívül súlyos fegyelmi vétség, deviancia esetén a felvétel, az átvétel előtt az 
önkormányzat bevonásával az igazgató egyeztetést végez. Az esetleges elutasításról az 
intézmény a tanulóval kapcsolatos döntését írásban közli a tanulóval, szülővel. A szülőnek a 
döntés ellen 15 napon belül jogában áll a Kt. 83. § alapján fellebbezni. 

A tanulócsoportba sorolást, beosztást az általános szabályok szerint abba az 
osztályba végezzük, ahol alacsonyabb a tanulólétszám. Rendkívüli indokok alapján a szülő, 
osztályfőnök (ök) véleményének kikérésével, gondos mérlegeléssel ettől el lehet térni. 
A tanulói jogviszony megszűnik: 
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- ha a tanulót másik iskola átvette 
- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján 
- a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló 

tanulmányait nem kívánja folytatni 
- a tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a 

tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el legalább a nyolcadik évfolyamot 
- a tanuló 16. életévének betöltése után, ha házasságkötése révén nagykorúvá vált, és a 

szülővel közösen kérte 
A tanulói jogviszony megszűnését a tanulóval, a szülővel írásban kell közölni. 
Az írásbeli határozatnak tartalmaznia kell a megszűnés indokát, a fellebbezés idejét, módját. 
A tankötelezettség – a szülő választása alapján, az igazgató jóváhagyásával – 
magántanulóként is teljesíthető. 
 
 
2.2. A tanuló, a szülő egyéni jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

A gyermek a tanuláshoz való jogát a tanulói jogviszony keretében gyakorolhatja. 
Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszonnyal összefüggő jogok és 
kötelességek alanya a tanuló, de a tankötelezettséggel kapcsolatos tanulói kötelezettségek 
elmulasztásáért a szülő is felelős. A tanuló csak a tanév megkezdése után részesülhet az iskola 
által biztosított kedvezményes étkeztetésben, tanszer-, illetve egyéb ellátásban, illetve jogosult 
részt venni az iskola szakköreinek, diáksport-egyesületének foglalkozásain. 

A tanuló joga, hogy kérdéseire, javaslataira érdemi választ kapjon. Ezekben az 
ügyekben szaktanárához, osztályfőnökéhez, az igazgatóhoz és az iskola fórumaihoz fordulhat 
szóban és írásban egyaránt. A tanuló ugyanígy kérhet tájékoztatást az őt megillető jogokról is. 
Az érdemi választ a tanuló (vagy szülője) – indokolt esetben – írásban is kérheti. 

A tanár kötelessége segíteni a tanulók és a szülők jogainak érvényesítését. Feladatát a 
jogszabályok, az SZMSZ, a munkaköri leírása, illetve a helyi pedagógiai program előírásai 
alapján kell ellátnia. A tanulók, és a szülők jogainak érvényesítése viszont nem sértheti a 
tanárok, az iskola dolgozóinak méltóságát, emberi jogait, különös tekintettel a személyiségi és 
a jó hírnévhez való jogra. Ezek megsértése esetén az iskola vezetése haladéktalanul köteles 
intézkedni a jogsértés megszüntetése érdekében, a vétkessel szemben (fegyelmező) 
intézkedést és büntetőeljárást is kezdeményezhet. 

A tanulás és az iskolában végzett munka a diák személyes felelőssége, melyet 
értékelni a tanárnak joga és kötelessége is. A szülőnek joga ezen értékelést megismerni, a 
tanár pedig jogosult a szülő értesítését kezdeményezni. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló 
fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és írásban tájékoztatják. 
Szóban: családlátogatásokon, szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon. Írásban: a 
tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint a félévi és a tanév végi bizonyítványban. 

Az iskola a tanulók pályaválasztását az alábbi módokon segíti: pályaválasztási 
szülőértekezletet tart; fogadja a középiskolák küldötteit, akik tájékoztatást adnak; lehetőséget 
biztosít, hogy a tanulók három esetben részt vehessenek a középfokú intézmények nyílt 
napjain (szülői igazolással), az iskolában rendelkezésre állnak a különböző tájékoztató 
anyagok.. 

A tanuló egészségügyi ellátását, felügyeletét az iskola a törvényi előírások alapján 
szervezi, amelyen minden tanuló köteles részt venni. Az ellátásról az osztályfőnök, vagy 
felkért szakember ad tájékoztatás a tanulóknak. Az általános iskolai tanulók szülei az 
ellátásról előzetes felvilágosítást az ellenőrző könyvön keresztül, vagy külön értesítés 
formájában kapnak. Az egészségügyi vizsgálat tanítási időre is eshet, ilyenkor a vizsgálat 
idejére az iskola kíséretet, illetve felügyeletet biztosít. 
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A tanórákon, a választott foglalkozásokon és a szervezett iskolai programokon való 
megjelenés kötelező; a hiányzásokat igazolni kell. 

Az iskola nem elkötelezett egyetlen vallás és világnézet mellett sem. Lehetővé teszi, 
hogy az érdeklődő tanulók egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és 
vallásoktatásban vegyenek részt az iskola épületében.  
 
 
2.3. A tanuló kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok 

  A gyermek tanuláshoz való jogának teljesülését a jogszabály a tankötelezettséggel 
garantálja, amelyből tanulói kötelezettségek is adódnak. 
A tanuló kötelessége, hogy a tanár útmutatása szerint – a jogszabályban meghatározott 
kereteken belül részt vegyen környezete rendben tartásában, valamint – szükség esetén – a 
tanóra előkészítésében, majd az órai munka befejezésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásában.  
A tanuló köteles ellenőrzőjét minden nap elhozni az iskolába; felelős azért, hogy az aznap 
kapott érdemjegyei bekerüljenek az ellenőrzőbe. 
Az iskola tanulói nevelőikkel közösen szerepet vállalnak az ünnepélyek, megemlékezések, 
rendezvények lebonyolításában, melyek időpontjait, valamint a szervezésért felelős 
osztályokat, nevelőket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 
 A tanuló kötelessége a házi feladatok elkészítése, a megfelelő felszerelés elhozása a 
tanórákra. A nevelők joga, hogy hiány esetén - a saját rendszere szerint – a megfelelő 
intézkedéseket megtegye. 
 
 
2.4. A tanuló, szülő kollektív (közösségben gyakorolható) jogai 

A tanulók diákköröket, diákszervezeteket hozhatnak létre. Tevékenységük célja nem 
lehet az iskola pedagógiai programjával ellentétes, működési rendjüket írásba kell foglalni 
(szervezeti és működési szabályzat), ezt a nevelőtestület hagyja jóvá. A jóváhagyási eljárás 
során a tantestület azt vizsgálja, hogy a működés a jogszabályoknak és az iskolai 
szabályoknak megfelel-e, ezen előírásoknak nem mond-e ellent. A diákköröket, 
diákszervezeteket az iskola – a rendelkezésre álló keretek között támogatja. 

A szülői szervezetnek (közösségnek) a Kt. 59.§ (5) – bekezdésében biztosított 
jogainak (véleményezési jog, illetve a tájékoztatáshoz való jog) gyakorlásával kapcsolatosan a 
tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó 
tanulókat érinti. 

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 
közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

Az iskolavezetés havonta – előre egyeztetett, rendszeres időpontban és helyen – a 
diákközösség képviselőinek rendelkezésére áll. Itt az aktuális kérdésekre azonnali választ ad, 
ha az ehhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Az előre bejelentett kérdések, 
problémák kezelésében igyekszik az érintett, az illetékes részvételét is biztosítani. Ez a fórum 
az érdekegyeztetés egyik színtere is. 

Az érdekegyeztetés keretében a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben az 
iskolavezetés kikéri a diákönkormányzat véleményét, illetve javaslatát a tantestületi döntések 
előkészítő szakaszában. Ennek módja, formája az eldöntendő problémához alkalmazkodik. 

Az iskolában évente egy alkalommal diákközgyűlést szervezünk, amelyen a 
diákönkormányzat működését és a tanulói jogok érvényesülését tekintjük át. Ennek időpontját 
az igazgató – az éves munkatervben – határozza meg. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását 
a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója, illetve rajtuk keresztül diákcsoportok 
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vagy a tantestület vagy a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetnek. A diákközgyűlés 
tartalmát, programját a diákönkormányzat, az iskolavezetés és a tantestület igényei szerint kell 
összeállítani. A diákközgyűlés megrendezéséért, a diákok mozgósításáért a diákönkormányzat 
felelős; ennek keretében az osztályok számára minimális képviseletet írhat elő. A 
diákközgyűlésen az iskola minden tanulója részt vehet. 

A diákközösség – az iskola vezetésével és a tantestülettel egyeztetve – egy tanítás 
nélküli munkanap programjáról dönt. Az időpontot a tantestület az éves munkatervben 
határozza meg. A program szervezési elveiről, fő tartalmi kérdéseiről – a diákközösség 
előterjesztése alapján – a tantestület dönt. A döntés alapja csak a jogszabályoknak, az iskola 
belső szabályainak való megfelelés, beleértve a pedagógiai programot is. A programért – 
szervezőként és rendezőként – a diákönkormányzat felelős. Az egyes rendezvények 
finanszírozási feltételeiről diákönkormányzat és az iskolavezetés megállapodik. 
 Az igazgató a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 
aktuális feladatokról félévente tájékoztatja, az iskolaszék, és a szülői szervezet választmányi 
ülésén. Az osztályfőnökök tájékoztatási kötelezettségüknek a szülőértekezleteken tesznek 
eleget. 
 
 
3. Az iskolai munkarend szabályai 
 
 
3.1. Általános eljárási szabályok 

Az iskola és a tanár a diák oktatásában, szakmai képzésében és nevelésében 
módszertani felelősséget visel, ezeket másra nem ruházhatja át. E felelősség azonban nem 
csorbíthatja a szülőnek a neveléshez való elsődleges jogát, és nem csökkenti ebből adódó 
felelősségét sem. Ha a tanuló szerint az iskola – intézményesen vagy tanár, esetleg más felnőtt 
által – érdekeit megsértette, akkor érdekei védelmében, az érdeksérelem orvoslására a 
következő fórumokhoz fordulhat akár szóban, akár írásban: 
- osztályfőnök, 
- igazgató, 
- diákönkormányzat, 
- diákközgyűlés, 
- iskolaszék. 

Ha a tanuló vagy szülője úgy véli, hogy a tanuló jogviszonyával kapcsolatos jogai 
sérültek, akkor ezek orvoslására – a jogszabályi előírások szerint – elsősorban az 
osztályfőnökhöz, vagy az igazgatóhoz fordulhat. Ilyen esetben az igazgató köteles az 
érintetteknek minden szükséges jogi tájékoztatást megadni, a jogorvoslati joguk gyakorlását 
segíteni. A jogsérelem kezelése az iskola bármely pedagógusánál kezdeményezhető. 

Az iskolahasználók kérdéseiket a szülői közösségen, a diákönkormányzaton, a 
diákközgyűlésen és az iskolaszéken keresztül tehetik fel, ami garanciát jelent arra, hogy a 
kérdés az illetékeshez eljut. A kérdezett 30 napon belül köteles érdemi választ adni. Ha a 
választ a kérdező másodszorra sem fogadja el érdeminek, akkor a kérdést közvetítő fórum 
egyeztetést kezdeményez. 

A véleménynyilvánítási jog – a tanév során folyamatosan – szintén a szülői 
közösségen, a diákönkormányzaton, a diákközgyűlésen és az iskolaszéken keresztül 
gyakorolható. 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása az iskolai programok szerint történik 
alapvetően a pedagógiai program céljainak megvalósítására. Ezek terhére kell megszervezni a 



 9

tantestület számra előírt nagyobb feladatok elvégzését, valamint a diákok által felhasználható 
egy tanítás nélküli munkanapot. 

Az ellenőrző hivatalos dokumentum, az iskola és a szülői ház kapcsolattartásának 
eszköze, az adatok kitöltése szeptember 15-ig történjék meg. A kitöltésért a tanuló, annak 
ellenőrzéséért az osztályfőnök a felelős. A tájékoztató beírásokat a szülővel alá kell íratni, a 
szülői üzenetet az osztályfőnöknek be kell mutatni, amiért a tanuló felelős. 

Az intézmény belső tájékoztatását szolgálják az iskolai hirdetőtáblák. Plakátot és 
hirdetményt kifüggeszteni a hirdetőtábla felelőse és a tanítók, tanárok jogosultak. Más 
hirdetést csak az igazgató és helyettesei engedélyével szabad kitenni.  
 
 
3.1.2. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 
kérdések 
 
 Első osztályban a szülő írásbeli nyilatkozatban választhatja gyermeke számára a 
nemzetiségi német nyelv vagy az angol nyelv oktatását. A jelentkezés nyolc évre szól; 
amennyiben a szülő a döntését meg kívánja változtatni, azt október 1-ig, vagy a harmadik 
tanév végén írásban kérheti a nyelv tanulása alóli felmentést.  

A pedagógiai programban ismertetett óratervek szabadon szervezhető óráin való 
tanulói részvételhez, a szülő a beiratkozáskor hozzájárul, és tudomásul veszi az ezzel járó 
jogokat és kötelezettségeket.  

Az iskola – a szülő, illetve a tanuló igénye alapján – tanórán kívüli foglalkozásokat 
szervez, melyek körét a pedagógiai programban rögzítette. A tanulók jelentkezése önkéntes, 
de a jelentkezett tanulók számára a foglalkozás kötelezővé válik. 
 
 
3.1.3. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra vonatkozó szabályok; felvétel, 
eljárásrend  

           
 A napközi otthonba, tanulószobai foglalkozásokra történő felvétel a szülő kérésére 
történik. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve az első 
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A tanulószobai foglalkozásokra a tanév első 
hetében lehet jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi 
otthoni, tanulószobai elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba, tanulószobai 
foglalkozásokra minden HHH-s és HH-s, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 
Amennyiben a napközis csoportok, a tanulószobai csoport létszáma meghaladná a közoktatási 
törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 
akiknek mindkét szülője dolgozik, akik nehéz szociális körülmények között élnek, akik 
felzárkóztatást igényelnek. Nemleges döntés estén a szülő fellebbezéssel élhet az iskola 
igazgatójánál. Kérelemre a magántanuló is felvehető napközibe, illetve tanulószobai 
foglalkozásokra. 
 A napközis ellátás az utolsó tanítási óra után kezdődik, és 1600 óráig tart. Szülői 
kérésre ez az idő meghosszabbítható. A napközi után egy nevelő a bejáró gyerekeket 
összegyűjti, kikíséri a buszhoz, majd megvárja, míg felszállnak.  
 Azokat a tanulókat, akik a tanulószobai foglalkozásokon nem tanulnak, az alapvető 
viselkedési szabályokat nem tartják be, akadályozzák társaikat a tanulásban, az első írásos 
figyelmeztetés után az igazgató eltiltja a tanulószobai foglalkozások látogatásától. Erről a 
szülőt írásban értesíti. Külön elbírálás alapján a tanuló visszakerülhet a tanulószobai 
foglalkozásokra; ehhez a nevelők többségének egyetértése kell. Szükség esetén a tanóra 
kezdetéig nevelői ügyeletet tartunk. 
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 A tanítási szünetekben munkanapokon, igény esetén összevont ügyelet működik 
(minimum 10 fő). Kevesebb jelentkező esetén az iskola igazgatója dönt a felügyeletről. Nyári 
szünetben csak akkor üzemelhet a napközi, ha folyamatosan 10 tanuló igényli, akiknek 
mindkét szülője dolgozik.   
 Napközis foglalkozásokról írásos szülői kérelem alapján a napközis nevelő engedheti 
el a tanulót. Rendszeres eltávozásra az igazgatóhelyettes ad engedélyt, az osztályfőnök 
javaslata alapján. 
 
A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek: 
- 3-4 osztályokban egy-egy tanulmányi felelős 
- egy játékfelelős 
- két hetes 

A tanulmányi felelősök megbízása időszakos. Feladatai: gondoskodnak a 
leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a napközis nevelő asztalára 
készítik.  

A játékfelelős megbízása időszakos. Feladatai: a nevelőnek segít a játékfoglalkozások 
megszervezésében, lebonyolításában, felügyel a csoport játékainak megóvására, rendet tart a 
csoport játékszekrényében. 

A hetesek megbízatása egy hétre szól. Feladatai: felügyelnek a napközis terem, 
valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, a tanóra 
végén letörlik a táblát. 
 
 
3.1.4. Tankönyvrendelés eljárásrendje 

Minden tanév végén az osztálytanítók és az osztályfőnökök írásban értesítik a szülőt a 
következő tanévben szükséges füzetekről, taneszközökről. 

Az iskolai tankönyvrendelés rendszere biztosítja a jogszabály által meghatározott 
támogatást az előírt tanulói kör számára (normatív támogatás). Az önkormányzat 
képviselőtestülete minden évben dönt arról, hogy ezen felül, hány forinttal támogatja a 
tanulók tankönyv vásárlását. 

A normatív támogatásra való jogosultság igazolását jogszabály határozza meg. Az 
iskola a tankönyv megvásárlásához az állami normatíva terhére támogatást nyújt az arra 
jogosult tanulóknak. A tankönyvet az iskola fizeti ki, a tankönyv ezt követően tartós 
tankönyvként az iskola tulajdonába kerül. Egy adott tankönyv után a tanuló csak egyszer 
vehet igénybe támogatást. A szülőnek lehetősége van könyvtári állományban elhelyezett 
könyveket igényelni. 

A tankönyvrendelés eljárásrendje a következő: tantárgyanként és osztályonként 
történik a tankönyvek kiválasztása és beírása az igazgatóhelyettes által kiadott 
tankönyvrendelési jegyzékbe. Ennek összeállítására – a jegyzék kiadásától számítva – 
legalább két hét áll rendelkezésre. Ezután az iskolaszék (vagy szülői szervezet) és a DÖK – az 
igazgató kérése alapján – véleményezi a tankönyvrendelés diákoknak szóló jegyzékét. 
A hivatalos tankönyvjegyzékben nem szerepelő, a diákok használatára szánt könyvek 
esetében az iskolaszék (vagy szülői szervezet) és a DÖK egyetértési jogot gyakorol. 
 
3. 2. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 

Az iskola minden tanulójának lehetősége van az iskolai elfoglaltsága mellett az ÁMK 
valamennyi intézményegységének igénybevételére: 

- nyitvatartási idő alatt 
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- felnőtt felügyeletével 
- a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzésével 
- a berendezés és a rendelkezésre álló eszközök védelmével 
- tűz – baleset – és munkavédelmi szabályok betartásával 

 

Az egyes létesítmények használata: 
 
 

Iskola 

- Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától, délután 4 óráig tart 
nyitva. A titkárság folyamatosan reggel 7 óra 30 perctől délután 4 óráig tart nyitva tanítási 
szünetben is. A fentiektől való alkalmi eltérésről – az igazgató javaslata alapján – a tantestület 
dönt. Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. Tanítási 
szünetekben az iskola ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet az igazgató határoz meg.  
- A kerékpárral közlekedők (a baleset megelőzése érdekében) az udvaron tárolják a kerékpárt, 
és rendezetten a tárolókba támasztják, lehetőség szerint lezárják. Távozáskor az utcán szállnak 
fel. A kerékpárok biztonságos (lezárt) tárolásáért a szülő a felelős. 
- A tanulók a tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatják el, kivételes esetben az 
ügyeletes nevelő adhat engedélyt a távozásra. 
- A termekben a benti cipő használata kötelező. A tanulók általában a kijelölt 
osztálytermükben vagy a foglalkozás szerinti teremben tartózkodnak (testnevelés, technika, 
informatika, ének, német). Reggel és a tanórák közötti szünetekben a tanulóknak (megfelelő 
időjárás esetén) az udvaron kell tartózkodniuk, rossz idő esetén az osztályban, folyosón. Ezt 
mindenkor az ügyeletes nevelő dönti el. Ha az udvaron tartózkodnak a tanulók, akkor a 
bevonulás sorakozás után történik, az ügyeletes nevelő felügyelete alatt. 
- A szellőztetés a huzat elkerülése miatt lehetőleg órán történjen. 
- A máshol tartott órákra a kijelölt helyen sorakoznak a csoportok, a nevelő kíséretében 
mennek a szaktanterembe. 
- Számítástechnikai, audiovizuális eszközök, szemléltető, kísérleti, sporteszközök, 
szerszámok csak nevelői irányítással használhatók. 
- Nevelői szobában, igazgatói vagy más irodában tanuló csak felnőtt jelenlétében 
tartózkodhat. 
- A wc-t, mosdót a tanuló köteles rendeltetésszerűen használni. 
- Az utolsó óra után a tanulóknak az osztályt elhagyni  

- a tisztaság ellenőrzésével 
- a székek feltételével 
- az ablakok becsukásával 
- a villany lekapcsolásával 
- a váltócipők rendben hagyásával lehet 

Ezért az órát tartó nevelő a felelős. 
- A tanítási időn túl az iskola udvarát, tornatermét, termeit, berendezését csak szervezett 
programok keretében – szakkör, előkészítő, osztály, DÖK, sportprogram – nevelői 
felügyelettel használhatják tanulóink. 
- A szakkörök és előkészítők programjain szülői hozzájárulással és osztályfőnöki 
egyetértéssel vehet részt a tanuló. 
- Iskolai szünidők alatt igény esetén (legalább 10 fő) az iskola napközis felügyeletet szervez, 
mely kijelölt helyszínen nevelői programszervezéssel, étkeztetéssel működik. 
- A tanítási órákat, délutáni foglalkozásokat zavarni, a nevelőt vagy a tanulót óráról, 
foglalkozásokról kihívni tilos. A szülők a tanítás zavartalansága érdekében a nevelőket és a 
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tanulókat, csak a tanórák közötti szünetekben kereshetik fel. A tanítási órák látogatására csak 
a tantestület tagjai, az igazgató vagy az önkormányzat által felkért szakemberek és a 
gyakorlatot végző hallgatók jogosultak. A tanítási órákat a szülők csak nyílt napok alkalmával 
látogathatják. 
- Az igazgató vagy az iskolavezetés egyik tagja a tanítás megkezdésétől 16 óráig az iskolában 
tartózkodik. A vezetők távolléte esetén - a vezetői felelősség átruházásával – az adott 
programért felelős pedagógusok felelnek a rendért, a tanulók biztonságáért. 
- Szülők és vendégek engedéllyel vagy rendezvényre szóló meghívás alapján tartózkodhatnak 
az iskola épületében. 
- Az intézmény területén, illetve épületében a szervezett iskolai foglalkozásokon kívül a 
tanulók saját illetve szüleik felelősségére tartózkodhatnak. 
 
 

Tornaterem: 

- A tornaterem használatát az év elején kialakított rend szabályozza. A délelőtti testnevelés 
órák órarendi beosztás alapján, a délutáni foglalkozások (sportfoglalkozások, szakkörök, 
terem bérbe adása rendszeres edzésre), egyéb programok kialakított délutáni rend szerint 
folynak. A tornateremben csak tornacipőben lehet tartózkodni. 
- A foglalkozáshoz szükséges eszközök ki – és visszakapcsolása a foglalkozásvezető 
felügyelete mellett történik. 
- A tornaterem épülete zárt, melybe csak a felnőtt ajtónyitásra és annak felügyelete alatt 
mehetnek be a tanulók. 
 
 
Szaktantermek: 
 
Zárt termek, melyekbe a nevelővel együtt mehetnek be a tanulók, és jelenlétükben 
tartózkodhatnak ott. A szaktantermekbe csak az órára szükséges eszközöket vihetik be a 
tanulók. 
 
 
Ebédlő: 

- A gyerekek három étkezés közül választhatnak. Tízórai, ebéd, uzsonna. A tanulók az 
ebédlőben, illetve a tantermekben a helyükön ülve tízóraiznak. Az ebédlőben a tízóraizás 
nevelői felügyelettel történik, önkiszolgáló rendszerrel. Az ebédlőből ennivaló kihozatala csak 
indokolt esetben lehetséges (lassan eszik). A tízórai szünetben a tanulóknak nincs lehetőségük 
az udvari játékokra (foci, kosár stb.). 
- Az ebédeltetés 1200 órától folyamatosan tart 1400 óráig. Az alsósok napközis nevelői 
segítséggel, a felsősök önállóan érkeznek. Ebédelésre csak az utolsó óra befejeztével van 
lehetőség. Ettől eltérni csak kivételes esetekben az osztályfőnök engedélyével lehet (pl.: 
betegség, utazás). Ebédelés alatt a kabátok, táskák az előtérben rakhatók le. Az ebédlőben 
csak az étkezők tartózkodhatnak. Az uzsonnát a napközisek az osztályaikban fogyasztják el. 
- A konyha területére belépni tilos! 
 
 
Könyvtár: 

Szolgáltatásait kölcsönzési idő alatt önállóan használhatják a tanulók, közben kérhetik a 
könyvtáros segítségét. A TV – t, videót csak felnőtt kezelheti. Könyvtári kölcsönzés könyvtári 
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tagság létesítése után lehetséges, a kölcsönzési szabályoknak megfelelően. Enni, inni a 
könyvtárban nem szabad. Nyitva tartáson kívül csak szervezett foglalkozások keretében 
tartózkodhatnak tanulóink a könyvtárban. 
 
 
Teleház: 

Nyitva tartási időben a megfelelő díjak befizetésével vehetők igénybe a szolgáltatások (pl.: 
fénymásolás, számítógépes játékok, Internet használata). 
 
 
 
 
Közösségi ház: 

A szervezett programokra jellegének megfelelően ingyenesen, vagy belépődíj ellenében 
léphetnek be a tanulóink. A bevételes rendezvény esetén a szervezők rendelkeznek az 
esetleges bevétel felett.  
 
 
3.3. A tanítás és a csengetés rendje 

A tanulók becsengetéskor az órára felkészülten legyenek bent a teremben, kivéve ott, ahol ezt 
a terem rendje másként szabályozza. A tanóra rendjét a szaktanár szabja meg, és ezt a rendet a 
tanulók kötelesek betartani. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét reggel 7 órától biztosítja az iskola a 
tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére. Az iskolába a tanulóknak reggel 
7 óra 30 perc és 7 óra 45 perc között kell megérkezniük. 

A tanítási órák és óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra: 800 - 845 

2. óra: 855 – 940 

3. óra: 1000 – 1045  

4. óra: 1100 – 1145 

5. óra: 1200 – 1245 

6. óra: 1300 - 1345 

A páros órák a tanítás végén tömbösítve is tarthatók, az igazgató előzetes engedélyével. 
 
 
3. 4. A tanulók közösségei 

Az osztályközösség: az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az 
osztályfőnök áll. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint 
közösségi munkájuk szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: osztálytitkár, 
osztálytitkár helyettes. Ők képviselik az osztályt a diákönkormányzat vezetőségében. 
 
A diákkörök: az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 
működhetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti 
csoport, sportcsoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának 
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az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a 
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az iskolaszék. A javasolt diákkörök 
létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembe vételével – a 
nevelőtestület dönt. A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért 
nagykorú személy vezeti. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli 
engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkörök munkáját – a diákkör által 
felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola 
igazgatójának kell jelenteni, és a diákkör helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni 
kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának 
egyetértését. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 
tevékenységében a tanév végéig lehetőségük van részt venni. 
 
Az iskolai diákönkormányzat: a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, 
véleményük kinyilvánítására, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére 
az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, 
javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. Erre szervezett keretek között a DÖT gyűléseken és a diákközgyűlésen van 
lehetőség.  Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelők segítik. 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 kérni az iskolai diákönkormányzat 
vezetőjének véleményét. 
 
Az iskolai diákközgyűlés: a tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának 
fóruma a diákközgyűlés. Tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 
diákközgyűlést minden tanév tavaszán a DÖT titkár hívja össze. Az iskolai diákközgyűlésre 
minden osztálynak joga van 5 fő képviselőt küldeni. A diákközgyűlésen az iskola igazgatója 
tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, beszámol az iskola 
házirendjében meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulók által feltett 
kérdésekre a témában kompetens nevelő ad választ. A tanulói jogok helyzetéről és 
érvényesüléséről a diákküldött számol be. 
 
 
3.5. Tanórán kívüli foglalkozások; diákkörök 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozások, diákkörök működnek, illetve 
működhetnek: napközis foglalkozások, igény esetén (10 fő) tanulószoba, szakkör, énekkar, 
diáksportkör, tanulmányi-és sportversenyek, kulturális rendezvények, középiskolai 
előkészítők, nyelvvizsga előkészítő, DÖK programok, hitoktatás stb. A délutáni tanórán kívüli 
foglalkozásokat az iskola nevelői (illetve az igazgató által megbízott felnőtt) 1400-1700 között 
szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. A délutáni 
foglalkozások idejéről, helyéről évente a nevelőtestület dönt, felmérve az igényeket és 
lehetőségeket. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanulók a délutáni 
foglalkozásokra csak a megadott időpontban érkezhetnek, ellenkező esetben felelősséget nem 
tudunk vállalni értük. 

Tanulóinknak lehetőségük van levelezős versenyeken is részt venni, melynek 
szervezését a nevelők vállalják. 
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Napközi otthon, tanulószoba: a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – ha a 
szülők igénylik – tanítási napokon az 1 – 8 évfolyamokon napközi otthon, vagy az 5 – 8 
évfolyamokon tanulószoba működhet. A napközi otthoni és a tanulószobai ellátás folyamatos. 

Szakkörök: Térítési díjas foglalkozások, a térítési díj mértékét a képviselőtestület 
határozza meg. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A lehetőségeknek, 
igényeknek megfelelően a tantestület dönt a működésükről. A szakkör vezetését nem iskolai 
dolgozó is elvállalhatja, igazgatói engedéllyel. A foglalkozások időtartama heti egy óra, 
október 1. és május 30. között. Jelentkezés a szülő beleegyezésével (ellenőrzőben jelzi), az 
osztályfőnök tudtával lehetséges. 

Középiskolai előkészítők: Térítési díjas foglalkozások, a térítési díj mértékét a 
képviselőtestület határozza meg. Általában matematika és magyar tantárgyakból szerveződik, 
a 8. osztályban. Időtartama 20 óra. 

Énekkar: Szorgalmi időben, heti egy órában szerveződik. A tanulók kiválasztásáról a 
karvezető dönt. A tanulók részvétele ingyenes. 

Iskolai sportkör: A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok 
szervezik, biztosítva a tanulók mozgásigényének kielégítését, illetve az iskolai, iskolán kívüli 
sportversenyekre való felkészítést. A tanulók részvétele ingyenes. Versenyek idején az 
igazgató felmentést ad a tanórákon való részvétel alól. Tanulóink számára minden évben 
szervezett úszásoktatást biztosítunk egy-egy osztály számára. 

Felzárkóztató foglalkozások: általában matematikából és magyarból szerveződnek, 
heti egy-egy órában. Célja: az alapkészségek fejlesztése, felzárkóztatás. A felzárkóztató 
foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a nevelők 
jelölik ki.  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók: a tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik. Az 
iskolán kívüli versenyekről a nevelők folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. Felkészítés 
igény szerint történik. Vannak közöttük ingyenesek, és fizetősök. 

Szabadidős foglalkozások: a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése céljából a nevelők 
szabadidős programokat szervezhetnek az igények és a szülők anyagi lehetőségeinek 
figyelembe vételével. A szülők kérésére a nevelők segítenek a kirándulások, erdei iskola 
megszervezésében.  

A hit-és vallásoktatást az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak 
szervezhetnek. A részvételről a szülők döntenek. Az iskola köteles helyet és időt biztosítani a 
foglalkozások megtartására. 
 
 
3.6. A számonkérések rendje 

Az tanulók tudását szóbeli, vagy írásbeli formában kérik számon a nevelők.  
A tanév során témazáró dolgozatok, röpdolgozatok, illetve a tanév végén év végi 

felmérők, szóbeli, vagy írásbeli vizsgák, minimum-mérések, alapkészség mérések írathatók. 
Egy tanítási napon az osztályközösség csak két, a tanmenetben betervezett témazáró 
dolgozatot írhat, melynek időpontját legkésőbb az előtte lévő órán a nevelők közlik. Írásbeli 
feleletek esetén két héten belül, témazáró felmérőket, dolgozatokat három héten belül 
értékelni kell (kivételt képeznek a következő esetek: a pedagógus betegsége, illetve a szünetek 
ideje). A szóbeli felelést helyettesítő (röpdolgozat), a napi tananyagot számon kérő írásbeli 
kötelezettség, korlátozás nélkül iratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. 

A felelés: a tanuló szóban számot ad a tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése 
egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik. A tanulónak minden órán számítania kell arra, 
hogy ismereteit a szaktanár számon kéri. Minden olyan számonkérési forma előfordulhat, 
amellyel a tanuló országos méréseken, felvételi vizsgákon találkozhat. A számonkérés a 
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tananyagnak csak azon részére terjedhet ki, amely a tanórán már korábban szerepelt. A 
számonkérés egyik fő célja, hogy hatékonyabb munkára serkentsen. 

Vannak olyan tantárgyak, ahol a tanulók által bemutatott gyakorlatok, általuk készített 
alkotások vagy munkadarabok kerülnek értékelésre. 

Az első osztálytól, a negyedik osztály félévéig szövegesen értékeljük a tanulók 
tudását. Negyedik osztály második félévétől a nyolcadik osztály végéig az értékelés 
érdemjegyekkel történik. 
 
 
3.7.Az osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes-, vizsgák eljárási szabályai, 
magántanulói státusz 
 

Az osztályozó-, javító- és pótló vizsgákat a jogszabályi előírások szerint szervezi az 
iskola. A szülő kérelmezheti, hogy gyermeke akkor is pótvizsgázhasson, ha kettőnél több 
tantárgyból kapott a tanév végén elégtelen osztályzatot. Kettőnél több elégtelen tanév végi 
érdemjegy esetén, amennyiben a szülő nem kérelmezi a pótvizsgát, a tanuló köteles tanévet 
ismételni. A javítóvizsgák időpontját az igazgató jelöli ki, általában augusztus 21-31.-ig tartó 
időben. A vizsga időpontjáról a vizsgázókat két héttel előtte írásban értesíteni kell. Az 
értesítés az igazgatóhelyettes feladata. A vizsgák nem nyilvánosak, és csak indokolt esetben 
ismételhetők meg. 

Az osztályozó vizsgát a Kt. 21.§ - ában meghatározott tanulók, a törvényben 
meghatározott módon tehetik meg. 

Az iskola nevelőtestület döntése alapján köztes vizsgát szervezhet (pl: magyar-, német 
szóbeli, többi tantárgy esetén írásbeli). A vizsgák tartalmáról, időpontjáról, a vizsgáztatott 
évfolyamokról minden tanév elején a nevelőtestület dönt; melyet az éves munkatervében 
rögzít; a szülőket az első szülőértekezleten, a tanulókat az első osztályfőnöki órán 
tájékoztatja.  
 A tanuló szülői kérésre tankötelezettségének magántanulóként is eleget tehet. A 
magántanulóra vonatkozó szabályokat, eljárásrendet a 11/1994 MKM. R. 23.§ - a határozza 
meg.  
 
 
3.8. A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai 

 A tanuló testnevelés alól felmentést kap, ha szakorvosi nyilatkozattal igazolja ennek 
indokoltságát. A szaktanár a szülő írásbeli kérése alapján, indokolt esetben egy-egy órára 
felmentést adhat. 
 A szülő a gyermek érdekében írásban kérheti, hogy a felmentés idején a tanuló az 
iskola könyvtárában tartózkodjon, illetve ha első vagy utolsó óráról van szó, 
tanórakedvezményt kapjon.  
 A szaktanár javaslatára, az iskola kérésére, a szülő beleegyezésével vegyen részt a 
tanuló az illetékes nevelési tanácsadó szakvizsgálatán, és az erről kapott megerősítő 
szakvélemény alapján kaphat részleges tantárgyi felmentést. 
 A részképesség zavarok  esetén a törvény lehetővé teszi, hogy a tanuló egyéni 
fejlesztésben részesüljön; részben, vagy egészben felmentést kapjon a számonkérés alól. Ezt 
az engedményt jogszabályi felhatalmazás alapján az iskola igazgatója adhatja meg, az 
illetékes nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság szakvizsgálata alapján. További 
felmentés akkor adható, ha a tanácsadó által meghatározott időpontokban a tanuló a 
felülvizsgálatokon részt vesz. Az iskola a továbbiakban is a javaslat alapján jár el. 
 Az iskola gyógypedagógust alkalmaz, így az SNI-s tanulók normál közösségben 
történő fejlesztése a törvényi előírások szerint folyik.  
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3.9. A hiányzások (és késések) igazolási rendje 
 

Az iskolai mulasztásokat a mulasztást követő egy (tanítási) héten belül (a félév végi 
hiányzás esetén legkésőbb a félév utolsó tanítási napján) az ellenőrzőben igazolni kell. A 
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő a tanuló távolmaradását előzetesen írásban 
bejelentette, vagy a szülő a mulasztást utólag igazolta. A szülő - egy tanév folyamán - 
gyermekének három nap hiányzást igazolhat. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az 
iskola igazgatója adhat. Ha a gyermeket a szülő 1-2 óráról szeretné elkérni, azt a szaktanár 
engedélyezheti. 1-3 napi távolmaradást az osztályfőnök, három napon túli távolmaradást az 
igazgató engedélyezheti. A tanuló a betegségét orvosi igazolással igazolhatja. A hiányzás  
hivatalos kikérő bemutatásával is igazolható. Mulasztás estén az igazolást az osztályfőnöknek 
kell bemutatni. A tanuló mulasztott óráinak számát – több vonatkozásban is – jogszabály 
korlátozza. (11/1994 MKM. r. 20. § (6)) 

Az iskola kéri a szülőket, hogy a tanuló hiányzásáról haladéktalanul értesítsék az 
osztályfőnököt.  

Ha a tanuló igazoltan iskolai ügy, rendezvény, elfoglaltság (például iskola által 
meghirdetett, támogatott verseny, diáknapi szereplés stb.) miatt marad távol a tanórától, 
foglalkozástól, akkor hiányzása nem mulasztás. A napló hiányzási rovatába a távolmaradás 
okát kell bejegyezni. 

Az állami nyelvvizsgát és az azt megelőző tanítási napon történő felkészülést iskolai 
elfoglaltságnak ismerjük el. Ez a kedvezmény – a tanév során – egy nyelv egy-egy 
vizsgarészére csak egyszer vehető igénybe. 

Aki a mulasztását nem igazolja, annak hiányzása igazolatlan. Igazolatlan hiányzások 
esetén az iskola a jogszabályokban meghatározott módon jár el. (11/1994. MKM r. 20. § (3), 
(4)). Az első igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök értesíti az igazgatót, a szülőt, a 
gyermekvédelmi felelőst. Ha a tanuló egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt, az iskola 
igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 

Ha a tanuló valamilyen okból előre láthatóan távol marad az iskolától, akkor kérjük, 
hogy azt a szülő előzetesen az ellenőrzőben jelentse be az osztályfőnöknek. A megfelelő 
időben beérkezett bejelentésre az osztályfőnök visszajelez és – szükség esetén – felhívja a 
szülő figyelmét a várható jogkövetkezményekre. Az ilyen hiányzás természetesen igazolt. A 
mulasztásából, hiányzásából adódó elmaradásának pótlásáért alapvetően maga a tanuló 
felelős. A pótlás módjáról a szaktanár – kérésre – tájékoztatja a tanulót, ez azonban nem 
sértheti a tanulócsoport más tagjainak tanuláshoz való jogát. A szaktanár a tanév vagy a félév 
elején ismerteti a félév végi, illetve az év végi értékelés feltételeit, ennek keretében azt, hogy 
az elmulasztott beszámolás miként pótolható. 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia 
kell. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a 
késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A tanuló késés esetén sem zárható ki a 
tanóráról. 
 
 
3.10. A versenyeken való részvételből adódó óralátogatási felmentés szabályai 

A versenyeken résztvevő tanulók a versenykiírásnak megfelelően kapnak felmentést a 
verseny napján történő óralátogatás alól. Ahol erről a versenykiírás nem rendelkezik, a tanóra 
látogatás alól a következő szempontok szerint adható mentesség: 
c) Meghívásos versenyek esetén, ahol tanulmányi munkájuk alapján a diákok iskolánkat 
képviselik, a verseny napján kapnak mentességet. 
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d) Az iskolai szervezésű versenyek esetén a résztvevők a 5-6. óra látogatása alól kaphatnak 
felmentést. 
f) A fenti kategóriákba be nem sorolható versenyek esetén és egyedi esetekben szaktanári 
kérésre az igazgató dönt a felmentés időtartamáról. 
 
 

 

3.11. A ruházat és az értékek rendje 

A tanuló öltözékét maga választja meg, de öltözete nem veszélyeztetheti saját vagy 
mások testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot. A tanórákon és foglalkozásokon ezek 
jellegének megfelelő öltözetben és a megfelelő felszereléssel kell részt venni. 

Az iskola épületében a tanulók szorgalmi idő alatt használjanak váltócipőt. Ettől eltérő 
döntést a nevelőtestület hozhat. 

Iskolai ünnepségeken a lányok fehér blúzban és sötét (lehetőleg kék vagy fekete) 
aljban (nadrágban), a fiúk fehér ingben és sötét (lehetőleg kék vagy fekete) nadrágban 
jelenjenek meg. Ilyen ünnepélyek: tanévnyitó, október 23, március 15, ballagás, tanévzáró. 

Mindenki maga felelős a saját értékeiért, de ügyel társai tulajdonára is.  
 
 

3.12. 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: 
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
- társaik felszerelésének és személyes tárgyainak megóvásáért. 
 
A hetes feladatai:  
A hetesi megbízást az osztály valamennyi tanulója köteles ellátni. A hetesei megbízás 
alkalmanként egy hét. Hetente két tanuló látja el ezt a feladatot, akiket az osztályfőnök bíz 
meg, s munkájukat a megbízás végén az osztályközösséggel együtt értékeli. 
- A hetes teendőit 730-tól az utolsó tanítási óra befejezéséig látja el, 
- Egy héten keresztül ügyel az osztály által használt terem rendjére, tisztaságára, 
- Nevelői irányítással gondoskodik a terem szellőztetéséről, 
- Az ügyeletes nevelőnek jelenti, ha érkezésükkor rendellenességet tapasztalt, 
- Gondoskodik krétáról és letörli a táblát nedves szivaccsal, locsolja a virágot – ha kell 
- Kiürítik a szeméttartót, figyelmeztetik társaikat, hogy tegyék fel széküket, padjukat hagyják 
rendben 
- Számba veszi és jelenti a hiányzó tanulókat, az órát tartó tanárnak, 
- Becsengetés után 5 perccel jelenti a titkárságon (irodában, tanáriban), ha az órát tartó tanár 
nem érkezett meg a terembe, 
- Csoportbontás esetén a hetes feladatainak ellátására a szaktanár csoportfelelőst bízhat meg. 
 
Egyéb felelősök: 
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. A felelősök feladatait – a fent 
meghatározott keretben – a szaktanár határozza meg. 
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Ügyeletesek: 
A nevelők mellett gyermekügyeletesek dolgoznak. A jelentkezés önkéntes alapon történik. Az 
ügyeletesek feladataikat az ügyeleti rend szerint látják el. Az ügyeletesek munkáját a 
megbízott nevelő és a mindenkori ügyeletes nevelő értékeli és összegzi. 
 
A hetes, a gyermekügyeletes, illetve a felelős feladatainak elmulasztásáért csak a hetes, a 
gyermekügyeletes, illetve a felelős vonható felelősségre. 
 
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 munkaterv 
tartalmazza.  
 
 
3.13. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok, kedvezmények, támogatások 

 A térítési díjakat és tandíjakat (szakköri, előkészítő, tanfolyami díj) az intézmény az 
önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyásával határozza meg. A szakköri-, tanfolyami 
díjakat félévente kell befizetni a szakkör vezetőjének. Ha a tanulói jogviszony bármely okból 
megszűnik, a befizetett többlet díjat az intézmény visszafizeti. A szakkört, tanfolyamot 
indokolatlanul abbahagyók díja nem kerül visszafizetésre. 
 Az étkezési térítési díjat minden hónap 20. napjáig az élelmezésvezetőnél kell 
befizetni. Ha a tanuló hiányzik, az étkezést a szülőnek kell lemondani. Az igénybe vett 
étkezésre befizetett díjat, a bejelentést követő naptól kezdődően, a következő hónapban 
beszámítjuk. A le nem mondott, de igénybe nem vett étkezést a szülő köteles kifizetni. 
 Más önkormányzati támogatások osztály kirándulásokra, erdei iskolai részvételre 
használhatók fel; nevelő testületi döntés alapján.    
 
 
3.14. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 Mobiltelefonok, Walkman-ek, MP3 lejátszók használata az iskolában tilos, kivéve 
azokat a rendhagyó eseteket (pl. szereplés, osztályprogram), amikor a nevelő engedélyezi. 
Amennyiben ezeket a tárgyakat a tanuló tanórán, szünetekben használja, a nevelő elveszi; 
azokat  csak a szülő kaphatja vissza. Rendkívüli esetekben (egyedi elbírálás alapján) a szülő 
írásos kérelmére az igazgató a tanulónak is visszaadhatja azokat. 

A tanuló kötelességteljesítéséhez nem szükséges (érték)tárgyakért az iskola nem tud 
felelősséget vállalni (pl: nagy értékű tárgyak, ékszerek, pénz). 
 
 
6. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések, büntetések 
 
6.1.A jutalmazás formái 

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

 
A tanulók egyéni elismerésének, jutalmazásának iskolai formái: 

Szaktanári dicséret: 
- helyi versenyeken való részvételért, alapos, gondos felkészülésért;  
- pluszmunka az órai anyag kiegészítéséhez; 
- felelősi munkáért 
 
Napközis nevelői dicséret: 
- folyamatos példamutató szorgalom, magatartás, közösségi munka esetén 
 
Osztályfőnöki dicséret: 
- helyi versenyeken elért 1-3 helyezésért (szaktanári kezdeményezésével); 
- területi versenyeken elért 2-3 helyezésért (szaktanár kezdeményezésével); 
- sikeres alapfokú nyelvvizsgáért (szaktanár kezdeményezésével); 
- ünnepélyeken való szereplésért, vagy szervezésért 
- versenyek, játékok szervezéséért, részvételért (DÖT vezető, szervezők kezdeményezésével) 
- osztályban vállalt közösségi munkáért 
 
Igazgatói dicséret: 
- területi (1. hely), megyei (1-3. hely), országos versenyen (1-10 hely) elért helyezésért 
- tartós közösségi munkáért, szervezésért, és magatartásért (DÖT, osztályfőnök javaslatára) 
- adható három osztályfőnöki figyelmeztetés után – osztályfőnöki kezdeményezésre. 
 
Nevelőtestületi dicséret: 
- A verseny színvonalától függően nevelőtestületi megbeszélés alapján 
- tanév végén adható nevelőtestületi dicséret szövege: 
 a) Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
nevelőtestületi dicséretet kapott. (csak egy tantárgyi négyese lehet) 
 b) Példamutató szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért nevelőtestületi 
dicséretet kapott. (magatartása négyes, egy tantárgyi négyese van) 
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
- az a nyolcadikos tanuló, aki nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el 
(legfeljebb egy négyese van), magatartása nyolc éven át példamutató, oklevelet és 
könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át; és 
bekerül az iskola díszkönyvébe. 
 
Az iskola szintű versenyek első három helyezettje oklevelet, könyv- és egyéb jutalmat kap.   
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkáért, valamely jó cél érdekében közösen 
kifejtett erőfeszítésért, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösség 
(osztály, énekkar, diákkör stb.) csoportos jutalmazásban részesíthető. 
A tanuló tanulmányi, kulturális, sport vagy más területen elért külső elismerését, jutalmazását 
igyekszünk – a megfelelő keretek között – az iskolai közvélemény tudomására hozni.  
Az iskolához kapcsolódó (például alapítványi) elismerések, jutalmak átadásához ünnepi 
kereteket kínálunk. 
A dicséreteket írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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6.2. Fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy 
gondatlanul megszegi (tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend 
előírásait megszegi, igazolatlanul hiányzik) fegyelmező intézkedésben részesíthető. Az 
intézkedés az adott cselekmény súlyához igazodik. A tanulót büntetésként az osztályból 
kiküldeni tilos. 
A fegyelmező intézkedések formái: 
 
Szóbeli vagy írásbeli szaktanári figyelmeztetés: 
- sorozatosan hiányzik a felszerelés  
- rendszeresen nincs házi feladat 
- tanórai fegyelmet rendszeresen megszegi 
- tanóráról több esetben elkésik 
- tanóráról engedély nélkül távozik 
- ha a tanórán mással foglalkozik 
 
Szóbeli vagy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés: 
- szünetekben, órák előtt, az intézményhez tartozó valamennyi épületben való viselkedésért  
(szaktanár, ügyeletes nevelő javaslatára) 
- engedetlenség, tanári utasítások figyelmen kívül hagyása miatt 
- verekedésért, lopásért 
- hamisítás miatt 
- többszöri igazolatlan mulasztásért 
- az iskola területének engedély nélkül történő elhagyása 
 
Szóbeli vagy írásbeli igazgatói figyelmeztetés: adható három osztályfőnöki figyelmeztetés 
után – osztályfőnöki kezdeményezésre. 
 
Nevelőtestületi figyelmeztetés: adható három igazgatói figyelmeztetés után, egyedi elbírálás 
alapján súlyos törvényszegésnél. 
 
Eltiltás: különböző rendezvényekről, kirándulásról, versenyről, stb., a szaktanár, vagy 
osztályfőnök elbírálása alapján. 
 

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. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az 
alábbi esetek: agresszió; a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas 
szerek - dohány, szeszesital, drog – iskolába hozatala, fogyasztása, terjesztése; szándékos 
károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen túl 
mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 
minősülnek. 

A rongálást a tanuló köteles jelenteni. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozás 
esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre 
kötelezhető (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32.§) A kártérítés pontos mértékét a 
körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során 
(írásbeli fegyelmi határozattal) fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárást (tanár 
kezdeményezése alapján) az igazgató indítja meg. A fegyelmi eljárás lefolytatása előtt az 
igazgató köteles felhívni a szülő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségéről. A fegyelmi 
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eljárás rendjét és a büntetés formáit jogszabály írja elő. (11/1994. MKM r. 32 §,5. sz. 
melléklete) 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az 
intézménynek jogellenesen kárt okoz, akkor neki (illetve a törvényes képviselőjének) a 
törvényben meghatározottak szerint kell helytállnia. (11/1994. MKM. r. 33 §) 
 
 
7. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi, védő, óvó előírások 

Az osztályfőnök minden tanév kezdetekor ismerteti az osztályába járó tanulókkal az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, felhívja figyelmüket az iskola 
épületeinek és tárgyainak használata során felmerülő veszélyforrásokra, valamint a saját és a 
társaik egészségét, testi épségét veszélyeztető, és ezért tiltott magatartásformákra. Az 
osztályfőnök az ismertetés tartalmát dokumentálja, az ismertetés tényét a diák az aláírásával 
elismeri. 

A különösen veszélyes helyiségekben (szertárak) a diák csak felnőtt felügyelete 
mellett tartózkodhat.  

Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó és alkalmazott köteles 
azonnal intézkedni. A tanuló, szülő értesítse a legközelebbi pedagógust, alkalmazottat. A 
tanulót ért balesetről értesíteni kell az iskola igazgató helyettesét, aki az esetről jegyzőkönyvet 
vesz fel. 

Az iskola – a törvény által előírt módon és gyakorisággal – biztosítja a tanulók 
megelőző jellegű iskola-egészségügyi orvosi vizsgálatát, az iskolafogászati alapellátást. 
Az iskola egészségnevelési programjának részeként a védőnő prevenciós munkát is végez a 
tanulók körében.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a szociális helyzetből, vagy fizikai-élettani 
állapotból származó mentálhigiéniai problémák megoldásában is segítséget nyújt a diáknak és 
a szülőnek. Fogadó óráiról és elérhetőségéről minden tanév elején írásban tájékoztatja a 
szülőket. Az iskolában jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi és családsegítő 
feladatokat ellátó fontosabb intézmények elérhetőségeit. 

Házilag készített (például bemutatásra szánt) eszközt üzembe helyezni, használni csak 
felelős tanár jelenlétében szabad. 

A törvényi előírásoknak megfelelően a diáknak joga van az egészséges és biztonságos 
környezethez, kötelessége a saját és mások egészségének védelme. Ezért a diákok nem 
lehetnek kitéve a testi és lelki egészségüket veszélyeztető egészségkárosító hatásoknak. Az 
iskolában és az iskolai rendezvényeken nem dohányozhatnak, nem fogyaszthatnak 
szeszesitalt, nem birtokolhatnak és nem használhatnak tudatmódosító szereket. E szabályok 
megsértése esetén az iskola, illetve a képviseletében eljáró pedagógus fegyelmező intézkedést 
alkalmazhat, illetve fegyelmi vagy akár büntetőjogi eljárást kezdeményezhet. 

Tilos az iskolába a saját vagy mások testi épségét veszélyeztető anyagot, tárgyat hozni, 
viselni. Veszélyes tárgynak minősülő szúró, vágó eszközök, robbanószerek, petárda illetve 
kábítószer tanulónál történő megtalálása esetén az iskolavezetés a rendőrségen keresztül 
szabálysértési eljárást is kezdeményezhet. 

A mindennapos testedzést az iskola – a változó szervezeti környezetben – az órarendi 
testnevelési órákkal, a tömegsport és a szakági foglalkozásokkal, valamint a sportnappal és a 
kirándulásokkal biztosítja. A tanulók a tornateremben csak felnőtt felügyeletével 
tartózkodhatnak. A testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon sportfelszerelést kell viselniük, 
valamint nem hordhatnak balesetveszélyes ékszereket. Ha a tanuló visel ilyen ékszereket, azt 
a nevelő utasítására sem veszi le, az okozott balesetért a tanuló, illetve nagykorú képviselője a 
felelős; a baleset minden következményét (anyagi, erkölcsi) köteles viselni.  
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Az őcsényi ÁMK Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása 
 

 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat  2009. év…………hó………napján 

tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

 

 

 

             …………………………… 

        iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai házirendet az iskolaszék 2009. év ……………..hó………….napján tartott 

ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

          iskolaszék elnök 
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Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2009. év 08. hó 31. napján tartott ülésén 

elfogadta. 

 

 

Kelt: Őcsény, 2009. 08. 31. 

 

 

 

 

        …………………………………… 

          igazgató 

 

 

 

 

 

Az őcsényi ÁMK Általános Iskola házirendjét Őcsény község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete ……………év…………..hó……….napján tartott ülésén jóváhagyta. 

Ez a házirend az iskola fenntartójának jóváhagyásával lépett hatályba. 

 

 

Kelt:…………………………………….. 

 

 

 

 

        …………………………………. 

          polgármester 
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ÓVODAI HÁZIREND 
 
 
 
 
 
 
Tartalom: 
 
 

• Az óvoda helye az oktatási rendszerben 
• Óvodai felvétel, átvétel rendje 
• Az óvoda nyitva tartása 
• Hiányzás 
• Betegség 
• Szülők az óvodában 
• Nevelő-oktató munka 
• Térítési díj befizetése 
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1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: 
 
Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok 
keretében folyik. 
Felvehető minden 3 évet betöltött gyermek, aki a körzetünkben lakik. 
 
Körzetünk: Őcsény község közigazgatási területe 
 
Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba április hónapban 3 napon át zajlik. A 
szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványt 
hozzák magukkal. 
A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő 
nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni. 
Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9.00-12.00-ig 
tartó időszakban zajlanak. 
 
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők 
töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. 
 
2. Az óvoda nyitva tartása: 
 

• A nevelési év meghatározása: 
Szeptember 01.-augusztus. 31-ig 
 

• Az oktatási év meghatározása: 
Szeptember 01. - május 31-ig 
 

• A nyári, őszi, téli és tavaszi zárás időpontjai: 
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át 
folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva 
tartás alatt szünetel (a szünet hosszát – fenntartóval történő egyeztetés után- a 
mindenkori munkaterv határozza meg).  
Az óvoda a téli szünet ideje alatt zárva tart. Az őszi, és tavaszi iskolai szünetekben az 
igények felmérése után (ha 10 fő igényli), akkor az óvoda nyitva tart. 

 
• A nevelés nélküli munkanapok: 

Az év 5 nevelés nélküli munkanapjából kettőt szünetek idején szervezünk 
(tanévkezdést megelőző 2 nap), szorgalmi időre 3 nap marad, szükség szerint 
vesszük igénybe. 
Igény esetén ügyeletet biztosítunk. 
 

• Az óvoda napi nyitva tartásának rendje: 
Hétfőtől-péntekig:  6.30-17.30 óráig 
Ügyelet: minden reggel 6.30-7.30 óráig (a dolgozó szülők gyermekei                                

számára) 
              minden délután 16.30-17.30 óráig 

 
Kérjük, hogy a gyermeket minden nap 8.30 óráig szíveskedjenek behozni az 
óvodába. 
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A gyermekek biztonsága érdekében 8.30-kor bezárjuk a bejárati ajtókat. 

 
 
3. Hiányzás: 
 
Minden távolmaradást – a térítési díj jóváhagyása miatt is – be kell jelenteni a csoportos 
óvónőnek. 
Tanköteles korú gyermek 7 napnál többet nem hiányozhat igazolatlanul. 
Ellenkező estben a település jegyzőjét értesíteni kell. 
Beteg gyermeket az óvodába befogadni nem lehet. 
3 napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az 
óvodában. 
 
 
4. Betegség: 
 
Valamennyi gyermek érdekében, beteg gyermeket óvodába befogadni nem lehet. Minden 
szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke fertőző vagy egyéb vele 
született különleges betegségben szenved (pl. epylepsia, veszélyes allergia, lázgörcs stb.) 
A védőnő szükség szerint tisztasági és egészségügyi szűrést végez. 
 
Az óvoda nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az 
óvoda dolgozói. Kivételt képez rendkívüli esetben az óvoda orvosának utasítása alapján 
történő gyógyszerezés. 
 
 
5. Szülők az óvodában: 
 
a, /Együttműködés: 
 
Fontos, hogy a szülőkkel közös nevelési elvet alakítson kis az óvoda. Konfliktus esetén 
elsősorban azzal a személlyel tisztázzák az esetet, akivel keletkezett a konfliktus. 
Amennyiben ez nem sikerül, a vezetőhöz, majd az ÁMK igazgatójához, majd a Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjéhez lehet fordulni. 

• A gyermek személyiségének fejlődése érdekében fontos az együtt nevelés. 
• A szülő segítsen a gyermeknek az óvodát elfogadni. 

 
 
b, /Kapcsolattartás: 

• Évente 3 alkalommal szülői értekezletet tartunk. 
• Családlátogatások időpontját az óvónő a szülővel egyezteti. 
• Nyitott rendezvényeink: Farsang, Karácsony, Anyák napja, Évzáró, 

Gyermeknap 
• Igény szerint az óvodavezető és az óvónők a szülők számára fogadóórát 

biztosítanak. 
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6. Nevelő-oktató munka: 
 
Az óvónőt nevelő-oktató munkája végzése közben zavarni nem szabad. 
A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok folyamatos megfigyelések alapján végzik. 
Ehhez alapot ad a gyermek napi tevékenysége, foglalkozásokon való teljesítménye, társaihoz, 
felnőtthöz és feladathoz való viszony. 
Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével 
egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. 
Az iskolaérettség megállapításában segítségünkre van az óvoda orvosa. 
Minden gyerekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra, melyet megelőz a Nevelési 
Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálata és javaslata. 
Ha a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor azt szülői és nevelőtestületi egyeztetés 
után történhet meg. 
A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyereket a kiválasztott iskolába beíratni. 
 
 
 
7. Térítési díj befizetése: 
 
Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az élelmezésvezető által kijelölt napokon 
történik. 
A gyermek hiányzását reggel 8.00-ig jelezze a szülő, mert ennek elmulasztása esetén a térítési 
díjat köteles kifizetni. 
A mindenkori térítési díj összegét az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. 
 
 
 
8. Gyülekezés, távozás: 
 
 
Minden nap 6.30-7.30-ig, illetve délután 16.30-17.30-ig összevont csoportban 
tevékenykednek a gyerekek. 
Az óvodából a gyermek idegennek vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelme 
alapján adható ki. Szintén a szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek 6 éves 
kortól egyedül hazaengedhető legyen, melynek időpontjai: 12,30 és 16.00 óra. 
A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő 
eljött a gyerekért, kérjük, ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot 
felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát. 
A különórán résztvevő gyerekek szülei sem tartózkodhatnak az óvoda területén, s csak az óra 
végén jöhetnek gyermekükért. Az ebéd után hazajáró gyermekek szülei is 12.30 óra után 
jöjjenek gyermekükért. 
A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a 
csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor pl. beszoktatási időszakban, akkor is benti 
cipőben vagy papucsban. 
A nap folyamán óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyerek. A szülők tartsák 
tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül vigyék el a gyereket.  
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9. A gyermeke öltöztetésével kapcsolatos szabályok: 
 
Lehetőség szerint óvodánkba ápoltan, tisztán járjanak a gyerekek.  
A gyermekek ruházata praktikus, kényelmes, a napi várható időjárásnak megfelelő legyen. 
Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodnak. 
A ruhaneműket egyenként jellel vagy névvel kell ellátni. 
A gyerekek holmiját az arra kijelölt helyen tárolják. Mivel két gyerek használ egy rekeszt, a 
jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben 
 
 
10. A gyermekek számára behozható tárgyak: 
 
Ha a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes 
tárgyak stb.), azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalására az óvoda nem 
vállalkozhat. 
Otthoni játékot beszoktatás idején és előzetes megbeszélés során hozhatnak, de ezekért sem 
tudjuk vállalni a felelősséget. 
Az óvodába érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem 
hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló 
alkalmak. 
 
 
11. Óvodán belüli dohányzás: 
 
Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni illetve ott dohányozni 
nem szabad.  
 
12. Óvó-védő szabályok: 
 

1. Bombariadó: 
Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és 
közben utasítást ad az épület kiürítésére. 
A csoportokat a tűzriadó terv által szabályozott útvonalon menekítik ki az épületből az 
óvodapedagógusok. 

 
2. Tűzriadó: 

A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákban található ablakokon 
menekítjük a gyerekeket. Közben az itt tartózkodó vezető vagy az arra kijelölt személy 
értesíti a tűzoltókat. A folyosón lévő két poroltóval meg lehet kezdeni a tűz oltását. 
Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a 
tűzriadó-terv szerint járnak el. 

 
3. A gyermekek biztonságának és holmijának védelme érdekében 9.00 órakor az óvoda 

bejárati ajtaját bezárjuk. 
 
 
Községünkben Gyermekjóléti Szolgálat működik. 
Az ÁMK ifjúságvédelmi felelőse látja el az óvodás gyerekek képviseletét is. 
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Általános információk az óvodáról: 
 
 

• Az óvoda neve, címe, telefonszáma: 
 

ÁMK Napköziotthonos  Óvoda 
7143 Őcsény, Fő u. 42-44. 

Tel.: 74/495-636 
• Az óvoda vezetőjének neve: 
 

Csirzóné Kovács Éva 
 
• Az óvodavezető helyettesének neve: 
 

Steiner Andrásné 
 
• Az óvoda élelmezésvezetőjének neve: 
  

Kósik Lászlóné 
Elérhetősége: új konyha élelmezésvezetői iroda 

Tel.: 74/495-660 
 
• Az óvoda gyermekorvosának neve: 
 

Dr. Omacht Erika 
Tel.: 74/495-718 

 
• Az óvoda védőnőjének neve: 
 

Ábelné Sütő Erika 
Tel.: 74/950-222 

 
• Az óvoda logopédusának neve: 
 

Módos Anna 
Elérhetősége:06/30-4749864 

 
• Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának neve: 
 

Kőváriné Pohlon Mária 
Tel.: 74/495-724 

 
• ÁMK ifjúságvédelmi felelőse: 
 

Deutschné Kiss Rózsa 
Elérhetősége: 74/496-782 

ÁMK Iskola 
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A szülők jogai: 

 
 
• Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően (vallási, világnézeti, etnikai 

hovatartozás szerint.) 
• Gyermekük számára magánintézményt választhatnak, létrehozhatnak, illetve részt 

vehetnek ennek alapításában. 
• Az óvodai nevelési program többoldalú megismerése. 
• Az intézmény házirendjének megismerése. 
• A gyermek lelkiismeret és vallásszabadságának irányítása, figyelembe véve az életkori 

sajátosságot. 
• A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésébe, illetve a szükséges feltételek 

megteremtésében kérheti a település polgármesterének segítségét. 
• Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon.  
• Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetője, az 

óvodapedagógus, a szülői szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a 
megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon. 

• Kérheti, hogy a nem kötelező foglalkozáson a gyermeke részt vehessen, illetve ilyen 
foglalkozások megszervezését kezdeményezze. 

• Óvodavezetői vagy óvoda pedagógusi engedéllyel részt vegyen a foglalkozásokon. 
• Kezdeményezze a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, mint megválasztó, illetve 

mint megválasztható személy. 
• Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 
 
 
 
A szülők kötelességei: 
 

• Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről. 
• Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 
• Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke 

teljesítse kötelességeit, és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget. 
• Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. 
• Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését. 
• Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait. 
• Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát. 

 
 
 
A gyermekek joga, hogy a nevelési intézményben: 
 
 

• A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben 
nevelkedjen. 

• Egészséges környezetben nevelkedjen. 



 32

• Óvodai élet rendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség 
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

• A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. 
• Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi 

fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. 
• Képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 
• Az életkorának megfelelő módszerek szerint neveljék, oktassák. 
• Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 
• Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát tiszteletben tartsák. 
• Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesüljön. 
• Amennyiben szükséges, pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain vegyen részt.  
• A családja anyagi helyzetététől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben 

részesüljön. 
• Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. 
• Különleges gondozáshoz való joga. 
• Joga, hogy érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. 
• A szociális alapú támogatáshoz való joga. 

 
 
 
 

 
 
 


