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HÁZIREND
I. Bevezető:
A közoktatásról szóló törvény 40.§ (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola
életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezéseket a tanulók
általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11.§-a tartalmazza. E jogok gyakorlásának
bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza.
A Házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a
tanulók jól érezzék magukat az iskolában, képességeiknek megfelelően tanulhassanak
és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek.
A Házirend előírásai az iskola tanulóira, az iskola dolgozóira és a tanuló szüleire
vonatkoznak, akik a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve
teljesítenek kötelezettségeket.
A Házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a
diákok képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, az iskolaszék és a szülői
szervezet véleményét, észrevételeit figyelembe véve.
A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása
minden tanuló kötelessége [Közoktatási törvény 12. § (1) bekezdés h) pontja].
A Házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai
hagyományok őrzését szolgálják és ezáltal a tanuló szellemi és lelki gyarapodását is
segítik.
A házirend az iskola belső életét szabályozza, tehát hatályos az iskola teljes területén,
az iskola által szervezett foglalkozásokon és a pedagógiai programban meghatározott
iskolán kívüli rendezvényeken.
A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor minden szülő
(gondviselő) megkapja.
A Házirend elolvasható az iskola könyvtáraiban, az iskola weboldalán és kifüggesztve
az iskola minden épületében valamennyi osztálytermében.
Jelen házirend – az iskolai diákönkormányzat kérése és az iskola szülői szervezete
egyetértése alapján – a különböző jogszabályok, rendelkezések nyelvezetétől eltérően,
a tanulókat közvetlenül érintő szabályozások esetében egyes szám második
személyben íródott.
II. A házirend célja:
Intézményünk házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása,
érvényesítése, amely az iskola törvényes működését, a nevelő oktató munka
zökkenőmentes végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják

III. A tanulói jogviszony létesítése:
Felvétel, vagy átvétel útján jön létre.
Iszkaszentgyörgy Moha és Bakonykúti községek közigazgatási területéről minden
tanköteles korú, iskolaérett gyermeket felveszünk. Velük a jogviszony a beíratás napján jön
létre.
Más településről tanuló felvételéről, átvételéről az iskola igazgatója dönt az itt tanulni
kívánó jelentkező tanuló szüleinek, írásban kérvényt kell benyújtaniuk.
A kérelmek elbírálása: A kérelmeket beérkezési sorrendben iktatjuk és a körzetes
beíratás után öt munkanapon belül, döntünk a felvételről, illetve elutasításról. Erről a
szülőket írásban értesítjük.
Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele
alapján az igazgató dönt.
Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel:
Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvételnél – az egyedi körülmények
mérlegelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérésével – az igazgató dönt.
Napközis, tanulószobai foglalkozásra történő felvétel:
A tanuló szüleinek a tanév kezdetekor a napközis, tanulószobai foglalkozásra való
írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk.
Az iskola arra törekszik, hogy minden szülői kérésnek eleget tegyen, s a napközibe
minden tanulót felvegyen.
A tanulói jogviszony megszűnése:
Megszűnik a jogviszony: ha a tanulót másik iskola felvette, átvette, illetve a nyolcadik
osztály befejezéséről szóló bizonyítvány kiadását követő augusztus 31. nappal.

IV. Iskolánk tanulójaként jogod, hogy:
•
•
•
•

•
•

•

Az iskolába történt beiratkozásod után a Közoktatási törvény 11.§ (1)
bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott jogaidat csak az iskolai tanév
megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatod.
Színvonalas oktatásban részesülj, abban aktívan részt vegyél;
Igénybe vedd az iskola létesítményeit, és az intézmény nyújtotta tanulmányi és
egyéb kedvezményeket (korrepetálás, sportkör, tehetséggondozó foglalkozás,
könyvtár, tanulószoba, művészeti foglalkozások, kedvezményes étkezés stb.);
Nevelési-oktatási intézményünkben, biztonságban és egészséges környezetben
nevelkedj és tanulj, iskolai tanulmányid rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával −
életkorodnak és fejlettségednek megfelelően alakítsák ki;
Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesülj;
Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a
diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér,
elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő
felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz.
Szüleid igénye alapján biztosítjuk számodra a napközi otthonba,
tanulószobába való felvételt. Felvételre az előző tanév május 30-ig, írásban kell
jelentkezni. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. Szüleid
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V.

tanulószobai és napközis felvételedet év közben is kérhetik. A kérelmet írásban
kell benyújtani az iskola igazgatójának.
A csoportbontásokról, a fakultációs lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb
az első tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat.
Jogod van, hogy képességeidnek, érdeklődésednek, adottságaidnak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesülj. Jelentkezhetsz művészeti órákra,
szakkörbe, iskolai sportkörbe, tanfolyamra, táborba, stb. A szülők és az
osztályfőnök engedélyével iskolán kívüli kulturális és sporttevékenységet
folytathatsz,
csatlakozhatsz szervezetekhez, amennyiben ez tanulmányaid végzésében nem
hátráltat. Részt vehetsz ezen tevékenységekhez kapcsolódó versenyeken,
vetélkedőkön, pályázatokon. Az iskola megszervezi a szakköröket,
tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, és megtartásához szükséges
feltételeket biztosítja.
Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak
céljai, működése nem ellentétes az iskolai pedagógiai programjában
megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör
ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az
iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör munkáját helyiség
biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör ülése előtt a
az igazgatóhelyettessel kell egyeztetnetek.
Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző felekezetek által
tartott hittanórák időpontjáról és helyszínéről a hitoktató tájékoztat.
Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást
kaphatsz az osztályfőnöktől, a szaktanáraidtól.
A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy
nap csak két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik órában csak
akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból az órarendben nincs
1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két
héten belül megkapod a szaktanáraidtól.
Iskolánk tanulójaként kötelességed:

Iskolánk tanulójaként a 2011. CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján:
46. § A tanuló kötelessége különösen, hogy
a) részt vegyen a kötelező, továbbá általános iskolába a 16 óráig tartó kötelező és választott
foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;
c) érettségéhez és fejlettségéhez továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva pedagógus
felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben megfogalmazottak szerint –
közreműködjön saját környezetének, és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák és rendezvények előkészítésében és lezárásában.

d) megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és a kollégium
helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati
képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait;
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
iskolai szűrővizsgálatokon, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse az őt felügyelő pedagógusnak, vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, vagy társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat
veszélyeztető állapotot, vagy tevékenységet, vagy balesetet észlel.
e) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
f) az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.
g)Megtartsa az iskolai SZMSZ-ben és Házirendben foglaltakat.
h) a gyermek a tanuló személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet biztosítani számukra fizikai és lelki erőszakkal szembe.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. (Ktv. 76.§ (1)
A tanulónak kötelessége, hogy betartsa az iskolai házirendben foglaltakat.
Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa.
Óvja saját és társai egészségét, épségét, tartsa be az egészségvédelmi, balesetvédelmi és
tűzvédelmi szabályokat.
Az általános emberi együttélés szabályait megtartsa.
Nem önbíráskodhat!
Tanuló kötelességed, hogy részt vegyél a kötelező és a választott foglalkozásokon.
A tanórákon a tanulók ülésrendjét az osztályfőnök, vagy az órát tartó tanár határozza meg,
ettől eltérni csak azok engedélyével lehet.
Kötelességed a tanórára a tanár által kért felszerelést magaddal hozni. Annak hiányában, ha
nem tudsz dolgozni, a tanórai teljesítményed elégtelen osztályzattal is értékelhető.
A tanórai feladataid köteles vagy képességeidnek megfelelő szinten, a tanár utasításai szerint,
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással elvégezni.
Az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus foglalkozásain való részvétel nem mentesíti a
tananyag elsajátítása alól.
Tanulóként kötelességed, hogy ellenőrződet a tanítási napokra magaddal hozzad, az iskolában
magadnál tartsad, hiányzó érdemjegyeid beírásáról, beíratásáról gondoskodj, azokat és a
szüleidnek szóló üzeneteket, bejegyzéseket szüleiddel aláírattasd.
Kötelességed a rád bízott, oktatás során használt eszközöket az előírásoknak megfelelően
kezelni, azok épségét megőrizni, ha rongálást észlelsz, azt a foglalkozást tartó tanárnak
azonnal jelezned.
A szükséges felszerelésen kívül, a tanórát és tanulást zavaró eszközöket (játékok, mobilhívók,
személyi hívók, digitális eszközök, hordozható audió-, video- és PDA, vagy időközben
megjelenő új eszközök stb.) az órán használni tilos! Ezek az elektronikus eszközök, csak
kikapcsolt állapotban lehetnek a táskádban, vagy a tanár által kijelölt helyen tarthatod azokat.

Ezen eszközök szünetekben történő használata pedagógus engedélyhez kötött, de azokkal
semmiféle felvételt nem készíthetsz a felvételen szereplők engedélye nélkül. Tiszteletben kell
tartanod az alapvető emberi jogokat.
Amennyiben az előbb felsorolt eszközök használatával, vagy ezen eszközökkel bármilyen
módon megzavarod, az oktatást, az órai munka vagy az iskolai viselkedés szabályait, a többi
tanuló tanuláshoz való jogainak biztosítása érdekében fel kell szólítanunk az eszköz
kikapcsolására és táskába, vagy kijelölt helyre tételére.
Ha a felszólítás nem vezet eredményre, a tanárodnak jogában áll a készüléket elvenni és az
igazgatóságon leadni, amit csak szüleid vehet át.
Iskolai öltözéked, megjelenésed legyen ápolt, rendezett. Viseljél célszerű, a munkahelynek és
az évszaknak megfelelő ruházatot.
Iskolai ünnepélyeken: évnyitó, évzáró, nemzeti ünnepeink megemlékezésein, október 23.
március 15., ballagáson, vizsgákon, ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában
jelenj meg.
Az ünnepi öltözék: fekete/sötét szövetnadrág vagy szoknya, fehér ing, vagy blúz, (lehet
hosszú, vagy rövid ujjú, de nem top, derékban megfelelő hosszúságú!).
Ha a tanulóként előre tudjod, hogy a tanórákról vagy más kötelező foglalkozásról távol
maradsz, arra a szüleidnek, illetve az érintett szervezetnek (sportkör, művészeti iskola stb.)
előzetesen írásbeli engedélyt kell kérnie.
Előzetes engedélykérés nélkül csak rendkívül indokolt esetben maradhatsz távol az iskolai
foglalkozásokról (pl. váratlan betegség). A mulasztás okát a szülőnek a hiányzás első napján
jelezni kell (sms, telefon, e-mail, stb.).
Ha a bejelentés elmarad, az osztályfőnök intézkedik 3 napon belül, a mulasztás okának
felderítéséről.
Ha a kötelező foglalkozásokról távol maradsz, akkor a mulasztást igazolni kell.
Orvosi és egyéb igazolást elsődlegesen az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni, az orvosi
protokollnak megfelelően.
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Ha a tanuló a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, vagy fegyelmi
büntetésben kell részesíteni.
Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e
cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.
Ezeket az általános kötelességeidet a közoktatási törvény 12.§-a tartalmazza.
Ha kötelességeidet vétkesen és súlyosan megszeged, fegyelmi vétséget követsz el,
mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a
közoktatási törvény 76. §-a tartalmazza. A büntetésnél is él a fokozatosság elve.
Ha tanulmányi kötelességeidet, folyamatosan nem teljesíted, a tanulói házirend
előírásait megszeged, vagy igazolatlanul mulasztasz, vagy bármely módon ártasz az
iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesítenünk.
Az iskolai büntetések formái:

o
o
o
o
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o

tanári figyelmeztetés szóban,
tanári figyelmeztetés írásban,
osztályfőnöki figyelmeztetés szóban,
osztályfőnöki figyelmeztetés írásban,
osztályfőnöki intés
osztályfőnöki megrovás,
igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés,
igazgatói megrovás
szigorú megrovás
nevelőtestületi figyelmeztetés,
nevelőtestületi intés, vagy megrovás,
tanórán kívüli tevékenységről, tanulószobáról való kitiltás, kedvezmények
megvonása

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezéssel élhetsz melynek során
szüleid írásban kérelmet nyújthatnak be az iskola fenntartójához egyéni
érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva.
Iskolai tanulmányaid folytatása során okozott- gondatlan, vagy szándékoskárokozásod esetén a Ptk. Szabályai szerint kártérítésre kötelezhetőek szüleid. A
kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola
igazgatója határozza meg, amely nem haladhatja meg
- gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér egy havi összegének 50 %- át. Az aktuális ősszeg a mellékletben
található.
- szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér öt havi összegét.
Az egyeztető eljárás
- Célja: a kötelességszegéshez vezető események feltárása, továbbá az érdeksérelem
orvoslása.
- Az egyeztető eljárás működtetése nem az iskola feladata. Szülői szervezet ill.
diákönkormányzat kezdeményezheti.
- Az iskola az egyeztetés működési kereteit biztosítja.
- A kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján
a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
céljából. Ez csak akkor valósítható meg, ha a kötelezettség meghatározott
személlyel szemben valósul meg.
Helyi különleges szabályok:
•
•
•
•

Megismerd, és minden az iskola által szervezett programon, tartsd be a
Házirendben, napirendben megfogalmazott szabályokat, rendelkezéseket,
előírásokat!
Úgy élj jogaiddal, hogy azzal másoknak, illetve az iskola tagjainak,
közösségeinek érdekeit ne sértsd, és másokat se akadályozz jogainak
gyakorlásában!
Tartsd tiszteletben tanulótársaidat, az intézmény vezetőit, pedagógusait,
alkalmazottait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértsd meg!
Udvariasan és tisztelettel beszélj velük, az idősebbeknek előre köszönj!

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegyél részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon!
Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyél eleget
tanulmányi kötelezettségednek.
Kötelességed, szorgalmasan tanulni, hogy képességeidnek megfelelő
tanulmányi eredményt érhessél el!
Tanárod javaslatára vegyél részt a fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó
foglalkozásokon.
Ha hiányoztál tanulmányi elmaradásodat pótolnod, kell, a tanáraid által
megszabott határidőn belül!
Biztosítsd a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem.
A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést feltétlenül hozd
magaddal!
Ellenőrződet is minden nap hozd magaddal és a tanári asztalon lévő gyűjtőbe,
tedd. A kapott érdemjegyeket haladéktalanul be kell írnod és a tanároddal
aláíratnod. Az oda beírt bejegyzéseket otthon szüleidnek be kell mutatnod, akik
azt kézjegyükkel látják el.
Ellenőrző pótlásáért fizetned kell! Az érvényes díj mértékét a melléklet
tartalmazza.
Aktívan vegyél részt intézményünk hagyományainak ápolásában és
továbbfejlesztésében.
Az iskolában és az iskolai és községi rendezvényeken, viselkedj kultúráltan,
magatartásoddal mutass jó példát!
Megjelenésed, öltözködésed ápolt és ízléses, életkorodnak megfelelő legyen.
Iskolai ünnepélyeken viselj ünneplő ruhát (lányoknál fehér blúz és sötét
szoknya, vagy nadrág, fiúknak fehér ing és sötét hosszú nadrág, vagy öltöny)!
Az iskolában ne használj hivalkodó ékszereket, életkorodnak nem megfelelő
kozmetikumokat. A haj, szem, köröm festését nem tartjuk helyénvalónak.
Tartsd meg a közlekedési, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat!
A fiatal szervezetre különösen káros hatású szerek fogyasztásától tartózkodj!
Neked is mindent meg kell tenned az iskolánk biztonságáért, annak érdekében,
hogy együtt megelőzzük az iskolai erőszak, agresszió minden formáját.
Az iskolát is magában foglaló műemléki kastélyépület, és kastélypark
növényeit, állatvilágát óvjad és védjed!
A vizet, krétát, elektromos áramot, takarékosan használd, fűtési idényben az
ajtókat, ablakokat feleslegesen ne hagyd tárva!
Az otthonról hozott, vagy intézmény által biztosított ételeket kulturáltan
fogyasszad el az arra kijelölt helyen!

Tiltások!
•
•
•
•

Dohányzás, szeszes ital és kábító hatású szerek fogyasztása tilos!
Pirotechnikai eszközök birtoklása, használata tilos! Erre a Bűntető
Törvénykönyv szabályai az érvényesek.
Mások bántása, agresszív viselkedés!
Közízlést és közerkölcsöt romboló kiadványok iskolába történő behozatala.
Az intézményi vagyonban, az általad használt tárgyakban, eszközök
állapotában esztétikai kár okozása, azokra rajzolni, karcolni!

•
•

Szotyola, tökmag, rágógumi fogyasztása az intézmény teljes területén tilos! Ha
ezt nem tartod be, az így keletkezett piszkot, szemetet neked kell
feltakarítanod.
A szükséges felszerelésen kívül, a tanórát és tanulást zavaró eszközöket
(játékok, mobilhívók, személyi hívók, digitális eszközök, hordozható audió-,
video- és PDA, vagy időközben megjelenő új eszközök stb.) az órán használni!
Ezek az elektronikus eszközök, csak kikapcsolt állapotban lehetnek a
táskádban, vagy a tanár által kijelölt helyen tarthatod azokat.

Ezen eszközök szünetekben történő használata pedagógus engedélyhez kötött, de azokkal
semmiféle felvételt nem készíthetsz a felvételen szereplők engedélye nélkül.
Amennyiben az előbb felsorolt eszközök használatával, vagy ezen eszközökkel bármilyen
módon megzavarod, az oktatást, az órai munka vagy az iskolai viselkedés szabályait, a többi
tanuló tanuláshoz való jogainak biztosítása érdekében fel kell szólítanunk az eszköz
kikapcsolására és táskába, vagy kijelölt helyre tételére.
Ha a felszólítás nem vezet eredményre, a tanárodnak jogában áll a készüléket elvenni és az
igazgatóságon leadni, amit csak szüleid vehet át.
A tilalmak megszegése fegyelmező, vagy fegyelmi büntetést von maga után!

VI. A tanítás rendje délelőtt :
1.A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett
magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárok útmutatása szerint végezd feladataidat!
Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget!
Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozáson társaidnak is joga, hogy nyugodt
körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod
őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásban tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid
útmutatása szerint vegyél részt!
2. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:
1. óra 8.00-8.45
2. óra 9.00-9.45
3. óra 10.00-10.45
4. óra 11.00-11.45
5. óra 11.55-12.40
6. óra 12.45-13.30

tízórais szünet
kimenős szünet
kimenős szünet

Az első szünetet a tízóraid elfogyasztásával az osztályodban töltsd. A többi óraközi
szünetet az udvaron, vagy az iskola folyosóján kell eltöltened. Jelzőcsengetésre, vagy
sípszóra sorakozz az udvaron kijelölt helyen, a foglalkozás helye, illetve
osztálytermed előtt és a napos ügyeletes tanár engedélyére vonulhatsz be.
3. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanterem előtt illetve tanteremben, a
foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod! Ügyelj az osztálytermetek közösen
kialakított rendjére! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első
tanítási óráján.

4. A tanítási óra kezdetén és végén a tanárt, vagy az órát meglátogató vendéget
fegyelmezett felállással köszöntsd.
5.A tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik /egyes foglalkozásokon felelősök
jelentenek./
Ha a tanórán szólni szeretnél, vagy kérdésed van, kézfelemeléssel jelezd, és csak a
nevelő felszólítására add elő mondandódat. Ha a tanárod felszólít, udvariasan állj fel,
és úgy válaszolj a kérdésére. Egyes foglakozásokon, tanórákon a tanár ettől eltérően
rendelheti el a hozzászólások formáját baleset-megelőzés, vagy egyéb szempontokra
tekintettel.
6. Az ellenőrző füzeted, tájékoztató füzeted minden nap köteles vagy elhozni. Az
iskolai feleleteidre, dolgozataidra, magatartásodra szorgalmadra vonatkozó
érdemjegyeidet, tájékoztatásokat, kéréseket minden esetben alá kell íratnod a
tanároddal. Otthon szüleiddel legkésőbb egy héten belül láttamoztatnod kell. Az
osztályfőnököd havonta egy alkalommal ellenőrzi, hogy a naplóban lévő tanári
bejegyzések bekerültek e az ellenőrződbe. A hiányzókat pótolja, beíratja.
7. A dolgozatírást a megelőző órán, témazáró dolgozatok írásának időpontját egy
héttel korábban köteles a tanárod bejelenteni.
8. Az iskolát, illetve a foglalkozás helyszínét tanítási idő alatt csak írásbeli szülői
kérelemre, az osztályfőnököd, vagy az órát tartó pedagógus engedélyével hagyhatod
el.
9. Rendkívüli esetben, - szülői kérés hiányában,- csak az iskola igazgatója
engedélyezheti számodra az intézmény elhagyását.
10. Ha szüleid úgy kérelmezik, akkor csak az ő kíséretükben hagyhatod el a tanítás
végén az épületet.
11. Tanítási idő alatt és után az iskola épületében, az udvaron csak tanári engedéllyel
és felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatsz.
VII. A délutáni foglalkozások rendje:
A tanórán kívüli foglalkozások:
formái: napközi, szakkör, énekkar, sportfoglalkozás, korrepetálás, könyvtár,
tanulmányi és osztálykirándulás, színház, múzeumlátogatások, iskolai és D.Ö.
műsoros, ill. szórakoztató és sport rendezvények, nyári tábor.
• Az iskola a tanórán kívüli foglalkozások szervezéséről a tanév kezdetétől számított 5
napon belül tájékoztatást ad.
• Minden iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel, felügyelettel
szervezhető és bonyolítható.
• A tanítás nélküli foglalkozásokra csak szülői engedéllyel jelentkezhetsz
• Ha a heti órakeretben végzett tanórán kívüli foglalkozásokra felvettek, akkor a
részvétel a tanév végéig kötelező és a távollét igazolása a kötelező tanítási órákra
vonatkozóan történik.
Iskolánkban más jogi személyek által szervezett foglalkozásokra történő
jelentkezésedet és részvételed szabályait a szervezők határozzák meg, azonban az

iskolánkban engedélyezett foglalkozásokon résztvevőkre is kötelező a házirendünkben
foglaltak betartása. (Pl.: művészeti alapiskolák növendékei, hitoktatáson résztvevők).
A délutáni foglalkozások közötti szünetek rendje tanulócsoportonként változó. A
tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások között a 6. óra után 25 perc szünetet
tartunk.
• Délutáni foglalkozásokra a foglalkozást tartó tanár nyitja ki és zárja be a tantermet.
• Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha
napközis vagy, az iskolában ebédelsz, szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari,
művészeti foglalkozáson veszel részt, valamely diákkör foglalkozásán, a
diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt,
a könyvtárban van dolgod, iskolai szervezésű programon vagy annak
előkészületében veszel részt, tanítód, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent
legyél.
Rendezvények:
• Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint
viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét,
tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények
előkészítésében, lezárásában.
•Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus
engedélyével hagyhatod el.
VIII. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata
-

Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény tantermeit, helyiségeit,
létesítményeit rendeltetésszerűen használják, fokozottan ügyelve a rendre a
tisztaságra és a balesetek megelőzésére.

Az ebédlő használata:
• A tízóraidat az iskolai ebédlőben vehet ád és ott is elfogyaszthatod. Ott
tartózkodásod idején ne hangoskodj, viselkedj kulturáltan.
• Az étkeztetés rendjét külön kifüggesztve is megtalálod az ebédlőben.
• Ha napközis vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelsz.
Ha nem vagy ebédes, akkor is itt kell tartózkodnod a tanári utasításnak megfelelően. A
magaddal hozott szendvicset is itt fogyaszthatod el.
Az ebédlőben a csoportbeosztások szerint nevelői felügyelettel tartózkodhatnak az
étkezők és napközisek.
• Az étkezést igényelni, előfizetni az iskola gondnokánál lehet.
Napközi:
Ha napközis vagy, felkészülésed zavartalan biztosítása érdekében védetté tettük a
tanórát, délután 14.00-15.00 óra között. Ez alatt az idő alatt más, tanórán kívüli
foglalkozást nem lehet tartani, nem lehet részt venni.

Ha neked rendszeresen vagy egy-egy alkalommal a napközis foglalkozások
befejezése előtt kell elmenned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. Ha szüleid kérik,
csak az ő kíséretükben hagyhatod el az épületet.
Szaktantermek:
Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár engedélye szükséges, aki az
engedélyezetteket felügyeli:
 számítástechnika terem, - technika műhelyterem, - szertárak, - könyvtár, sakk, - zeneoktató szoba, tornaterem (müv. ház és vörös terem).
 A szabadtéri sportpályán foglalkozás, csak pedagógus felügyelettel
szervezhető tanulóknak.
Vizesblokkos helyiségek:
 Ivóvizet az ebédlő előtti kézmosó csapokon és a napközis előtérben lévő
csapokon lehet vételezni.
 A földszinten levő WC-ket csak az alsós évfolyamok használhatják, az emeleti
WC helyiségeket a felsős évfolyamok tanulói.
Iskolaudvar:









Az iskola udvara a két boltíves átjáró közötti terület, a
kézilabdapálya és az azt körül vevő fákkal határolt terület.
Szünetekben és napközis szabadidős foglalkozások alatt, itt
tartózkodhattok. Ha ezt engedély nélkül elhagyjátok, az, az iskola
területének elhagyását jelenti. Az erdőbe menni csak tanári
felügyelettel lehet.
Az iskolába kerékpárral bejárni, csak írásos szülői engedéllyel
lehet. Az engedélyt az osztályfőnöknek kell leadni. A kerékpárok
megőrzését az iskola nem tudja garantálni.
Az iskolai tanítási és napközis idő alatt, óraközi szünetekben a
kerékpározás tilos, az iskola udvarán a kerékpárt csak tolni szabad.
Az iskolába jövet és a haza vezető úton mindenkinek kötelessége
megtartani a KRESZ szabályait, kerülnie kell a hangoskodást, a
durva, trágár beszédet.
A felnőtteknek köszönjenek, idősekkel legyenek előzékenyek,
figyelmesek.
Tanítási időn kívül, illetve a hétvégi pihenő és ünnepnapokon,
szünidőben szüleik engedélyével és felelősségével használhatják
tanulóink, a kastélypark udvarán az iskola szabadtéri létesítményeit.

Az iskolában plakátokat és hirdetményeket csak az erre a célra kijelölt helyen, előzetes
igazgatói engedéllyel lehet elhelyezni.
IX. Tanulmányi kirándulás
• A tanulmányi kiránduláson és az iskolatáborokban a házirend érvényes.
A tanulmányi kiránduláson csak tanári felügyelettel vehettek részt.

• A diáknak az iskolai és a közlekedési szabályok megsértéséből (elszökik, mozgó
járműre felugrik stb.) eredő sérüléseidért, problémáidért a nevelőd illetve iskolád nem
felelős.
• Ha olyan súlyos fegyelmezetlenséget követsz el, amely után tanáraid nem
vállalhatnak érted a kiránduláson felelősséget, a tanulmányi kirándulástól eltilthatnak.
Az osztályfőnököd kezdeményezésére fegyelmi eljárásban
vonnak felelősségre, a büntetésed lehet a kirándulástól való eltiltás.
Ha a tanulmányi kirándulás tanítási időben zajlik, ha eltiltott tanuló vagy, az iskolában
a tanítási idő alatt köteles vagy megjelenni, az iskola pedig köteles foglalkoztatásodat
és felügyeletedet biztosítani.
X. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek, munkájukban te is részt vehetsz
• lehetsz hetes, ilyenkor megbízatásod 1 hétre szól, hetente 2 tanuló az
osztályfőnök kijelölése alapján, neved az osztálynaplóba kerül beírásra
• lehetsz D.Ö. ügyeletes,diák-önkormányzati szervezés és kiválasztás alapján
• vállalhatsz szertárosi teendőket, a szaktanár kiválasztása alapján
• lehetsz tanórai felelős
Ha hetes vagy, a te feladatod:
• ¾ 8-ra kell érkezned, és tanítás végén utoljára távozhatsz
• Szünetben szellőztess, tartsd tisztán a tantermet.
• Tartsd tisztán a tanári asztalt,.
• Töröld le a táblát, gondoskodj krétáról,
• Írd fel az óraszámot, dátumot és a hiányzók nevét.
• Az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat.
• Jelentsd a tanári szobában, vagy az igazgatói irodán, ha öt perccel a becsöngetés
után sem érkezett tanár a tanórára.
• A nevelő megérkezéséig figyelmeztetés után jegyezd fel a rendetlenkedők nevét.
• Lásd el az osztályfőnököd, társaid által rád bízott feladatokat.
• Az utolsó óra után figyelmeztesd társaidat a székek felrakására, kapcsold le a
villanyt, szükség be az ajtót.
Ha ügyeletes vagy:
• A napos ügyeletes tanároknak kell segítened heti beosztás szerint a folyosókon,
illetve az osztálytermekben. Egy-egy tanulócsoportra két fő ügyel.
• Az ügyeletesek beosztását a D.Ö -t segítő tanár az osztályfőnökkel együtt készíti el.
• Ügyeletre csak a 6.,7.,és 8. osztályokból választanak. Ha az előző hónapban
megállapított magatartás minősítésed nem éri el a jót, akkor nem lehetsz ügyeletes.
• Szünetekben segítened kell ellenőrizni a tanulók kivonulását az osztálytermekből,
WC- ből, az udvarról történő bevonulásoknál kísérned kell a felügyeletedre bízott
osztályt, és figyeled a cipőváltást is.
• Ügyeletesként jogod van viselni a D.Ö. által rendszeresített megkülönböztető jelzést.
•Kérésednek,, figyelmeztetésednek minden tanuló köteles engedelmeskedni. A
megismételt figyelmeztetés megszegése fegyelmi vétség, s az ügyeletes tanár
fegyelmező intézkedését vonja maga után.
Ha tanórai felelős vagy:

• Részt vehetsz osztálytársaid szorgalmi feladatainak, piros pontjainak
nyilvántartásában
• Felszerelésük meglétének ellenőrzésében
•Erre a feladatra önként jelentkezés alapján tanító nénid, szaktanárod választhat ki.
Ha szertáros vagy:
• Feladatod elsősorban a tanórára szükséges szakmai szemléltető eszközök
előkészítésében és a szertárba, vagy tároló szekrényekbe történő visszahelyezésében
való segédkezés.
• Erre a feladatra önként jelentkezés alapján szaktanárod bízhat meg. Több tanéven
keresztül is elláthatod a feladatot.
XI. Hiányzások igazolása:
Hiányzások nyilvántartására, igazolására intézményünk a KRÉTA elektronikus
rendszert használja.
Ha hiányzol:
• Az iskolai foglalkozásokról, tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról,
fakultációról hiányzol, távolmaradásodat a szüleidnek vagy az orvosnak kell
igazolnia.
• A szüleidnek betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzásod első napján
értesíteni kell osztályfőnöködet, napköziről, étkezésről való távolmaradás esetén az
iskola gondnokát.
•A szülői igazolást az ellenőrzőbe, , tájékoztató füzetbe kell beírni. A tudomásul vételt
az osztályfőnököd, ellenjegyzi, az ellenőrződben és a Kréta rendszerbe.
•Az igazgatói engedélyt külön határozatban, írásban közöljük.
• A külön igazolásokat, engedélyeket az osztálynaplókban megőrizzük.
• A hiányzásodról köteles vagy 8 napon belül elhozni az igazolást (de lehetőség szerint
a következő osztályfőnöki órán) az ellenőrzőben, vagy a szülő aláírásával is ellátott
orvosi igazolással osztályfőnöködnek átadni. Ellenkező esetben a hiányzás
igazolatlan. Az igazolásokat az adott tanévben az osztályfőnököd őrzi.
• A tanítás nélküli munkanapokon a kötelező programról való távolmaradást is
igazolnod kell.
• Szüleid egy tanévben összesen 3 napot igazolhatnak utólag.
• Előzetes kérésre 5 tanítási napig terjedő távollétet az osztályfőnököd
engedélyezhet, ezt meghaladó időtartam esetén az igazgató egyetértése is
szükséges az engedélyhez.
• Ha külső szervezet (sportkör, egyesület stb.) tanítási idő alatt foglalkoztatni kíván,
ezt előzetesen írásban kell kérniük. A kikérés elbírálása, a távollét
engedélyezése az előző pontban leírtak szerint történik.
• Ha egy tanítási évben a tanítási órákról való igazolt és igazoltan mulasztásod a 250
órát, vagy 30 igazolatlan tanítási órát, vagy egy tárgyból a tanítási órák 20 százalékát
meghaladja, és emiatt a teljesítményed tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem vagy osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyél. Felsőbb évfolyamra csak sikeres
osztályozó vizsga letétele után léphetsz. Ha a felzárkóztatást a tanév befejezéséig
sikerül elérned, az osztályozó vizsgát június hónapban is leteheted.

Ha igazolatlanul mulasztottál:
• Igazolatlan mulasztás esetén a magatartásod nem lehet példás. Az igazolatlan
órákhoz a következő intézkedések kapcsolódnak:
• Szüleidet az első igazolatlan óráról osztályfőnököd telefonon, vagy írásban értesíti.
Havi magatartásod rossz (2) minősítésű.
• 2-3 igazolatlan óra: osztályfőnöki figyelmeztetés, az adott tanévben legfeljebb jó
magatartás.
• 4-9 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés, szüleidet kizárólag postai úton, ajánlott
levélben értesítjük. Magatartásod csak változó lehet.
• 10-14 igazolatlan óra: osztályfőnöki megrovás, szüleid felszólítása (írásban),
tankötelesség esetén szabálysértési eljárás megindítása, rossz magatartás.
• 15 igazolatlan órától: igazgatói intés, az igazgató beszél szüleiddel, rossz
magatartás.
• Tankötelességed esetén 30 igazolatlan órától fegyelmi eljárás indul.
Késés
Késésnek minősül, ha becsengetés után érkezel a tanórára.
• 3 igazolatlan késésért osztályfőnöki figyelmeztetésben,
• 6 igazolatlan késésért osztályfőnöki intésben,
• 10 igazolatlan késésért igazgatói figyelmeztetésben részesülsz.
• 30 igazolatlan késés esetén fegyelmi eljárás indul ellened.
XII. Jó munkád jutalmazásának formái, dicséretek:
1. Tanulóink elvárják, hogy minden kiemelkedő eredményt megfelelően, a
gyermekközösség előtt méltassunk. Jutalmazás történhet szóban, írásban tárgyi
elismerésben (pl. könyv, édesség, oklevél, anyagi hozzájárulás a kirándulásokhoz), a
szaktanári dicsérettől a tantestületi dicséretig nyilvánul meg.
2. A jutalmazás formái és fokozatai
Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt,
hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A jutalmazás
formái:
A: szaktanári dicséret
B: osztályfőnöki dicséret
C: igazgatói dicséret
D: nevelőtestületi dicséret
E: tanévzáró ünnepélyen jutalmazás
A tanuló jutalmazható szaktanári dicsérettel, osztályfőnöki
vezetői ) dicsérettel és igazgatói dicsérettel.

( napközi

3. A legjobb munkát végző tanulóink képét és eredményeit megjelentetjük az iskolai
honlapon, www.iszkaiskola..hu oldalon.

Iskolai versenyen elért 1-3. helyezésért szaktanári, városi versenyen elért 1-6.
helyezésért osztályfőnöki, megyei versenyen elért 1-10. helyezésért igazgatói,
országos versenyen elért helyezésért nevelőtestületi dicséret illeti meg a tanulót.
4. A jutalmazások során figyelembe lehet venni a tanuló veleszületett adottságait,
egyéni körülményeit, ennek megfelelően az eredmények elérése érdekében,
önmagához képest kifejtett erőfeszítéseinek mértékét.
5. A tanulónak az éves munkában elért kiemelkedő teljesítményét a bizonyítványába is
be kell jegyezni. Szaktárgyi dicséret esetén kitűnő az érdemjegy, egyéb dicséretet a
jegyzet rovatba kell bejegyezni.
Az igazgatói és nevelőtestületi dicséretet oklevéllel, díszoklevéllel is jutalmazzuk. A
magasabb szintű versenyeken eredményesen szerepelt tanulókat a D.Ö. külön is
jutalmazhatja.
XIII. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának rendje
Osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős feladata szüleid felvilágosítása a szociális
juttatásokról. Ennek fórumai a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások.
A feltáró munka után az iskola jogosult javaslatot tenni a rendszeres és esetenkénti
támogatásra. A támogatást természetbeni ellátás formájában is javasolhatjuk. Családod
anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben, beiskolázási
segélyben, tankönyvellátásban részesülhetsz, ha arra rászorulsz.
XIV. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás eljárásrendje
Tanulóként jogod, hogy családod anyagi helyzetétől függően kedvezményes
étkezésben részesülj. Az elbírálás a gyermekvédelmi törvény és a helyi önkormányzat
rendelete alapján történik. Szüleid ezzel kapcsolatos igényeit a megfelelő
igazolásokkal az iskola gyermekvédelmi felelősénél nyújthatják be.
Az ingyenes tankönyvtámogatás módjáról a tankönyvpiac rendjéről szóló 4/2017.
(IV.10.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint 2017/2018-as tanévtől az
általános iskola minden évfolyamán térítésmentesen biztosítja a tanulók számára a
tankönyveket..
Az iskola, a tárgyévi támogatási keret maradványából az egy- és kétgyermekes teljes
családok számára, a tanulói tankönyvvásárlásához vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt, illetve a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével
tankönyveket kölcsönöz.
A további kedvezmény iránti igényt az erre rendszeresített igénylőlapon kell
benyújtani az iskola által meghatározott időpontig. Az igénylőlap benyújtásával
egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló
iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.
A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy
családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) másfélszeresét.

Ha az iskolának lehetősége van további kedvezmény nyújtására - a helyben szokásos
módon - hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további
kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját.
XV. Étkezési térítési díjak befizetésének és visszatérítésének rendje
Iskolánkban – a szorgalmi időszakban - mindennapos étkezésben részesülhetsz.
Az étkezési díjak befizetésére iskolánkban havonta egyszer , a bejárattal szembeni
faliújságra kifüggesztett tájékoztatón feltüntetett időpont szerint lehet befizetni.
Az étkezést lemondani, telefonon vagy személyesen lehet. A 9 óráig lemondják, akkor
másnaptól az igénybe nem vett napok térítési díjait a következő befizetéskor jóváírjuk.
XVI. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje,
formája
Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatsz minden
kérdésről, az iskola működéséről, a téged nevelő és oktató pedagógusok munkájáról,
tájékoztatást kaphatsz a téged és tanulmányaidat érintő kérdésekről, e körben
javaslatot tehetsz, kérdést intézhetsz az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra
legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnod.
Jogaid gyakorlásához szükséges információkat
• Az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon)
• A szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően)
• A diákközgyűlésen
• A diákönkormányzat megbeszélésein
• A diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg
Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz
• Bármely osztályfőnöki órán
• Az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban
• A diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint
véleményedet a diák-önkormányzati képviselőd útján is elmondhatod.
Kérdést intézhetsz
• Az iskola igazgatójához
• Az Szülői Szervezethez, vagy az Szülői Szervezet vezetőségéhez bármikor, amikor
az ülésezik. Az ülések időpontjáról az osztályfőnöködtől kaphatsz tájékoztatást.
A téged érintő összes kérdésben (tanulói házirend, éves munkaterv, étkezési és
szociális kedvezmények, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, szabadidő hasznos
eltöltésével kapcsolatos programok, stb.) rendszeres ismertetést kapsz
osztályfőnöködtől vagy az illetékes szaktanártól.
XVII. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések
1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat
elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola Szervezési és Működési
Szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt.
2. Az iskola a D.Ö. működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi
támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség a megbeszéléseihez, kellékek az
iskolaújság előállításához, sokszorosításához és D.Ö. faliújság.
3. A D.Ö. évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.
4. A D.Ö. évenként egy tanítási nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a
nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. Ezért
célszerű, ha a D.Ö. az előző tanév utolsó tanítási napjáig dönt erről.
5. A 11/1994. (IV.8.) MKM-rendelet 31. § (1) bekezdésben szabályozott
kérdésekben (lásd mellékletet) a nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a
D.Ö. véleményét.
XVIII. Záró rendelkezések
1. Véleményalkotás tekintetében a tanulók nagyobb közösségének számít a
mindenkori tanulólétszám legalább 50 %-a.
2. Jelen házirend 2017. augusztus 28. napján lép hatályba.
3. A házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület legalább 50 %-a, a
tanulók nagyobb közössége, a diákönkormányzat és az iskolaszék. A házirend
bármikor módosítható, ha a törvényi szabályozás feltételei változnak, a megfelelő eljárás
betartása mellett.
Elfogadó határozat
A nevelőtestület nevében 2017. 08.28. tartott nevelőtestületi értekezleten a
közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. § (3) bekezdése
értelmében a házirend módosítását elfogadjuk.
A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 64. § (3) bekezdése
értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk.

A házirend 2017. szeptember 01. nappal lép hatályba
Iszkaszentgyörgy, 2017. augusztus 28.
nevelőtestület nevében
Szonn Ibolya iskolaigazgató

