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1.BEVEZ§TŐ R§ND§LKEZ§S§K

1.1 A házirend cálja és feladata:
Aházirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és

műkÖdési szabálYzattal, valamint a fenntartó döntéseivel egyutt meghatátozza az intézmény
belső működését.
A házirend állaPÍtla meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendj ével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését,

A hazirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye,
m e lyn ek ré sz l et e s szab ály ait a j o gszab ály ok tartalmazzák.
Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozój ának jogaés kötelessége!

1".2 A házirend időbeli ós tórbeli hatálya
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalm azottainak. Előírásai értelemszerűen alkalm azandők aszÜlőke (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat,

'.',',':' 
teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem

alloKra ls.

Ahéairend előírásai azokta az iskolai és iskolán kívüli, tanításiidőben, illetve tanítási időn
kívÜl szervezeÍtProgtamokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapjánaz iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátjaa tanulók felügyeletét,
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.

1. 3. A házirend nyilvánossága;
Ahazitend előírásai nYilvánÖsak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alka]mazottainak) meg kell ismernie.
A házirend'olvasható az iskola honlapján, Az iskolai
hon lap elérhetősé ge : hermani skola.wix. com/herman
A házirend egy-egy példanya megtekinthető:

az iskola irattárában;
az iskola könyvtárában;

az iskola nevelői szobájában;

az isko|a tagintézmény- vezetőjénél;
az osztályfőnököknél;

§GY§ÁZI §§M,}Óz§§F ÁlrÁLÁF{ü§H§RMAI{ oTTÓ raGINTnznrnnry455l Nyíre8yháza-aros, Fő u" ír0.agint ézmény-ve zeíő -tel l fax(42 ) 5 12 - 8g
G azd. iroda-tel . :(42)5 12'-8g 5E-mail cím; nyhherm an@gmail,com
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a diákönkorm ányzatot se gítő nevelőnél,
az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél
az iskola fenntartój ánál.

Az Újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairó1 minden osztályfonöknek
tájékoztatnia kell:

- a tanulókat osztályfőnöki órán;
- a szülőket szülői értekezleten.
- Ahazirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola tagintézmény vezetőjétőI,

az osztálYfőnököktől valamint a nevelők fogadó őrájánvagy - ettől eltérően _ a pedagógussal
előr e egy eztetett időpontban.

1.4. Az intézmény acjatai;
Neve: Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman ottó Tagint ézmény
Székhelye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út 60.
Alap ító szerve : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Működtető és Fenntartó 2017, január 1-től: Nyíregyházi Tankerületi Központ

1,,§, Az iskoia által elvárt viselkedés szabályai:
Az iskolánkba járő tanulóktól elvárjuk, hogy betartsák a jogszabályok, az iskolai héairend,
illetve más intézm ényi szabáIyzat rendelkezéseit,
l tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,

' senkivel szemben ne használjanak hangos,trágár, sértő beszédet,

' senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,

' törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és
az iskolában dolgozó más felnőttekkel,
. viselkedjenek mindenkivel.szemben udvariasan, kulturáltan,
r legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,

' köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy afelnőtt által
megengedett formában,

' tartsák.be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
r becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,
l igyekezzenek megismerni nemzeti kulturank és történelmünk eseményeit, kiemelkedő
személyiségeit és hagyományait, ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát,
vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában,
. óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,

' vigy ázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportolj anak rendszeresen,
. legyenek nyitottak, érdeklődők,
. iskolaikötelezettségeiknekfolyamatosan tegyenekeleget,
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l vegyenek részt az osztá|yközösség és az iskola rendezvényein,

. működjenek együtt társaikkal,

. rendszeres munkával és fegyelm ezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi

feladataiknak,
. fegyelm ezetten, aktívan vegyenek tészt az iskolai foglalkozásokon,
. aziskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarjáktársaikat a tanulásban,

. az iskola helyiségeit, eszközeit tanítói felügyelet mellett használják,

. aziskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,

r távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,

r a tanuláshoz szükséges felszerelést minden &árahozzák magukkal,

J azelméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,

. írásbeli házi feladataikat minden őrára készítsék el,

. segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,

. védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,

r ügyeljenek környezetük tisztaságára,ne szemeteljenek, és erre másokat is

figyelmeztessenek,
. az iskolábantiszta,ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek

meg
. az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz,

illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,

: ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a

tanuláshoz,
. tartsák be aházirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését

szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,

2. A MŰKÖnns §.END}§

2,\, Az iskola munkarendje
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este nyolc Óráig van

nyitva.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási Órák előtti és

utánifelügyeletét. Ezíd,őalattatanulók azeríe kijelölthelyen: afolyosón, azudvaron,az

aulában; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletetvezető nevelŐvel. A gYermekek

felügyeletét az iskola reggel 7.|5 őrátő| a tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívÜli)

foglalkozások idején biztosítja. A tanulók az iskola épületében és ahozzátartoző terÜleteken

felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.
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Járványügyi helyzetben az intézmény intézkedési tervében foglaltak alapján módosulnak a

tanulók, szülők iskolában va\őtartőzkodásának feltételei, az iskolai éIeíszabályai,

2,1,], Koronavírus okoeta pandémia rniatt,i eljárások;

. Beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket nem hozhatnak a szülők iskolai
közösségbe, Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával,

fokozott higiéniai eljárással elkerülendő az iskolákat érintő korlátozások bevezetése,
r A tanulők az iskolába lépéskor, és a nap soran több alkalommal kötelesek kezüket

fertőtleníteni.
l Az iskola épületében csak a tanulók és az iskola dolgozói tartózkodhatnak.

Szülő/gondviselö és más külső szemé|y az iskolával aWéta napló felületén, i|Ietve az
iskola email címén keresztül taríhat kapcsolatot, intézheti hivatalos ügyeit. A
személyes jelenlétet igénylő ügyintézés előzetes telefonos egyeztetéssel, ütemezéssel
tö rténhet az óv irt ézkedé sek b etartás a m e I l ett.

r A szülő/gondviselő gyermekét az iskola bejáratáig kísérheti, és a tanítási nap végén a
bejárat előtt várakozhat. A gyerekek hazaengedése három időpontban történik: 16:00-

kor, 16:3O-kor, 17:00 után.

o A zárt közösségi terekben - folyosó, au|a, mosdók - maszk használata javasolt.

o A testnevelésórákat az időjárás alakulása szerint javasolt szabad téren megtartani.
Rossz idő esetén egy osztály tartózkodik a tornateremben, ahol a tanítási őták után
szellőztetést, fertőtlenítést kell végezni, A fertőtlenítés, a szellőztetés az öltözőkre is

vonatkozik. Az őrák során mellőzni kelI a szoros testi kontaktust igénylö feladatokat.

Testhőmérséklet mérés 2020. 10. 01-től:

Testhömérséklet mérés az épületbe érkezéskor a két bejáratnál történik. A mérésí az

ügyeletes nevelő és műszaki d'olgozó végzi a tanítási órák kezdéséig, 8,00 őráig,
A délelőtt folyamán érkező személyek (utaző gyógypedagógusok, hittan oktatók, iskolai
védőnő) m érését a közfo glalk oztatott do 1gozó v égzi,

Z.2.Tanír.ási rend
A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. A tanítás

előtti gyülekező helye: 7 .30-ig az aulában, Az osztáIyermekbe 7.30-tól lehet bemenni. Az
iskolában atanítás reggel 8.00 órakor kezdődik.
A tanítási órák ideje negyvenöt perc.

Az iskolában a tanítási órák és az őrakőzi szünetek rendje a következö:
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TANITASI ORA SZÁMA AZ ORA IDÓPONTJA
l. óra 8.00 _ 8.45
2. őra 9.00 _ 9.45
3. őra l0.00 - 10.45
4, &a 11.00- 11.45
5. őra 12,00 _ 12.45 Gbéd\
6. őra 13.00 _ 13.45
7. őra 14.00 _ 14.45
8, óra l5.00 - 15.45

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. A tanulók kötelesek a tanőra elött - ha a
foglalkozás más teremben történik, - a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló
tanteremhez menni. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az őrára időben, a
szükséges eszközökke l érkezzenek meg.

A tanulók, amennyiben az időjárás megengedi, az órakőzi szünetekben - kivéve a második
szÜnetet -lehetőleg az udvaron tartózkodjanak. Ha ezt az időjárás nem engedi meg (csapadék,
sár, síkosság), a tanulóknak a tanteremben (vagy annak szintjén) kell maradniuk, Ezt a
mindenkori udvarra beosztott ügyeletes nevelők ítélik meg a szünet kezdetekor.
A második óraközi szünet atízőrai szilnet. Ekkor a tanulók a tantermekben, illetve az iskolai
étkezőben étkezhetnek.

A foétkezésre biztosÍtott felső tagozaton az 5. őrát követő óraközi szünet, valamint a 6. őra
utáni ebédszünet, alsó tagozaton az 5. és 6. óra (ebédszünet).
Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

Az iskola a tanítási szÜnetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva, Az ügyeleti rendet az iskola íagintézménv -vezetője határozza meg, és azt a szüneí
megkezdése előtt a szüIők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és 16.00
óra között.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletéve1
használhatják,

A tornateremben, a szaktantermekben csak az illetékes tanítő, tanér jelenlétében
tartózkodhatnak a tanu|ók.

A fo|Yosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely
veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
TŰz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifiiggesztett rend szerint kell elhagyni az
épÜletet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfonök ismerteti
tan ítványaival.
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Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartőzkodhaínak, illetve azok, akik eríe az iskola tagintézmény vezetőjétől engedélyt
kaptak.

Az iskolában a reggeli órákban a szülők gyermekeiket az iskola bejáratáig kísérhetik.

2"3 A ranterrnek haszrrálatárrak szabályai
Az isko|a épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek:

az i sko I a tu laj don ának m egóvásáért, védelm éért,

az i sko l a ren dj ének, tisztaságán ak m e gőrzé séért,

atűz, és balesefvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói
házirendben megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betaftásáért,
Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivővízzel takarékoskodni, az

intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait
is figyeImeztetni.

Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni,
labdázni, saját és mások testi épségétveszélyeztető tevékenységet folytatni,

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben,
A tanteremben tartott utolsó tanítási őra után - a pedagógus felügyeletével - a tanulók

a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik, A pedagógus feladata figyelni
arra, hogy a tantermet a tanulók rendben hagyják el.

A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáróI és az
áramtalan ításról.

Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti
napokon tartózkodhaínak az iskola épületében. Ettől eltérni csak a tagintézmény vezeíő
előzetes írásbeli engedélyével lehet,

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. kivételes esetben
kivihetők, de csak atagintézmény vezető írásos engedélyével.

Az iskola tertiletén idegen - személy- és vagyonvédelmi okok miatt - csak engedéllyel
tartózkodhat.

A tantermbkben elhelyezett interakíív táblákat és elektromos készülékeket a tanulók nem
kapcsolhatj ák be, nem működtethetik.

A hetesek kötelességei:

1. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként két-két hetes,
2. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, A
hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanőrá?,ra (tiszta
tábla, kréta stb. az őráttartő nevelő utasításai szerint); a két hetes feladatátmegosztva teljesíti;
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a szünetben a termet kiszellőztetik; a szünetben a hetesek a tanteremben maradnak, az őra
kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegye|mezetlen tanulókat
figyelmeztetik;azőráttartő nevelőnek azőra elején jelentik ahiányző tanulókat; haazőrát
tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik a
taginíézmény-vezetőt; az őra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét,
tisztaságát; ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.

?"4. §gyób ftanórán kíviili] foglall<ozások:

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel - a szakszolgálatok szakvéleményében
és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. Az egyéb
foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy
tanévre szól.

Az a tanulÓ, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében
foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő
távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos
megítélés alá.

Az iskolában tanítási idő után - a tagintézmény vezetővel va|ó egyeztetést követően,
beleegyezésével - iskolai rendezvényeket, programokat lehet szewezni. Ennek feltétele, hogy
a rendezvény 17 Óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1 felnőtt pedagógus
felügyeljen.

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, Iezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük, A
tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola
éves munkaterve határo zza meg.

1, Az iskola a tanulók számára- a tanórai foglalkozások mellett -az alábbitanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi :

Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a
lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola
hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az
iskola névádója emlékének ápo|ása; az iskolai ünnepségek, megemlékezések;
Diákönkormányzat: A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az I-7, osztályokban megválasztott
kü ldöttekböl ál l ó d i ák- önkorm ányzati vezető sé g irányitj a.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola taginíézmény vezetője álta| megbízott
pedagógus segíti,

Diákétkeztetés. A tanulók számára- igény esetén - napi háromszori étkezést (tízőrai,

].0
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ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosítunk,
Tehetséggondozó és felzárkőztatő foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék fe|zárkőztatását az
egyes szaktárgyaldloz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondoző felzárkőztatő foglalkozások
segítik.
Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyujtó tanulók
képességeinek fejlesztésére az első, második osztályban heti két fe|zárkőztaíő őrát
szervezünk.

További tehetséggondozó és felzárkőztató foglalkozások indítás áről - a felmerülő igények és

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt.

Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskola a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetébő1 és fejlettségéből eredő hátrányainak
ellensúlyozása céljábó1 képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
- fejlődésénekelösegítése,
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik,

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt
vevő tanulÓk, akik egy osztáIyba, osztáIybontás esetén egy csoportba jámak azo\<kal

tanulókkal, akik nem vesznek résztaképesség kibontakoztató felkészítésben.
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának
értékelése az ol§iaíásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik.
Iskolai sportkör (Tömegsport) Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola
minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal egyutt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a kü|önféle sporlágakban az iskolai
és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja, A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerrleződhetnek valamilyen"közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
* a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején
az iskola 'nevelőtestülete dönt, Szakkör vezetését - az igazgatő, tagintézmény - vezető
beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, spoft, művészeti stb,) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán
kívüli versenyekre is felkészítik
Tanulmányi kirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros
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tanulmányi kirandulásokat szerveznek a lakóhely és kömyékének természeti, történelmi,

kulturális értékeinek megismerése célj ából.

Osztálykirándulások Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljábó| az osztályok számára évente egy alkalommal

osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb

kihasználásával törekednek arra) hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális

körülmények között élő családok - elsősorban halmozottan hátrányos hdryzetű - gyermekei is

részt tudjanak venni.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgáIják a

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a páIyázati lehetőségek

minéljobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális

körülmények között élő családok - elsősorban halmozottanhátrányos he|yzetű - gyermekei is

részt tudjanak venni,

Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturáIt eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azza| felkészíteni, hogy a felmerülö igényekhez és a szülők anyagi

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások,

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, stb.). A szabadidős rendezvényeken

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük,

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulók
igényei a\apján elözetes megbeszélés után lehetőség yan afta, hogy az iskola létesítményeit,

illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb,) a tanulók * tanárl felügyelet mellett

- egyénileg vagy csoportosan hasznáIják.

IIit- és vallásoktatás Az iskölában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola
nevelő és oktató tevékenységétől íiiggetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és

val l ásoktatáson való részvétel a tanulók számár a önkéntes.

2. A déIuiáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a délutáni napközis-

tanulószobás időben illetve a tanítási órák után16,00-tő1-16,4 5-ig szervezik meg. Ettől eltérni

csak a tagintézmény vezető beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni

kell.

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adotí tanév elején kelljelentkeznie, és a

jelentkezés egy tanévre szól.
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4, A felzárkőztatő foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkőztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez

alól felmentést csak a szüIő írásbeli kérelmére az iskola tagintézmény - vezetője adhat,

5, Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról tOrténő távolmaradást is - aházirendben előírt
módon - igazolni kell. A tanőrán kívüli foglalkozásokól ismételten igazolatlanul mulasztó
tanu ló a íagintézmény - v ezető en g edél yév e 1 a fo gl alko zásr őI kizárhatő .

Iskolai könyvtár- Fiókkönyvtár: A könyvtári könyvek kölcsönzését egy együttműködési
megá|lapodás értelmében a Nyíre gyhazi Mőricz Zsigmond Könyvtár Orosi Fiókkönyvtára
látja el,

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható orosi fiókkönyvtár
segíti. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
Az orosi fiókkönyvtár a tanulók számára a tanítási napokon hétfői és csütörtöki napok
kivételével 8,00-tól l6,00 óráig tart nyitva. Hétfői napokon l3,00_tól 16,00-ig. Csütörtökön
l0,00-től 1 8,00-ig.

A könyvtár munkatervét a 6. számú melléklet taú,aImazza.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai
dolgozók vehetik igénybe,

2.§, Az elektrorrikr:s rlaplólto zvalószűlői 1rczzáfórés nródja
Az iskola tálékoztatási kötelezettségeit az elektronikus naplón keresztül teljesíti.
Az Emberi Erőforrások Minisztere 2298I-712018/I(OZNEVIG iktatószáműhatározata alapján
a kötelező tanügyi nyilvántartások közül a 20I8l20I9. tanévtől kezdve a tanulók, illetve
gondviselőik hivatalosan hasznáIhatját a KRETe e-Ellenőrző modulját. Az iskolában
használt elektronikus napló ad,aíaiba a gondviselők az online felületen az iskola által-
gondviselői jogon biztosított jelszó használatával megnézhetik saját gyermekük
érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások
igazolását, illetve a tanuló iskolai éleíéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket,
Az osztály,főnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket.
A tanulók félévi értesítőjét az iskola - az elektronikus napló mellett - a szülőkkel nyomtatott
formában is közli.
A papír alapon történő tájékoztatás a gondviselő külön kérésére havonta legfeljebb 1

alkalommal nyomtatott formában is történhet.
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3, A TANULOKKAL ÖSSZ§F,Ü§üŰ SZABÁLY0K

3,1 Ar isko[a biztclnságt;s nrűködése érdekében rneghatárnzott szabálytlk

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó
kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges
v agy ontár gyaiban bekövetkezett értékveszteségekért,
Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely atanőra és a foglalkozások rendjének
jelentős megzavarására, szemé|yhez fiződő jog megsérlésére kifejezetten és célzottan
alkalmas, a többi tanulót tankövetelményének teljesítésében akadályozza vagy árta\mas az

egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles

azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárhatő szekrénybe helyezi
el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat
mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

A kerékpárokat saját felelősségre az udvar kijelölt részén lezárt áIlapotban lehet tárolni. Az
iskola területén tilos a kerékpározás.
Az iskola területén és az iskola áItal szervezetí rendezvényeken a tanulónak dohányozni,
szeszes italt fogyasztani tilos.

Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okos telefon
(smartphone), okosóra, tablet, i-pod, iphone, walkman, MP3-, MP4-Iejátszó és bármilyen
hordozható digitális lejátsző vagy más, a tanitás-tanulás megzavarására alkalmas eszköz
használata tilos, kivéve, ha erre a pedagógus engedély,t ad. Ez esetben is csak a kijelölt
feladatra és ideig használható az eszkőz.
Az iskolában töltött időszak alatt videó vagy képfelvétel készítése a szünetekben is tilos és

m inden e setb en tagintézm ényv ezetői en g edél yh ez kötött.

3.2 A nrobiitelefbn ós egyéb digitáli5, infokonrmunikációs eszköz tanórai és egyótl
foglalk*zá§ökOn va]ó haszná}atának szabályai

A tanuló nem follathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát
akadáIyozza, az őrát tartő tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diakok számára

audioeszközök, mobiltelefon, valamint a íanítás időtartama alatt bluetooth hangszőrő és az

iskolai munkát zavarő játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási őrán
csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólításáta az

órán használhatják. A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket
(mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus

engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező
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infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával
használhatják,

AIsó tagozaíon az intézménybe a mobil telefon behozatalát nem támogatja az iskola.
Aki a Házirend e pontjában foglaltakat megszegi, annak eszkőzét az igazgatői irodában
Őrizzük, majd a szülö másnap előzetes egyeztetés után, átveheti atagintézmény vezetőtől.

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szűrő-
és vágőeszközök, g}rufa, napraforgómag, dohány, szeszes ital, egyéb éIvezeti szerek,
energiaital, gyulékony vegyszer, robbanószerek.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefliggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia,
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás
napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének őtven száza\ékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozoítan cselekvőképes, szándékos károkozás
esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - akárokozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét.

3.3" Védő, óvó intéukedósek

A tanuló kötelessége, hogy;
- Azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magál, társait vagy másokat

veszéIyezíető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.:
természeti katasztrőfát,tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel,

- Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyib en ezí állapota lehetővé
teszi-, ha rosszul érzimagát,vagy azt, ha megsérült,

- Megism erje az iskola' épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában,

- RendkívüIi esemény (p1.: természetikatasztrőfa, íűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épli,let
kiürítési tervében szereplő előírásokat,

- A sporlfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűnit, nyakláncot,
fi.ilbevalót, hosszú,-kifestett körmöt, piercinget. A hosszú hajú lányoknál hajat össze
kell fogni.

- A tanórákon a hosszú, kifestett köröm, a piercing, a haj festés e, s az erős smink
viselése tilos!w
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- Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több
alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén az alábbi
területeken:.

fogászat: évente 2 alkalommal,

szemészeti felmérés: évente l alkalommal,

általános szűrővizsgálat: 2 évente 1 alkalommal,
Tanulóink minden tanév elején, az első tanítási napon, tűz- ésbalesetvédelmi oktatásban
részesÜlnek, amelYnek során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére.
Ennek megtÖrténtét az osztályfonökök a naplóban rőgzítik, a tanulók jegyzőkönyvben
aláírásukkal igazolnak. Ezenkívül számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból
balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazo|nak.
EgYéb rendkívÜli eseménYek esetén szükséges teendőket a szervezeíí és működés i szabályzat
taríalmazza.

A Pedagógusok a védŐ, Óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglal_
kozásokra az általuk ké sz ített, használt ped agó g i ai eszkö zö ket.
A tanulók igénYei alaPján az iskola tagintézmény vezetőjével történt előzetes megbeszélés
után lehetőség van arta, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például
sPortlétesítménYek, számítőgépek) a tanulók - tanári felügyelet mellett _ egyénileg vagy
csopoltosan használják.
Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leír-taknak
megfelelően használhatják a tanulók, amelynek betartása minden diák számára kötelező.
Azokat a védŐ, Óvó előírásokat, amelyeket - a szervezeti működési szabáIyzat előírásainak
megfelelően, Összhangb an M egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi mun-
karenddel - a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, aházirend, 1.
sz, m el léklete tartalmazza.
Az ŐvÓ, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában fogla|t teljes körű egész_
ségfejlesztési Programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és
alkalmazni.

3.4 A pe dagógiai prü8ramhoz l<apcsolódó iskolán l<ívtili rendczvónyek
A tanulmánYi sétákon, amelyeket az iskola a pedagógiai programj ában előírtak alapján
szervez, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a szülők kérésére
(Pl, egészségÜgYi ok) az osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alót. A
felmentés megadásáról a szülőt értesíteni kell.
OsztálYkirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek , ha az
osztálY tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást a tagintéz_
mény vezető engedélyezi, A tanu|mányi kirándulások esetén a tanulónak okozott kárért a
kártérítés i fe le l ősség ál tal án os szabály ai szerint fe|el az intézm ény.

§GY§ÁrI §§M JÓz§§§ ÁlrÁLÁNo§nRN{AN üTTÓ ra§INTÉz§{nroy
,+5_j i Nyíregylráza-{)ros" Fő u. 60.

ag int ézmé ny - ve zető -tel/f ax|42) 512-89Gazd. iroda-tel .:(42)5 12-895
E-mail cím: nyhherm an@gmail.com
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A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében - külön jogszabályban
meghatározott - felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek
kedvezmény ezeítje a tanuló.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozásokon való
részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerüIő költségeket a szülőknek kell
fedezniük.

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete
alatí álL A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A
csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi.
Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást
vezető tanítónak.
A tanulónak csak rendkívül indokolt - oruosi igazoláson vagy méltányossági alapon
elbírálható szülői kérésen alapuló - esetben lehet megengedni azí, hogy a tanulmányi
kirándulás helyett az iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt.

3. § "1'órírósi ciíj al<kai }<ap csolato s szabály*zás
Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében szervezett rendszeres iskolai
foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. Az oktatással
össze-fiiggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként - a

fenntartóval való egyeztetést követően - az iskola tagintézmény-vezeíője dönt. A döntés előtt
az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. Az ercől
szóló tájékoztatást a tanév megkezdésekor az iskola a honlapján isközzéteszi.

Az étkezésítérítési díjak megfizetésének egyes szabályai
1. Tandíj

Iskolánkban tandíjat tanulóinkirak nem kell íizetni.
^ Á,2. Etkezés térítési díja

Az étkezési térítési díjakat havonta csekken, vagy átuíalással kell befizetni.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha
az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre délelőít 9 őráig a gazdasági
ügyintézőnél lemondj a.

3,6 A szociá}is táruugatás mcgállapításánatr< ós fel*sztásánal< e}vei
A tanulók részére biztosított szociá|is támogatások odaítéléséről - amennyiben erTe a
fenntartó által biztosított összeg rendelkezésre á|I - az osztályfőnök véleményének kikérése
után - a nevelőtestület dönt.
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A szociális támogatások odaítélésénél - amennyiben effe a fenntartó által biztosított összeg

rendelkezésre áll - előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos

helyzetű, egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül

nevel, vagy akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő.

3,7 A tankórryvellátás iskolán belüli szabályai
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a

tanulókhoz törlénő eljuttatása, Elsőtől nyolcadik évfolyamig a tanulóknak a tankönyveket

ingyenesen biztosítjuk.

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a
tanulókhoz töft énő elj uttatása.

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátő) a tankönlvek
forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a

tankö nyv fo galmazőtől átv eszi.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az taginíézmény

vezető a felelős, Az tagintézmény vezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának

rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt

vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való
közreműködés neve2ettnek nem munkaköri feladata. A tankönyvellátással kapcsolatos

feladatokat tanévente a hatályos jogszabáIyok és fenntartó iránymutatása hatőrozza meg. Az
alábbi területekre terjednek ki:

o A tankönyvellátással összefiiggő feladatok, határidők,

r A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: ígazgató, tankönyvfelelős, könyvtáros,

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönlvtámogatás, a

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönlvhöz való
hozzájutás l e h ető s é gét.

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy

azí a szűl§k megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes

tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek bizíosííását más módon, például

használt tankön;vvel kívánj a megoldani.

Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés \ezárását követően tájékoztatja a fenntartót,

aki az ellenőrzés után aztjóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés,
Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerü|nek. Bevételezéséről az

i sko la íaginíézmény vezetőj e gondo skodik.

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.
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Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe

venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez.

Ha a tankönlv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken

túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykoru tanuló, illetve a kiskorú

tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik, Nem kell megtéríteni a

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankonyv elvesztése

esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönlv beszerzési árát meg!éríteni. A tanulónak

felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv

beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönlv éfiékét megítzetni.

A pedagógus tankönyveket, kézikönyveket az iskola könyvtára nyilvántartásba veszi,

a pedagógusok a tanév fe\adatalhoz igazodva kikölcsönözhetik,

A tankönyvrendelés hel]li rendje:

Az iskola a tankönyveket a Könlvtáre|IátőtőI a tanulók részére megbízásból értékesítésre

átveszi,
A tankönyvfelelős feladata:

- résztvesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában,-
_ a Könlvtárellátő általbeszerzett tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár

r é szér e történ ő átad ásáb an ;

- a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában és a visszáru kezelés iskolán belüli

feladatainak lebonyolításában ;

- az ezel<hez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzésében

3 " 8 A tarr}<örryvköl cs önzéssel l<ap csolato s szabályol<

l. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak,

melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.

2. Az iskola íagintézmény-vezetője - az osztályfőnökök közreműködésével -tájékozíatla
a szülőket azokó1 a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, az iskolától

kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, arról, hogy az iskola

milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.

3.3. osztá|s4ól a tanulók az iskolától kapott könyvtári tankönyv használaíára addig jogosultak,

ameddig a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll, A tanulói jogviszony megszűnésekor a

kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. Első és második osztályban a

tanulók a tankönyveiket és a munkaflizeteket megtarthatják.

4, Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek

az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönlvnek az adott

tanévi tankönlvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával, Az előző években megjelent

tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat véleményének figyelembe
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vételével az iskola tagintézmény-vezetője dönt, Nem kell megtéríteni a tankönyv,
munkatankÖnyv rendeltetésszerü használaíáből származő értékcsökkenést.

5. Az iskolai könyvtár állományában levö tankönyveket a szülők és a tanulók a megjelenéstől
számitoít ötödik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékértmegvásárolhatják.

3,9 A tanulók tan|árgyvá}asztása

Az iskola íagintézmény vezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök
kÖzreműködésével szülŐi értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a
tanulókat a következő tanévben váIaszthaíő tantárgyakről, az azttanító nevelőkről.

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, atizennegyedik életévét
betÖltÖtt tanulÓ esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a
taníárgyváIasztással kapcsolatos döntését az osztá|yfőnöknek. A tanuló szülője ed,dig az
időPontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyhéaijogi személy által megszervezett hit- és
erkÖlcstan vagy a kötelező erkölcstan órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok
szerint. A tanulÓ, illefve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgatő engedélyével írásban
m ó do s íth atj a a íaníár gyv ál asztássa| kap c so l ato s d ön té s ét.

A vonatkoző jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve _ heti l
alkalommal - biztosított tanulóink számára a hitoktatás.

Az iskolába Újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a
beiratkozáskor Írásban adhatja le a tantárgyvá|asztással kapcsolatos döntését az iskola
tagintézmény-vezetőj ének.

Á tanulói telj esítmérylek ellenőrzése, mérése, értékelése

l. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző
tantárgyak esetében a következők szerint történik:

' Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden
íaníárgY esetében a következő értékelési módozatokat alkalm azhatjuk: szöveges
értékel és, százalékos.eredm ény, m atri cák,

100%- 91% (iválóan teljesített
)0%- 76% ól teljesített
7 5%--51% vle gfelelóen teli esített
50%- 31% : elzárkőztatásra szoru l
]0%- 0% ,lem felelt meg

' d második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik_nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel m inősídük,
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, Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon
felévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A
sz öv e ge s *j'' 

TiTfJöiiÍ f#iilTíTilét 
o l fi i g g ő en a követke ző lehet :

. JÓL TELJESÍTETT

. MEGFELELÓENTELJESÍTETT

r A ;rJTiffiffi"?';TTH:í""*L',i a harmadik-nyolcadik évfolyamon
félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztá|yzattal minősítjük.

2. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
felévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adoít félév során szerzett érdemjegyek, illetve a
tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kellmeghatározni.
3. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:jeles (5), jó (4),

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

4, A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
(pontszám) érdemjegyekre történő áíváltásáí a következő arányok alapján végzik el a
szal<íár gy at tanítő n eve l ő k :

feliesítménv ]rdemieev
|-30 oÁ: :1éstelen (l)
|-50 %o: :lésséses (2)

>1-75 oÁ: <özepes (3)

76-90 %o: ó (4)

1-100 oÁ: eles (5)

5. Azt a tanulót, aki képességihez mérten
. példamutatő magatartást tanúsít,
. yagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
. vagy azosztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
. valy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, ku|turális
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
. valy bármely más "módon hozzájárul az iskola jó hírnevének
növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.

6. Az iskolai júd'mazás formái.
a. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:

. szaktanári dióséret,
r napközis nevelői dicséret,
. osztályfőnöki dicséret,
. igazgatóhelyettesi dicséret
. tagintézmény vezetői dicséret
. igazsatói dicséret,
. nevelőtestületi dicséret.

stb. versenyeken,

megőrzéséhez és
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b. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén

. szaktárgyi teljesítményért,

. példamutató magatartásért,

. kiemelkedő szorgalomért,

. példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben
részesíthetők.

c. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és köny.v,jutalmat kapnak, melyet a tanévzárő ünnepélyen az iskola közössége
előtt vehetnek át.

d, Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók osztályfonöki dicséretben részesülnek.
e. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredm énye sen szerep 1ő tanulók igazgatői dicséretben részesü lnek.
f. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

7, A dicséretet írásba kell foglalni,, és azt a szülő tudomására kell hozni.

3. 1 ü A tan r"r} ó távolmara dásán ak, rrr ulasztásá nak, késósón e}t igaro}ására
vünatko?ó előírásolr
1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról - tanítási

órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról - igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének tíz nap hiányzását igazolhatla. Ez alől
mentesítést - indokolt esetben - csak az iskola igazgatőja,íagintézmény-vezeíője adhat.

3, A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat íávo| az

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát

az osztályfőnöknek,

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon

belül 10 napig tededő mulasztás esetén - egy tanévben egy alkalommal - szülői, egyéb

esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhaíja mulasztását. Mulasztás
esetén az igazÓtást az osztályfőnöknek kell bemutatni.

5, A tanuló őrái igazoiatlannak minősülnek ,ha azelőírt határidő - 8 tanítási napon belül -

alatt nem iipzolja távo lmaradását.

6. Amennyiben a tanuló elkésik aíanítási őráről, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés

idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy ígazo|atlannak minősül-e az oszíáIynaplóba

bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben a késések

idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási őráről történő híányzásnak minősül.

7. Bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.

8. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy egészségügyi ok miatti késés

igazolható |

&fiY§ÁfiI ts§M JÓZS§§ Ál:rAí-ÁN{)
§ §R lvl Á t\í (} TT Ó "r,q. G TNT nz ntÉ nsv

,:i 55l Nyíreg"vlráza-Oros" Fó u" ó0"
a g int ézmé ny - v e zető -tel lf ax(a2) 5I2 - 89

Gazd. iroda-tel,:(42)5 1 2-895
E-mail cím: nyhherman@gmail.com
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9. Az őráWól való indokolatlan késés fegyelmi vétség, A rendszeresen késő illetve hiányző
tanuló szüleit az oszíályfőnök írásban értesíti, majd megteszi a törvényes lépéseket.

10. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az
orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kelljegyeztetni.
1 1. Nem számííhíányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló,
12, Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a

magatartásjegynek is tükröznie kell abban a hónapban:
- 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max: 4 lehet
- 8 óra esetén osztályfőnöki intés magatartás jegy max: 3 lehet
- |2 őra esetén tagintézmény-vezetői intés magatartás jegy max: 2 lehet
- 20 őra esetén tantestületi magatartásjegy max: 2 lehet

A mulasztás igazolható:
- a tanuló -a szülő írásbeli kérelmére-előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra;
- a tanuló beteg volt és az megfelelően igazo|t;

- a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni;

Távolmaradásra 3 napnál hosszabb időre a tagintézmény vezető adhat engedélyt. Ha a

tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztáIyközösség érdekeit szolgálja, akkor a

mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak sa.ját őrájáről, foglalkozásáról
szabnai, pedagógiai indokkal yagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és

igazolhaí m u l asztást az o sztá|y főnökn é 1.

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb)

fliggetlenül az utazás időtartamátől az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése
előtt legalább három nappal.

A mulasztásokra vonatkoző szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is
vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező,

Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul
hiányzott, Az értesítésben fe|hívja a szülő figyelmét az ismételt igazolat\an hiányzás
következményeire.

Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolat|an hiányzása a tíz
órát e|éri,valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.

Ha a tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti

az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az

esetben szabálysértési eljárás indul,
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Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlanhiányzása eléri az 50 őtát, akkor az iskola
az illetékes gyámhatóságot értesíti.

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített őraszámára vonatkozóan a
következő szabályok érvényesek:

. ha egy tanévben meghaladj ák a250 őrát,

. egy adotttantárgyból a tanítási órák 30 széna|ékát,
és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a
tanuló nem minősíthető, és a vonatkozó jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt
osztály ozőv izsgára vagy évismétlésre való utasításáról.

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon válaszíhatő iskolán kívüIi
rendezvényekeno programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint
kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részí vevő diákoknak kötelező
betarlaniuk, annak elmulasztásavagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező
intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a programből kizárhatő.
Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadj on szőt az őt
kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot
és felszerelést használjon, felszerelé sét, ruházatát tartsa rendben.

3"1'l A tanulí:k köz§ss*gei

Az osztályközösség

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az oszíályfőnök áIl. Az osztáIy tanulói
maguk közül - az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére - az alábbi
tisztségviselőket válasáják meg 4. osná\től:

- osztálytitkár,
- A DÖK iskolai bizottságaiba két-két fő képviselő (küldött)

Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók' és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanőrán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkorm ányzat működik,
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztáIyokban megválasztott küldöttekből álló
vezetőség írányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola tagintézmény vezetője által a
d i ákönkorm ányzaí j av as l atára -m e gb ízott n eve l ő s e g íti.
Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja
el, A diákönkorm ányzaíot megilletö javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
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gyakorlása elŐtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkorm ányzat vezetőségének véleményét.
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt yesz az iskolai élet - tanórán kívüli
- alábbi területeinek tervezésébe n, szery ezésében és lebonyol ításában :

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb,);
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer:
- sportélet;

- túrák, kirándulások szervezése;
- kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a tanulók tájékoztatása,
Ezekben a kérdésekben
, az osztálykozösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítás a előtí. az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;
- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
ö sszeál lítása e lőtt az intézményvezetőnek kell kikérnie.
Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkorm ányzat
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az
intézménlxezető felé.
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkorm ányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskolai szervezeti és működési szabáIyzat pedagógiai programjogszabályban
me ghaíár ozott ren de lkezésein ek e lfo gadása e l őtt,
- aházirend elfogadása előtt.

A diákönkormányzaíot az iskola tagintézménv vezetőjével, a nevelőtestülettel, illetve más
külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a
diákönkormányzatot segítő felnőtt patronáló képviseli. A DÖK gyermekvezetője a tagok által
szavazással megválasztott tanulÓ, aki feladatait a szewezet által méghatározott módon vezeti.
Az iskolában isko|ai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés
előkészítŐ; véleményező és javaslattevö jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes
jogú tagja az iskolai diákönkormányzat felnőtt patronálója,
A diákönkormányzat képviselőinek üléseire kéthavonta kerül sor,
Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskoru tanuló esetén törvényes képviselője - a
törvényben előírt módon az osztáIyfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogonroslatot
első fokon. A döntés ellen másodfokon a tankerületi igazgaíőhoz nyújthat be kérvényt
érdeksérelemre hivatkozva. Amennyiben nem ért egyet a döntéssel, akkor kezdemény ezheti a

bírósági eljárást,

Az iskolai diákönkorm ányzaí(DÖK) megválasztása tanévenként a diákönkorm ányzatiülésen
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történik.

Az ülés rendje:

1. DÖK beszámolój a (elvégzett és varható feladatokról)
2.Hozzásző|ások
3. Javaslatok meghallgatása
4. Döntéshozatal
Az iskola közösségének életét érintő bármely kérdésben a diákönkorményzaton (DÖK)
keresztül érvényesíthetik jogaikat a tanulók.
UÖr allaspontját a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítja ki, melyhez az iskola
minden szükséges feltételt biztosít.
Az iskolábantantárgyi, kulturális, sportszakkörök alakíthatók, amelyeket pedagógus irányít és
Yezet.

A szakkör létrehozása esetén az iskola biztosítja működésének feltételeit,
Az iskolába beiratkozott tanulók anemzeti köznevelésről szóló 20l l, évi CXC. törvényben
meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.

3,12 Az osztályoró virsga tantárgyankónti, óvfolyarnonkónti követelnrónyei, a

[ar"rulmányok alatti vizsgált tervezett ideje, az CIsztályozó vizsgára jelerrt}<ezós

nróeija és határideje

l. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:

- osztályoző vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga

2. Osztályoző vizsgál kell tennie a tanulónak
megállapításához. ha

a félévi és a íanév végi osztályzat

- atanőrai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a

kéíszázötven tanításiórát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályoző
vizsgát tehet,

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazoIt és igazolatl an mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztáIyoző vizsgát tehet.

A vizsgázőnak az írásbeli vizsgák teljesítéséhez rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45
perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázőnak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból
szervezhetŐ. A vizsgáztatás időtartama l0 percnél nem lehet több. A törvény adta

kedvezményeket biztosítani kell. (csak szóbeli, hosszabb idő)
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Az oszíályoző vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan
megtartott osztáIyozővizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételni kell,
3. PótIó vízsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáróI neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáről engedéllyel eltávozik, mielőtt aválaszadást befejezné, és

ezt igazolja,
4. Iavítővizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgybőI - elégtelen
oszíáIyzatot kapott.

5, A tanulmányok alatti vizsgákat a 20l20I2, (VIII. 3 1.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszewezni,
A tanulmányok alatti vizsgák (avítóvizsga, osztályoző vizsga, kulonbozeti vizsga) tervezett
időpontjait, helyét az osztályoző vizsgára jelentkezés módját (írásban az intézmény
vezetőjéhez írt kérelemben), és határidejét az iskola tgazgaíőjahatározza meg a jogszabály
adta keretek között, a szülők és a tanulók tájékoztatási fórumain és az osztáIyfonökök útján a
tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítás át megelőzően 30 nappal.

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei
- oszíályoző vizsga esetén avizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg.

7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyako rlati v ízs gar észeket tenn iük a tanu l ókn ak :

HnRM.q.x Orró TacINrnzMENy

TANTARGY IRASBELI SZoBELI
VIZSGA

-4. évfolyam
Masvar nvelv rásbeli
Magyar irodalom rásbeli szóbe
Idegen nyelv rásbeli szóbe
Matematika. rásbeli
körnvezetismeret rásbeli szóbeli

vizuális kultúra syakorlati
Enek-zene szóbeli
Technika és tervezés gyakorlat
Testnevelés és sport svakorlat

5-8. EVFOLYAM

Magyar nyelv írásbel szóbel

Magyar irodalom írásbel szóbel

Idegen nyelv(angol) írásbel szóbel
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Matematika írásbel szóbe
Történelem írásbeli szóbe

Természetismeret írásbeli szóbel
Fizika írrásbe szóbe
Kémia írasbeli szóbe

Biológia írásbeli szóbel
Földrajz írásbeii szóbeli

Etika/hit és erkölcstan szóbeli
Enek-zene szóbe

Raj z- és víz. kultur a/ r ajz gyakorlat
Informati kaldi gitál i s kultúrá szóbeli gyakorlati

Technika, életvitel és
gyakorlat/Technológia és tervezés

szóbeli

Testnevelés és sport gyakorlat

munrarenddel " kapcsolatos tudnivalók:
A módosított kÖznevelési törvény 2019. szeptember l-jei hatályba lépéssel megszü;tft azta
lehetőséget, hogY a tanulók tankötelezettségüket magántanulói jogviszonyban teljesíthessé(
annak helyébe a tanuló számára engedélyezhető ,,egyéni munkarend'' lép.
Nkt,45, § (5) Atankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága,
sajátos helYzeÍe indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szemPondából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre
egYéni munkarend kérelmezhetŐ. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a
tanévet megelőző június 15-éig nyujthatja beaz olctatási Hivatalhoz.Ezen időpontot
követően csak abban az esetben nyujtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással
tÖrténő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. A hivatal engedélye alapján a
tankötelezettségét egyéni munkarendben folytató tanulónak minden tantárgvból
osztálvoző vizsgát kell tennie. Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalók és az onlinekitölthető szülői kérelem az alábbi linken

"u'n"o' 
h-no*'"*.okruru!.nurkoanurul..^oru.ououuou'o*Ko*u.d.o*udur-oVon.nnorio

=egyen i*m un karend

3.]"3 Az iskoia íelvót*li i<őte]ezettságóvel lcapcsolatos egyé}: szalrályole

A tanulók felvételéről az intézményvezető a jogszabályban foglaltak betartásával dönt, az
Nkt, 50,§ (6) bekezdése aIapján az áltaiános iskola köteles felvenni azt atanköteles tanulót,
akin ek l akóhe lye, ennek hiány áb an tartózkodási h elye a körzetéb en van.
Az első osztáIYba tÖrténő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáigbetöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
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- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és a lakcímetígazo!ő hatósági igazolván5t..

- a nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igény.i gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértőivéleménye.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatőja dönt. A felvételről vagy elutasításról
szőlő határozatoí az intézményvezető küldi meg a szülő tészére a tankerület álta|
me ghaíár ozott i dő p ontig.
Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a
j o gszabályban fo glalt arányok fi gyelembevétel ével.
A további felvételi lehetőségről szóló tájékozíatőt l5 nappal a felvételi, átvételi kérelmek
benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvá-
nosságra kell hozni.
A halmozottan bátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén találhatő,
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek
elbíráIásánál előnyben kell részesíteni azokat ajelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található,
Amennyiben az iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet hely-hiány
miatt nem tudja teljésíteni, az érintett csoportba íartozők kozott sorsolás útján dönt. A
sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást azintézmény-
vezető által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében,
A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

- a tanuló anyakönyvi kivonatát,
- a szülő személyi igazolv.ányát,
- az elvégzeít évfolyamokat tanúsító bizonyítványt.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló
előző tanulmányi eredményének, illetve magaíartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint
az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe véte|ével az iskola iníézmény-
vezetője, valamint az iníézményvezetővel tonént egyeztetést követően a tagintézmény-
vezetője dönt.

Ha az átvételt kérő körzeten-kívüli tanuló eIőző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van,
i|letve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intéz-
ményvezetŐ, tagintézmény-vezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az érinteít
évfolyam osztályfőnökeinek véleményét,
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket u nevelési-oktatdsi intézmények működésérű szóló
r e n d e I et b e n meghaíár ozott sorren dben kel l te lj e síten i.
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A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak - az iskola helyi tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tennie azokbőt
a íantárgYakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvrány bejegyzése alapján _ nem
tanult.

AmennYiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírí követelményeknek
nem felel meg, a vizsgát az adoti tantárgyből két hónapon belül megismételheti, Ha az
ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni,
illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.
TanulÓk átvétele során kérjük a befogadó iskola nyilatkozatát arról, hogy tanulói jogviszonyt
létesít az adoít tanulóval.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, és az iskolából való hivatalos eltávozással
szűnik meg.

A tanuló jogait a tanulói jogviszonya fenná||ása idején gyakorolhatja.

4. A tanuló}< jutalmazásának elvei ós formái, a fcgyelmező
in[*xkeriés*k fbrmái és alkairnaaásának elve

4,;]_- A tanrtló nrunkájának *lismerése:
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztáIyozási rendszer.
A félévi osztá|yozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzettmunkát tükrözi,
A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanárhatározzameg,
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagátől eltérő érdemjegyet is
me gh atár ozh at a szaktan ár.

A szaktanár *munkaközösséggel egyetértésben- meghatározza és az év elején ismerteti a
tanulókkal a telj esítendő minimáIis taníár gy i követelményeket.
Azí atanulőt, aki képességeihez mérten példamutató magatartásí tanúsít, vagy folyamatosan
jó tanulmányi eredményt ér eL, az oszíály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát
végez, az iskolában, illetve. az iskolán kívül tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken,
vetélkedőkön vesz részí, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári,
naPkÖzis nevelŐi, osztályfőnöki, intézményvezetői-tagintézmény vezetői, nevelőtestületi
dicséret.

Az egész évben példamutatő magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató
magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. A
dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni,
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Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kiűnő tanulmányi eredményt ért el, ,,A
Herman Ottó Tagintézmény kiváló tanulója" emlékplakettet és könyr,,jutalmat kaphatja, melyet a
tanévzárő iinnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki kiemelkedő sportteljesítménl,t ért el, ,,A Herman ottó
Tagintézmény kiváló sportolója" emlékplakettet és könlvjutalmat kaphat, melyet a tanévzárő
ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.

Az iskolai szintri versenyek helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola
közössége előtt vehetnek át.

Az iskolán krvüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon. bemutatókon eredménvesen
szerep l ő tanul ók tagintézmény v ezetői d icséretben részesülnek.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Az igazgaíői és a nevelőtestüIeti dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történheí az
iskolai hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, íanévzárő ünnepélyen, illetve
nevelőtestiileti értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáró1 a szülőt érlesíteni kell.

4,,?. A fe$ye}rnező intórke dósek íormái, ós aikairnauásána]< nlve i
Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit _ a

tanulmányok teljesítését ide nem értve - folyamatosan nem teljesíti, vagy ahár;irend, előírásait
megszegi, fegyelmező intézkedésben Iehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések formái:

o nevelői (ósztáIlt anítói) fi gyelm eztetés, intés, megrovás;
l szald.anári figyelmeztetés,
o tanulószobanevelőifigyelmeztetés
o osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
l íagintézmény vezetői figyelmeztetés, intés, megrovás
r nevelőtestületi figyelmeztetés,
Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett- arányos büntetés, a fokozatosság

elve és a nevelő célzaí érvónyesül,
A tanu|Ó sÚIyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet

tekinteni, s a tanulót legalább az,,osztályfőnöki megrovás" büntetésben kell részesíteni.
súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
. durva verbális agresszió;
o a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalm azása;
. aZ egészségre árlalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala,

fogyasztása;
. aszándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;
. az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.
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. ezeken tú] mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szüló tudomására kell hozni.

^20l20L2. 
(Vll1.31.) EMMl rendelet 2020. szeptember l-jén hatályba lépett változásai

5. § (2) i A büntetőjogi és fegyelmi eljárós haíőlya alá nem tartozó, pedagógus vagy a közneve
lési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban á
lló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vag) azzalfenyegető cselehnények megelőzésén
ek, kivizsgálásának, elbírólásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekmé
nyt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvető
en ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folya
matban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit, Ha a tanuló által elkövetett közöss
égellenes magatartás vagy az azza| történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatáIya aIátartozi
k, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nlujtani. Ha a közösségellenes magat
artás fegyelmi eljárás hatálya alátartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyo
lc napon belül meg kell indítani.

Ha a közösségellenes magatartás yagy az azzal tőrténő fenyegetés nem minősül szabálysértés
nek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatőja a cselekményről szóló tudomáss
zerzéstől számított öt napon belülvizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartástvag
y az azzal töfténÖ fenyegetést vé|hetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló s

züleit, A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfos bizottságot hoz létre, amel
yet maga vezet. A vizsgálát alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tan
uló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal tőrténő fenyegetést. A vizsg
álatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy f
egyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem, Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a

cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működé
séí, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltéteIeit, milyen tanulói, pedagóg
usi, munkávállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben á11 szemben a szokásos társadal
mi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az
alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közös
ségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motiv
áciőját kell szo1 gálniuk.

A szabályozás során figyelemmel kell lennünk arra, hogy a tanuló által elkövetett közösségell
enes yagy azzal fenyegető cselelrrnény jellege, mértéke, elkövetésének körülményei szerint aká
r bűncselekményt is megvalósíthat, amelynek vizsgálata a hatóságok jogköre. Az is lehetséges
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, hogy a közösségellenes tevékenység kimeríti a köznevelési jogszabályokban szabályozott fe

gyelmi eljárás megindításának kritériumait, amikor is meg kell indítanunk a fegyelmi eljárást.

Ha a cselekmény egyik súlyos kötelezettségszegést sem valósítj a meg, de jellegénél fogva köz

össégellenes, akkor ennek megelőzési, feltárási és kezelési szabályait ahénirendben kell szabá

lyoznunk.

5. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyv'jutalmat kaP,

melyet az iskola közössége előtt vehet át.

6, Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve elöadásokon, bemutatókon

eredményesen szereplő tanulók íagintézmény -vezetői, igazgatői dicséretben részesülnek.

§. A-rANUtÓK }0üAI §s NÖrnta§§aG§l

§t 1" A fanlrlók jogai:

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen

tarta|mazzák a tanulók jogait és kötelességeit.

A tanuló a tanulóijogviszonyon alapulójogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja.

A szociális támogatáshozvaIő, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az

iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által

megkezdett első tánév kezdetétől, a létesítményhaszná|at, az iskolai rendezvényeke

vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően megilletik a tanulót.

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgálő helyiségeknek és

felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola

nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívÜli

használathoz az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és

létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek

hasznáIatasorán minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági

és vagyonvédelmi előírásokat.

Az iskolai foglalko2ás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulÓt

illeti meg, ha a dolgot az áIta|a hozott anyagból készíti e|.Ez esetben a tanulÓ tulajdonjogát -
írásos megállapodás alapján - átruházhatja az iskolára, A tanulói jogviszonyból eredő

kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az

iskolát illeti meg, A kiskorú tanuló szülője - a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulÓval

egyetérlésben _ megállap odhat az intézménlvezetővel abban, hogy a tanulÓ az általa készített

dolog tulajdonjogát az intézménltől adásvétel údán megszerzi, Ez esetben a véíe|árat az

anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani.
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§.1.1. Á tanuiók ószrevótelezési, javaslattóteli ás vó}eménynyilvár:Ítási jogárrak

gyakorlása
A tanulók a jogszabá|yokban, valamint az iskola belső szabá|yzataiban biztosított

jogaiknak az érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott

képviselőik, tisztségviselők útján - az iskola igazgaíőjához, az osztályfőnökükhöz, az iskola

nevelőihez, a diákönkormányzathozvagy a szülői szewezet képviselőjéhez fordulhatnak,

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az

iskolában különösképpen a következők:

r rendszeres diákönkormányzatiértékelés,
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy

váIasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgaíőságával, nevelŐivel

yagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ

kell kapniuk.

§,1,7. A tanrrló ós a kiskorú tarluló szütőj* tájékoztatásának e§ye§ szabáiyai
A tanulókat az iskola igazgatőja az iskola egészének életéről, az isko|ai munkatervről,

az aktuális tudnivalókról
. az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két

alkalommal
. a diákközgyűlésen,
. az iskola aulájában elhelyezett hirdetőtáblán,

. az iskola honlapján,

. az iskola honlapján lévő ,,Különös közzétételi listán" ,

. az iskola és az osúályok közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatja.

A felső évfolyamokon az osztályfőnökök az osztáIyfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják

a tanulókat,

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szőban és az

e l ektronikus n apló b ej e g y zései révén táj éko ztatj ák.

A szülöket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervrőI, az aktuális feladatokrŐll az

iskola tagintézmény vezetője a szülői szewezet vezetőségének ülésén minden tanév elején

szóban, a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja, Az osztályfőnökök az

osztályok szülői érlekezletein a szülőkeí szőban tájékoztatják,

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az a|ábbi módon tájékoúatják:

o szóban: egyéni megbeszéléseken, a családlátogatásokon, a szülŐi

értekezleteken, a nevelők fogadóóráín, a nyílí tanííási napokon, a tanuló

fej lesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken,

o a rnÉre napló e-ellenőrzőjének használatával elektronikus úton
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o Havonta legfeljebb egy alkalommal a szülő kérésére nyomtatott formában
A szülői értekezletek időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza, a nevelők
fogadóóráit az iskola honlapján és az iskola hirdetőtábláján tesszi.ik kőzzé.
A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül
vagy váIasztott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatőságához, az adott ügyben
érintett gyermek osztályfonökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a
szülői szerv ezethez fordulhatnak.

5,2" A tanulók kötclcssógei
A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai

közösségi éIet szewezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, Ilyen feladatnak minősül a
saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tatíása, foglalkozások,
rendezvények, tanítási órák előkészítése.
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk. hoev:

o Betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzatok
rendelkezéseit.

. Tartsák tiszteletben az íníézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát, Legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak,
előzékenyek, vi selkedj enek m indenkivel szem ben udvariasan, kulturáltan,

o Senkivel szemben ne legyenek agresszívak, ne használjanak hangos, trágár, sértő
beszédet, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek.

o Elektronikus eszközökkel kép és hangfelvételt nem készíthetnek saját célú
felhasználásra,

r Törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel
és az iskolában dolgozó más felnőttekkel.

. Tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait.
r Becsüljék meg az embei szorgalmat, a tudást és a munkát.
. Igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő

személyiségeit és |ragyományait, ismerjék meg iskolánk névadójának életét,
munkásságát, vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában,

. Ügyeljenek környezetük tiszíaságára, ne szemeteljenek, és eíTe másokat is
figyelmeztessenek, óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,

. iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, legyenek nyitottak,
érdeklődők.

. Vegyenek részt az osztáIyközösség és az iskola rendezvényein, múködjenek egyutt
társaikkal.

r Rendszeres munkával és fegyelmezeít magatartással tegyenek eleget tanulmányi
feladataiknak, fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
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magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban.
Távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a hánirend előírásai szerint igazolják.
segítsenek társaiknak a tanulásban, az iskolai feladatok megoldásában.
A tanuláshoz szükséges felszerelést minden nap hozzákmagukkal.
védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet.
Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált kütsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg.

Az iskolai Ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz iIlő ruhában (fehér ingvagy blúz,
illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg, viseljék az iskola egyen-
nyakkendőjét, sálját.

Tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének
megőrzését szolgáló szabályokat, vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket,
sportoljanak rendszeresen, és ezekre másokat is figyelmeztessenek.
Az iskola területén talált gazdátlan eszkőzöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda
nevelőjüknek,

Ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),

6. A7 §§§§ZS§ü§§ §t§TM*DRA NEV§L§§T SZstnÁlÓ
tNT§ZMÉtvyl SZABÁLYoK

E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, ővó előírásokkal
összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

Az ÍnÍézménYnek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód _ életkori sajá-
tosságoknak megfelelő - népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a neve_
lőtestÜlet a diákönkormányzaítal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi
feltételek biztosításában.
ValamennYi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges
táPlálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására,
Az oszíál74anítók a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az
egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglal kozzanak.
A tanórai és az egyéb fogla|kozások megszeruezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és
a tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a foétkezést
követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni.
A naPos, szárazo meleg és enyhe idő esetén azőraközötti szüneteket (udvari szünet) atanulók
a Pedagógusok felÜgYelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés
keretében töltik el.
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A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést
és a sportlétesítm ények használatát,

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként
megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani,

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, al-
kalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álIó személynek kötelessége,

6"t §§gitá}ís nkta**§ e§fitórfl vsmatküxó }ráxirmncl

]. Tanítás és számonkérés rendje:
Az egyedi tanrend szerinti digitális oktatás a Classroomon keresztül történik. A tanórák
rendjét, az értékelési elveket a tanár ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, alapul véve az

intézmény Pedagógiai Programját, és jelen szabályzatot, A pedagógus a tanuló munkáját
folyamatosan értékeli és nyomon követi, elmaradás esetén a Kréta naplón keresztül
tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek, Beadandó feladat határideje csak tanítási nap
lehet,

Tanórák típusai: online tananyagéltadó óra, beszámoltaíő őra, konzultációs óra,
Online tananvagátadó óra: az őrarendi őra alapján a pedagógus egyéni, otthoni feldolgozás
céIlára tananyagot, gyakorló feladatsort, házi feladatot stb. juttat el a tanulóknak a

c lassroom on keresztül,

Beszámoltató óra: az őrák célja ellenőrzés vagy jeggyel történő értékelés. Az ellenőrzés
formáját minden pedagógus egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a tananyagban való haladást
el|enőrizze, A jeggyel történő értékelés esetén a Classzroomon keresztül, üzenet formájában
tájékoztaduk a tanulókat a számonkérés idejéről és módjáróL Az éfi.ékelés szabályait a

Pe dagó gi ai Pro gram tartalmazza

Ellenőrzés és értékelés formái:

szóbeli felelet, írásbeli felglet, témazárő dolgozat, gyújtőmunka, kiselőadás, ppt előadás
készítése. házi feladat, órai munka. projektmunka.

Konzultáci,ós óra: a konzultációs órákon lehetőség nyílik a pedagógusokkal személyes
beszélgetést folytatni, kérdéseket, problémákat vethetnek fel a tanulók.
A felzárkóztató, emelt szintű felkészítő, fejlesztő és szakköri foglalkozásokon való részvételre
továbbra is lehetőség van.

2. A tanulókkal és a szülőkkel történő kapc,solattartás rendje:
A honlapon és a Kréta naplón keresztül történik, melyet napi rendszerességgel kérünk
nyomon követni.
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A diákok a tanárokkal atanár által megadott felületeken kommunikálnak, a dirákok felelőssége
és kÖtelessége, hogY ezeket figyelemmel kísérjék. A diák nem hivatkozhat arta,hogy nem
találta meg az intemetes platformot, amelyen az osztályamár hetek óta dolgozik.
A tanarokat egYéni problémiákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 7:45 és 15:00 óra
kÖzÖtt kereshetik a diákok a különböző online felületeken, A munkanapokon 15 óra után,
vagY hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon 15 őráig
válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján
kaphatnak válaszí a diákok,
3. A tanuló katelessége;

A tanulónak kÖtelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres
munkával, kéPességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos,
hogY elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, hiszen eredményeit
értékelnÜnk kell. A távolmaradást a tanuló köteles osztályfőnökének és szaktanárának jelezni.
Az elmaradt tananYagot, esetenként számonkéréseket a szaktanánal tö,ténő egyeztetés után
pótolnia kell.
A beszámoltatás ki.ilönbözö formáinak sorozatos elmulasztása esetén a szaktanár döntése
alaPján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. A tanuló a digitális munkarend ideje alatt
érvénYben lévő tananYag követelményeit nem teljesíti osztályoző vízsgát köteles íenni, az
elmaradt tananYagból. Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a készségtárgyakat is. A
tanév korábbi, hagYományos munkarendű szakaszában, valamint a digitális munkarend alatt
szerzett osztályzatok arányosan számítanakbe az év végi osztályzatba.
AszabálYzat érvénYes a digitális munkarend alatt az iskola minden tanulójára és pedagógusára,

7. MHttÉKLHTHK

l. sz. melléklet
Iskolai védő, óvó előírások

1,1, VédŐ, Óvó előírások, amelYeket a tanulók egészsége, testi épsége védelméb en az
iskolában valő tartőzkodás során meg kell tartani
- A legfontosabb rendszabályok e körben a következők:

- A tanulákk al az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglal-
kozásokkal egYÜtt járő veszélyfonásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi
idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (p|. osztálykirándulás) életkoruknak és
fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell.
- Azoknál a tantárgYal<náI, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak
(technika, testnevelés, számításíechnika), a pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat
tájékoztaÍni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési
módjáról.
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- A meneküIési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a veszély helyzeti
cselekvési terv tartalmazza,

- Az isko|a területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanőrán kívüli foglalko_
zásokon tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigoruan tilos,

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszeryezésükkel
kapcsolatos eljárás:

- Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás - az SZMSZ-
ben foglaltak alapján - az iskolavezetés feladata,

- Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeleíet az iskolaorvos és a védőnő bizto-
sítja, Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly_, magasság_ és
vérnyomás-mérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálaí), oltások előkészítése,
valamint preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportokszámára.

- A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.
- A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők

értesítést kapnak,
- A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgáIata és kezelése a területileg illetékes

fogászati rendelŐben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik, A szűrővizsgálaton
való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási
intézmény biztosítja.

- A szakorvosi 'Üélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestneve-
lés foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.

1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének
m eghatá ro zása, közzététele
- A gyermek- és ifiúságvédelmi feladatokaí az iskolában az osztályfőnökök látják el.
Munkájukat a Család és Gyermekjóléti Központ szociális munkása segíti,

1.3. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések
- Minden tanév alakuló neVelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap osz-
tályfőnöki ,foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem
l e gfonto s abb szab ály ait.

- Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani,
hogy senkit ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.

- Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben valő mozgási lehetőséget.

- Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek el-
kerülése Órdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (Iabdázás,

39



ínncynÁrI B§M,}ózsrr ÁlTÁLÁpltls [§KüLÁ§§R]\{ÁN tlTTó r.,{.$ INTÉz nrÉny
45"5 ] Nyíreg,vlráza-Oros" Fő u, 6iJ.

T a g i n té zm é n y - v e zeí ő -t el /f ax(a2) 5 | 2 - 8 9
Gazd. iroda-tel .:(42)5 l 2-895

E-mail cím: nyhherm an@gmail.com

ugrókÖtelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, f,íra és a sporteszközökre
mászni tilos.

- Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcs őházban bármit
kidobnitilos,

- Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.

- Elektromos eszkÖzöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazottengedélyével
és felügyeletével használhatnak.

- A balesetet azonnaljelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

- A sérÜltet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe
kell kísérni vagy mentőt hívni.

- A sérÜlés kÖrÜlményeiről, a sérült ellátásáről az osztályfonöknek vagy akadályoztatása
esetén más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell.
- A tanulóbaleset tényét, körUlményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyző-
könyvben kell rögzíteni.

2. sz. melléklet:

Az iskoláhoztartoző létesítmények, helyiségek és eszközök használati rendje

2.1. Anapközi és a tanulószobai foglalkozások rendje
A napközis foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.
A foglalkozások rendjét a napközis foglalkozási terv rögzíti, melyet atagintézmény vezető
hagyjóvá.
A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolai étkeztetésben részesülő
tanulókat a felÜgyelŐ tanárok fogadják, s felügyelik a rendet az ebédlőbe n és azelőterekben.

A napkÖzis tanulók 16 Órakor hagyják el az iskola épületét, A tanulók számáral6,00 órától
I7,30 Őráig felügYelet biztositott. Egyéb más esetben tanuló csak írásos tagintézmény vezetői
engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.
NevelŐi felügYelet nélkül az iskola épü|etében - sem a folyosókon, sem egyéb más
helyiségekben - vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat,
A tanuló a naPköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat e;..
RendkívÜli esetben - szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására a tagintézmény_vezető
engedélyt adhat.
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2.2. A tehetséggondozó és a felzárkőztató foglalkozások rendje

Tehetséggondozó és felzárkőztató foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Az egyéni foglalkozásokat: a 2011.éví CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27.§ 5 be-
kezdése alapján bizto sítjuk.
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
A különféle versenyeket, vetélkedőket az iskolában évente rendszeresen megszerv ezzik, A
legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik,
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkőzíatő fog-
lalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes, A tanórán kívüli foglal-
kozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre
szól.

A fe|zárkőnató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján járhatnak a tanulók.
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról torténő távolmaradást is - a házirendben előírt
módon -igazolni kell, A tanőrén kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó ta-
nu Ió a tagintézmény -v ezető en ged élyév e l a fo g 1 al k ozásr ől kizárhatő .

A tehetséggondozásra, illetve a feIzárkőztatásra szeryezeff. foglalkozásokat a tanulók közül
bárki igénybe veheti, Ezek idöpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az
iskola hirdetőtábláján és honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszí
közzé.

2.3. Géptermi rend:
I. A számííőgépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem
íartőzkodhat. Más személyek benntartózkodását a tagintézmény - vezető ill. a

számítástechnika tanár engedélyezheti.
2.Üzemidő kívül az ajtókat zárvakelltaftani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem
kulcsát csak a külön listán szereplö személyek kaphatják meg. Idegen személy csak
felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyisé g áramtalanításáérí
a kijelölt személy a felelős.

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell
megőrizni. A géptermi rend megtatásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt
személy a felelős.

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigoruan tilos!
5, A gépteremben tüzet okozó tevékenységet fol}tatni szigoruan tilos!
6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
7. A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen nem a gépkeze|éssel összefiiggő
beavatkozást csak a gépterem kezelője és aszervizek szakemberei végezhetik.
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8. A számítógépeket csak rendeltetésszenien lehet használni,

9. Az elektromos hálőzatba más-nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartoző-

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki
áIl,apotát folyamatosan figyelni ke|l az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal
jelenteni kell a működésükért felelős megbízottnak.

l1. A számítógép javításoknak, illetve barmilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a

vonatkozó érintésvédelemi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan
javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi
előírásokat.

12. Tilos:
a, a számítőgépek haedver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer

és más alkalmazói program működési paraméterit, jellemzőit megváltoztaíni,
b. mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz

hozzáfémi, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszeft

feltorni.

13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a
szaktanárt.

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetelővel szemben felelősségre vonás

kezdeményezheLő.

3. melléklet
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

1, A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy
rosszullét estén haladéktalanul meg kel1 tennie a következő intézkedéseket:

a. a sérült tanulót elsősegélyben kel1 részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,
b, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

c. minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnaI jeleznie kell az intézmény

vezetőjének.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő tobbi nevelőnek is részt kell
vennie.

2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó sérülttel csak annyit

tehet, amihezbiztosan ért. Ha bizonyalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor
feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

3. Az isko|ában történt mindenfele balesetet, sérülést az iskola vezetőjének kell kivizsgálnia.
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A vízsgálaí során tiszíázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna
elkerülhető a baleset, Avizsgálaí eredményeképpen meg kell áIlapítaní, hogy mit kell tenni a
hasonlÓ balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
4. A balesetekrŐI jegyzőkönyvet kell felvenni, és legkésőbb a tárgyhót követő 8. napjáig meg
kell küldeni a fenntartónak, 1 példányt a gyermeknek kell odaadni,
5. súlyos balesetet azonnaljelenteni ke|l az intézmény fenntartójának.

4. melléklet
A magatartás és szorgalom értékelése

A szorgalom értékelése
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítéséné| az első-negyedik évfolyamon a
PéldcÍs (5), jó (4), vdltozó (3), hanyag (2) érdemjeeyeket illetve osztályzatokat használjuk,
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztáIyfőnök
oszíályzattal minősíti, és aztaz értesítőbe, illetve abizonyitványbabejegyzi.
A második-negyedik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatátaz első félév és atanév
végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapitja meg.
A felévi és az év végi osztá|yzaíot az éftesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
a) Példds (5) az a tanuló, aki:
- képessé geinek megfelel ő, egyenletes tanulmányi telj esítmény nyuj t;
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen eIvégzi;
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;
- munkavégzése ponto s, me gbízhaíő ;
- atanőrán kívüIi foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.
b) Jó (4) az a tanuló, aki:
- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítménl nyujt;
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;
- a tanórákon többnyire aktív;
- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt
önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;
- taneszközei tiszták, rendezettek.
c) Vóltozó (3) az a tanuló, akinek:
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;
- tanulmányi munkája ingadoző, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig
teljesíti;
- felsz ere I é s e, házi feladata gyakran hiányzik;
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;
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- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelm eztetésre,
felügyelette1 dolgozik,
d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:
- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;
- az előirt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;
- tanu lm ányi m unkáj áb a n me gbízhatatl an, fi gye lm etlen ;

- feladatait többnyire nem végzi el;

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;
- félévi vagy év végi osztályzatavaIamely tantárgyból elégtelen.
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztáIyzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges,
A magatartás értékelése
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-negyedik évfolyamon a
példás (5), jó (4), vóltozó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve abizonyítványbabejegyzi.
Az első-negyedik évfolyamon a tanu|ó magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli.

A magatafiás féIévi és év végi osztáIyzatáí az osztáIyfőnök j avaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg.

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők;
a) Példtís (5) az a tanuló, aki:
- a héairendet betartj a;

- aíanőrán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;
- kötelességtudó, feladatait te|jesíti;

- önként vállal feladatokat és dzokat teljesíti;
- tisztelettudó;
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen,
segítőkészen viselkedik;
- az oszíály és az iskolai közösség életében aktívan résztvesz;
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;
- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;

b) Jó (4) az atanuló, akí:
- a házirendet betartj a;

- tanőrán vagy atanőtán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;
- feladatait a tóle elvárható módon teljesíti;
- feladatokat önként nem, vagy ritkan váIIaI, de arábízottakat teljesíti;
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- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásravesz
részt:
- nincs írásbeli intője vagy megrovása,
c) Vtíltozó (3) az a tanuló, aki,
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;
- a tanőrán vagy tanőrán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;
- feladatait nem minden esetben teljesíti;
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;
- a közösség, az iskola szabályaihoznehezen alkalmazkodik;
- igazolatlanul mulasztott;
- osztályfőnöki intője van.
d) ltosse (2) az a tanuló, aki:
- aházirend előírásait sorozatosan megsérti;
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;
- maga.'artása fe gyelme zetlen, rendetlen ;

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;
- viselkedése romboló hatású, az isko|ainevelést, oktatást akadályozza;
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt;
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése.

A magatartás elbírálásakor az egye s érdemjegyek, illetve osztályzatokeléréséhez a felsorolt
szemPontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
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5. melléklet
A tornaterem használati rendje
A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével
használhatók, kivételt képeznek ez alőlr a hivatalos bérlők,
E fejezet alka|mazásában testnevelő tanár alatta testnevelés foglalkozásttartő osztáIyianitő,a
testnevelés szaktárgyí őrátíartő helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.

A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is
magukkal hozni, A felmentett tanuló a testnevelő tanár álía| kijelölt helyen tartózkodik az őra
teljes időtaftama alatt, amennyiben ezt nem hrtja be, igazolatlan órát kap. Az áIlandő
felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig
felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő íanárnak,
Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos
javaslata alapján.

Az á|landő felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az őrákon, ha az az

első vagy az utolsó,

A testnevelés órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző oszíály elhagyja az öItözőkeí,
csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a

tanárt. Az öltözőí elhagyva lekapcsolják a villanyokal, és az öltözők ajtaját a testnevelő tanár

kulcsra zárja.

Pénzt és étéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti
szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozők rendjéért és

tisztaságáérí a tanu l ók fe lelősek.

A tanulóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat.
Baleset esetén, a tanuló azonna|jelezze sérülését testnevelőjének,
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Az ebédlő használatának rendje
A konYhába kízárólag az ott dolgozók léphetnek be, Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt
vehetik igénybe.

Etkezés elŐtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás, Az ebédlőben ön_
kiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az étkezés
befejezése után a táIcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelö|t helyen kell beadni. Mindenkinek
be kell taríani a kulturált étkezés szabályait, vigyázniaketl az asztal és az étkező tisztaságára,
rendjére,

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az iskolában heti l alkalommal a védőnő rendel. A rendelés ek az orvosi szoba ajtaján
kifiiggesztett rendelési időben vehetők igénybe,
A tanulók évenként két alkalommal kiilon beosztás szerint fogászati, egy alkalommal
szemészeti és általános szűtÖvizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a
szÜlőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező, A hiányzők
egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.
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6. számú melléklet:

Könyvtdr munkaterv : 20 2 0/2 02 l

Hónap Könyvtári munka Tanórán kívüli
tevékenysés

Augusztus:

Szeptember:

Tankönyv átvétel, tankönyvrendezés,
tankönyvosztás
Taftós és egyéb tankönyvek bevételezése
A magyar népmese napja, mesegyűjtés,
tanulók felkészítése,

Szept. 30. A magyar népmese
napja, programok a
könyvtárban.

Olctóber: PáIyaorientációs nap
Statisztikai adatszolgáltatás
Könyvtárha sználati őr ák 2. 3 . o sztály
Nemzeti ünnepről megemlékezés, parav án
díszítése

Könyvtári hét programjain való
részvétel

November: Márton nap
Fogászati hónap
Vetélkedő 2,-3 évfoly am
Könyvtári órák l . - 4. osztály

Kreatív foglalkozás
Folyamatos kapcsolattartás a

Mőricz Zsigmond Megyei és
Városi

December: Mikulás nap
Komplex foglalkozás a könyvtárban,
karácsonyi ünnepkör témában
l,-4. osztályok

Bekapcsolódás a múzeum és a

megyei könyvtár programj aiba

Január: Magyar Kultúra Napja- Családi vetélkedő
Félévi beszámoló készítése
Könwtári órák 5.-6. osztályok

Február: Kiszebáb égetés
Farsarlgi előkészületek se gítése
Farsangi mulatság
könyvtári őrák:7, évf.

Március; Könlvtári őrák 2. osztály-3.osztály
AYíz világnapja c. programokba
bekapcsolódás

Aprilis: Versmondó verseny -a költészet napja
alkalmából
Herman hét programjaiban való
részvétel
A Föld nania

Városi rendezvények
frgyelemmel kísérése,
bekapcsolódás a pro gramokba
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Május: Madarak f,ík napja
Könyvhasználati vetélkedő 4. évf., állat
ismeret témában
Könyvtári órák: 1- 4.évf.

Június: Nemzeti összetartozás napja
Év végi beszámoló készítése
Tanulmányi kirándulás
Kölcsönzött könyvek begyűi tése
Tartós tankönyvek összesvűi tése

7. sz. melléklet
Intézkedési terv járványügyi helyzetre vonatkozólag

A NYÍregyhazi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézményében hagyományos,
nappali rendszerű nevelésseI-oktatással indul a 2020l202I. tanév.

EIső tanítási nap: 2020. szeptember 1. kedd
Tanévnyitó ünnepség a járványügyi helyzetre tekintettel:

Az 1. és 5. évfolyam részvételével.2020. szeptember 1. kedd 8.00 óra. Helyszín:
az iskola udvara.
A tÖbbi évfolyam tanévnyitój ára osztályonként a tantermekben kerül sor az
első órábán. Megielenés hétköznapi ruhában.

o A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.

r A tanulók a tanítás ideje alatt saját tantermükben tanulnak. Ez aIől az informatika és a
testnevelés órák képeznek kivételt.

r A kÖzÖsségi terekben amennyiben a megfelelő távolságtartás nem biztosított a maszk
viselése ajánlott.

o Kiemelt figyelmet kell'fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően a szappanos kézmosás kötelező.

o Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az űgynevezeít köhögési etikettet: papír
zsebkendő használaía köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes
kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

o d megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a közösségi terekben a
mosdókban, illetve az öltözőkben.

' A személyi higiéné, alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől kapnak
részletes, az adott korosztály számáta megfelelő szintű tájékoztaíást.

. Az épület helyiségeinek fertőtlenítése folyamatosan történik.
A mosdóhelyiségekben és az ebédlő előtt szappanos kézmosásra van lehetőség, melyet
vírusölő kézfertőtlenítővel egészítünk ki.
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A tanulók az iskola bejáratait a következők szerint használják az iskolába érkezéskor és a
távozáskor:

Erkezéskor: - Az l. 2. 3. és a 4. évfolyamok az iskola főbejáratáthasználjék.
, Az 5. 6 és 7. évfolyamoknak a hátsó kapun jöhetnek be az intézmény

teriiletére, az épületbe pedig a könyvtár melletti ajtón.
- A szülők gyermeküket a bejáratig kisérhetik. Szülő/gondviselő az iskola

épületében nem tartőzkodhat. Szemé|yes jelenlétet igénylő ügyintézés előre
egyeztetett időpontban lehetséges.

- Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.30 és 7.45 kőzőtt érkezzenek az
intézménybe. Természetesen indokolt esetben a gyerekek felügyeletét 7,00_
tól biztosítjuk.

- Az iskolába érkezéskor a §zappanos kézmosás és kézfertőtlenítés
kötelező.

Távozáskor:
, Az, 2. és a 3, évfolyamok 16,00-kor, és 16,30-kor az iskola főbejáratát

használják.
- Az 1. és a 4. évfolyamok 16,00-kor, és l6,30-kor az ebéd|ő melletti ajtón

távoznak.
- 17,00 óra után az ebédlő melletti ajtőhoz kell jönni a gyerekekért.
- Az 5. 6 és 7. évfolyamok a hátsó kapun táyoznak.

16 óRÁIG rönrÉNő BENNTARrózxooÁs

A nemzeti köznevelésről szóló 20ll,évi CXC. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében ))az
általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon
kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 őráigtartsanak, továbbá 17 őráig- vagy
addig, amiga tanulók jogszerűen tartózkodnakazintézményben - gondoskodni kell a tanulók
felügye letérő l."
A 46.§ (l) a) bekezdése alapján,,a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a
választott, továbbá általánoS iskolában atizenhaí óráig tarló egyéb foglalkozásokon".
A fentiek értelmében az iskola egyéb foglalkozásait tizenhat őráig szervezzük, melyeken
minden tánuló számára kötelező a részvétel.
A nemzeti köznevelésről szóló 20l l.évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdése lehetőségeí ad az
igazgatőnak arrao hogy a tanu|ót a szülő írásbeli kérelmére fe|mentse a tizenhat őra előtt
megszervezett egyéb foglalkozás alól. A felmentésre akkor van lehetőség, ha a szülő azt
Írásban kéri, indokolva a távolmaradás okát a hét meghatározott napjairól, illetve a
tanuló sajátos helyzetét.
2020. szeptember 10-ig a szülő írásbeli kérelmére, 

^z 
osztályfőnökök elengedhetik a

tanulót a tanítási órák után. Szeptember 14-tól erre csak a fentiek alapján kiadott
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igazgatői felmentéssel van lehetőség, melyhez az írásbeli kérelmet az osztályfőnököknek
2020. szeptember 07-ig |ehet leadni.

TANULÓK INTEZMENYBEN TARTÓZKODÁSA

A tanulók lehetőség szerint 7.30 és 7.45 kőzött érkezzenek az intézménybe. Természetesen
indokolt esetben a gyerekek felügyeletét 7.00-tól biztosítjuk, 7 őra előtt nevelői ügyelet nincs
az intézményben,

TANULÓI rrtÁNyzÁSoK KEZELÉsE

. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyezteíett csoportba taríozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, |égzőszewi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált
állapota miatt, enől orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges
hiányzásátigazolthiányzásnak kell tekinteni. Igazolthiányzásnak tekintendő továbbá,
ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén id,őszakára.

o Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyezíeteíí
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

. A gyermek, a tanuló távolmaradásávai kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési_
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznáIatáről
szőlő 2012012. (VIIL 31,) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok
betarlása szerint szükséges eljárni.

o d Házirendünk szerint a szüIő 10 tanítási napról való hiányzását igazolhatja
gyermekének.

Felhívjuk a szülők és tanulóink íigyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket
kizárőlag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy
amennYiben gyermeküknél bármilven betegséere utaló tüneteket észlelnek, a NNK
aktuális eljárásrendje alairján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az
intézménybe ne hozzák be. A szülő köte|es az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárőlag orvosi
igazolással térhet vissza bármilyen betegséget követően.

O|{LINE ücvnrr,zÉ s prŐxYBEN nÉszn,sÍrÉsn,

r A kialakult vírushelyzet miatt az online ügyintézést tekintjük elsődlegesnek

§fi"V§Á§§ B§s,§ JÓfr§§§, ÁlrÁtÁN$§
§$ §Tt]v§ Á N fi TT * :l,*t fi §NTna nEnmv
455l 'Nl"íre8,,vháyii-*r.cs" Fi1 u. űi}"

a g i n t é zmé n y - v e zető -íel lf ax(42) 512 -89
Gazd. iroda-tel .:(42 )512-895

E-mail cím: nyhherman@gmail.com
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EGYHÁZI B§M JÓz§§F ÁlrALÁNCI§ I§KüLÁ
HnRMÁN oTTó rl$INTnznanxy
455l Nyíregylr áz.a-a rcls" Fó u" (í0.

ag i nt é zmény -ve zető -te1 l fax(42) 5 l 2 - 89
Gazd. iroda-tel .:(42 )512-895

E-mail cím: nyhherman@gmail.com

A személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, hogy 06142-5|2-896
telefonszámon előzetesen egyeztessenek időpontot, amennyiben mindenképpen
személyes ügyintézés szükséges,

A szülők iskolalátogatási igazolások kiadása iránti igényiiket az
nyhherman@gmail.com email címen igényelik meg, a gyermek nevének és

osztályának megadásával, majd aztválasz e-mailben az iskola megkiildi (ellenőrizzék
a SPAM mappát is). Amennyiben eredeti példrinyra is szükségük van, a szülők jelezik
az e-mai|ben és azt a kérelem elküldését követő napon iskolánk portőjan vehetik át.
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A házirend elfogadásdra és jóvtíhagyástíra vonatkozó ztírudékok

Az intézm ényb en m ű kö d ő egy eztető fó ru m ok nyi latkozatai

A diákönko r mányzat nyilatkozata
A házirendet az iÁtézmény diákönkormányzat"jQC/,., é, ,,,\*.* .... hő.,1.1.., napjántartott
Ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönÜorm ányzatvéleményézési jogát
jelen házirend felülvizsgéiata során, a jogszabálybán meghatátozotl.ügyekben gyaÉorolta.

r.rt $h*pl$ec \?ffié, .. P.1..,..... . hónap,l./, nu,

...'-r:*::i*.+.!:.#, .,

(Me l l éke lv e a vé l em ényez ésrő l -r.lilfs,Xffiffifr 'ff 
"#;

Az iskolai szülői szervezet nyitatkozata
A házirendet a szÜlői szeryezet megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolai szülői
szewezet véleménYezési jogát jelen házirend felülvizsgálatasoráno a jogszabáIyban meghatá-
rozott ügyekben gyakorolta.
r<. r t,u§."xeBudá |:,,QÉ}t., eu,...Q..l......,... hónap /..4, nup

iskolai szülői szery ezet képvise lój e

§$V§ÁX§ $§M .}&fi §§F Ár-rÁ§.Á}[$
§{ § itlv§ Á l§ fi T, T s"} T,,,{ fi I 1§ T É u ;vrn mv

J 55 l N.vírep;,vl.]ára-fil lls. Fi1 u, 6(}.
ag i nt é zmény- ve zető -te l/fa x(42)5 1 2- 8 9Gazd. iroda-tel .:(42)5 l2-895

E-mail cím: nyhherm an@gmail,com

A n evelőtestület nyilatkozata
A házirend et az intézmény neve lőtestulet&O..H... ev
értekezletén elfogadta.

ol hó napján tartott

p.,h*T§\ 
. I:!_{!,Á^, áUr.t-

(Mellékelve az elfogadásrál tesztitt jegyzőkönyvi kivonat: j.,*"#il:""T#i:T,TJ;:Ji'-
megállaPÍtása az elfogadás mellett, az elfogad,ás ellen, illetve atartőzkodó szavazőkszáma és

aránya; keltezés;a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

Tagintézmény vezetői nyilatkozat
A NyíregyháziBem József Általános Iskola He agintézménv ház irendj ének
módosítása miatt a fenntartóra többletköte



EGyHÁuI BnM Józ§§F ÁlrnrÁNo§ I§KoLÁ§§RMAN sTTó r,.l§INTÉznrÉxy
455i Nyíre8,rhóza-Oros. Fó u" 60.

agint ézmé ny-ve zető-tel/f ax(42)512-89
Gazd. iroda-tel .:(42 )512-895

E-mail cím: nyhherman@gmail.com

Fenntartói nyilatkozat
Jelen házirenddel kapcsolatban anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §
(4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések
von atkozásában az intézm ény fen ntartój a egyetértési j ogkört gyakoro lt.

Kelt: .......... év........,.,,...... hónap ....,,nap

fenntartó képviselője



rd fr fi v §$ Á ff § s § s{ J ó r s n p Á n T,,{ {. Á pr rr § í § K fi §. Á
§ §.stlVí A T{ {,}TT * rx § INT,wz ntiirov
45"il Nl,íre8,rlráza-ürr:s. Fó u" 6ü.

Tagi níézm ény-v ezeíő -tel/fa x(a2)5 12-89
Gazd. iroda-tel .:(42)5 l2-895

E-mail cím: nyhherman@gmail.com

f,t- §ügg*tr*k
Jogszabályi háttér
2011. évi CXC. törvény anemzeti köznevelésről

201 3. CCXXKI. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvell áíásáről
2013. évi V. torvény a Polgári Törvénykönyvről

229l20I2. (VIIL 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
20l20I2, (VIII. 31 .) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelés i intézmény ek névhaszn álaíár ől

17l20I4. (IIi, 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönlvtámo gatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendj érő l
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
A házirend teruezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelemb evételéve| az
iskola tagintézmény-vezetője készíti el.

A házirend tervezetét megvitatják az oszíályok, és véleményüket küldötteik útjan eljuttatják
az iskolai diákÖnkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket
összesíti, és erről tájékozíaíja az iskola tagintézmény-vezetőjét,

A házirend tewezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatjákaz
i sko l a taginíézmény -v ezeíőj éhez.

A házirend tervezetéről az iskola tagintézmény-vezetője beszerzi az iskolai szülői szervezet
véleményét.

Az iskola tagintézmény-vezetője a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figye-
lembevételével elkészíti aházirend végleges íewezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola
tagintézménY-vezetője beszerzi az iskolai szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat
vé l em én yét az elkészített tervezette l kapc so latb an.

Az iskola igazgatőja a házire.nd azon rendelkezéseinek érvénybelép éséhez, amelyekbő1 a
fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi afenníartó egyetértését,

A házirendet a nevelőtestülerfogadja el,
Az érvénYben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illefve _
bárrnely nevelŐ, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azza| egyetér1 - az iskola taginíézmény-
vezetője, a nevelŐtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezeí
iskolai vezetősége.

Ke lt: Nyíregyháza,202L év január hónap 04 nap
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