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AZ INTÉZMÉNY ADATAI
Név: Zrínyi Ilona Általános Iskola
Székhely: 9151 Abda, Dózsa György u. 1-3.
Fenntartó: Győri Tankerületi Központ
Tagintézmények:


Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcsi Tagiskolája



Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi Tagiskolája

Ezen házirend:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről továbbá
 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek
elfogadásával

végezzék

munkájukat,

erősítsék

az

iskola

szellemiségét.

Tanulmányi

kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be
az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék
osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait! Magatartásuk,
megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratlan szabályaihoz és
normáihoz.
Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja
az iskola nevelési alapelveit.
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AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE
Mindhárom intézményre vonatkozó szabályok:
 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Börcsön és
Ikrényben portaszolgálat nem működik.
 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel fél 7.00-18.00 óráig vannak nyitva.
 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig,
illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.458.00-ig kell megérkezniük.
 A szülők gyermeküket az iskola kapujáig kísérhetik.
 A szülők problémás ügyekben fordulhatnak az osztályfőnökhöz, vagy az igazgatóhoz.
 A szülők soha nem vonhatnak felelősségre más gyermeket vagy másik szülőt az iskola területén!
 A folyosókon a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi
épséget, vagy rongálást okozhat.
 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.
 Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató, az
igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök adhat engedélyt.
 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.
 Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató, az
igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök adhat engedélyt.
 A tanulók rendkívüli távozását az iskola épületéből a nevelők csak a szülők írásos kérésére
engedélyezhetik.
 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00.- 16.00 óra
között.
 A tanulók hivatalos ügyeiket a nagyszünetben intézhetik.
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 Testnevelés óra esetén az osztályban várják a tanárt, és együtt indulnak az órára.
 Tanítási órák után az iskola épületét a tanulóknak el kell hagyniuk.
 A más helységből érkező tanulóknak az iskolaidő a busz indulásáig tart. Addig az iskola
épületében, az erre a célra kijelölt tanteremben tartózkodhatnak csak, a felügyeletüket ellátó
ügyeletes tanárral. Ha el akarnak menni a busz indulásáig, azt jelezni kell az osztályfőnöknek,
vagy az ügyeletes nevelőnek.
 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt
a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
Abdán érvényes szabályok:
 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az
iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja.
 A 7:45 előtt érkező gyerekek kötelesek az iskolában az erre a célra kijelölt tantermében
tartózkodni a felügyeletüket ellátó tanárral.
 Órarendi „lyukas óra” esetén a tanulóknak a kijelölt tanteremben vagy az aulában kell
tartózkodniuk.
 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.
 A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, május) az
óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet, az ügyeletes tanár döntésétől függően – az
udvaron kell tartózkodniuk.
 Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a
tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak a benti kulturált viselkedést tanúsítva. Az
ügyeletes nevelők esetenként dönthetnek más módon, valamilyen különleges ok miatt.
 A menzai étkeztetést a tanulók 14:15 óráig vehetik igénybe.
Ikrényben érvényes szabályok:
 Reggel a tanulóknak 7:45-ig meg kell érkezniük, előtte a folyosókon vagy az udvaron
tartózkodnak az ügyeletes nevelő utasítása szerint.
 A tanulóknak minden nap az 1. 3. és a 4. szünetben az ügyeletes nevelő utasítása szerint kell az
udvarra kimenni, kivéve, ha testnevelés órájuk volt előtte.
 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek.
 A menzai étkeztetést a tanulók 13:45-ig vehetik igénybe.
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Börcsön érvényes szabályok:
 Reggel a tanulók 7:45-ig a kijelölt tantermekben ill. a folyosón tartózkodnak.
 A tanulóknak minden nap az 1. szünet ( tízórais szünet ) kivételével az udvaron kell
tartózkodniuk, ha az időjárás engedi. Az ügyeletes döntése alapján rossz idő esetén a
tantermekben ill. a folyosón maradhatnak.
 A menzai étkezést a tanulók felügyelettel a helyi óvoda épületében vehetik igénybe 12:30 és
14:00 óra között.

TANULÓI JOGGYAKORLÁS
Az iskola minden diákjának joga, hogy:
1. Színvonalas oktatásban részesüljön, és abban aktívan részt vegyen.
2. Érdeklődésének és felkészültségének megfelelően válasszon a nem kötelező tantárgyak,
foglalkozások közül. Az iskolai lehetőségekre a megelőző tanév május 20-ig jelentkezhet az
érintett szaktanárnál.
3. Részt vegyen a tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön és pályázatokon.
4. Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára.
5. Érdemjegyeiről folyamatosan értesüljön.
6. Legfeljebb napi 2 témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján.
7. Napközi otthonos, tanulószobai foglalkozásokon részt vegyen, menzai és egészségügyi
ellátásban részesüljön.
8. Igénybe vegye az iskola létesítményeit, eszközeit és a könyvtár szolgáltatásait.
9. A nagyobb közösséget érintő döntések meghozatala előtt a diákönkormányzat véleményét
figyelembe kell venni. A tanulók nagyobb közösségének a felső tagozat tanulóinak érintettsége
számít.
10. Részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában a diákönkormányzat útján, és
tájékoztatást kérhet személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
11. Választó és választható a diákképviseletbe. /Lásd: Diákönkormányzat Mű. Szabályzata /
12. Kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, dicséretet és elismerést kapjon.
13. A törvényi előírásoknak megfelelően ingyenes tankönyvellátásban részesüljön.
14. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket végleges átadással vagy
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az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban
kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
15. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által
megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató elektronikus formában megküldi a
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

A TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAI
Az iskola minden diákjának kötelessége, hogy:
1. Kötelezően részt vegyen a tantervi foglalkozásokon.
2. Rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességének megfelelően eleget tegyen
tanulmányi feladatainak.
3. Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend és fegyelem.
4. A házirend szabályai szerint viselkedjen. Az órákra pontosan érkezzen.
5. Üzenő füzetét naponta magával hozza.
6. Védje az iskola létesítményeit, berendezéseit, eszközeit. Rongálás esetén kártérítési felelősség
terheli.
7. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált, nem kihívó, nem kirívó külsővel, megfelelő öltözékben
jelenjen meg. Sminkelés, haj- és körömfestés tilos. Testékszer viselése nem megengedett.
8. Az iskola ünnepélyein, rendezvényein aktív közreműködéssel, fegyelmezetten, az alkalomhoz
illő öltözékben vegyen részt.
9. Az iskola által szervezett programokba bekapcsolódjon.
10. A saját és társai testi épségére ügyeljen, az általa észlelt esetleges balesetet, balesetveszélyes
helyzeteket azonnal köteles jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
11. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen ellássa.
12. Tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői és az iskola többi dolgozója iránt.
13. Kerülje a trágár beszédet, durva agresszív viselkedést, túlzott hangoskodást és a feltűnő
viselkedést.
14. Magatartáskultúrája a hagyományos értékrendet tükrözze a tanórán és az intézményen kívül
szervezett iskolai programokon is. (Színházlátogatás, kirándulások, versenyek, városi
rendezvények, stb.)
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A TANÍTÁSI ÓRÁK ÉS AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE
Abda
Óraszám
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
napközi,
tanulószoba
8.
9.
10. felügyelet

Tanítási óra
7.15- 8.00
8.10- 8.55
9:05- 9:50
10:05- 10:50
11:00-11.45
12:00-12.45
13:00-13.45
13.50-14.35

Szünet
8.00- 8.10
8.55- 9.05
9:50. 10:05
10:50-11:00
11.50-12.00
12.45-13:50
13.45- 13.50

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

Börcs
Óraszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
napközi
8.
9.
felügyelet

Tanítási óra
8:00-8:45
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
11:55-12:40
12:45-13:30
13:30-14:15

Szünet
8:45-9:00
9:45-10:00
10:45-11:00
11:45-11:55
12:40-12:45

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
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A szünet időtartama
10 perc
10 perc
15 perc
10 perc
15 perc
15 perc
5 perc
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Ikrény:
Óra

Becsengetés

Jelző

Kicsengetés

7:45 Gyülekező
Tanítás
1.

8:00

8:40

8:45

2.

8:55

9:35

9:40

3.

9:55

10:35

10:40

4.

10:50

11:30

11:35

5.

11:45

12:25

12:30

6.

12:35

13:15

13:20

7.

13:20

14:00

Napközi, délutáni fogl.:
8.

14:00

15:00

9.

15:00

16:00

10. (felügyelet)

16:00

17:00

A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról


az iskola igazgatója
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal
o a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja



az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan az
elektronikus naplón keresztül, illetve szükséges és indokolt esetben telefonon tájékoztatják. Az
elektronikus naplóhoz szükséges belépés technikai kérdéseiben az osztályfőnökök, illetve a
vezetők nyújtanak segítséget.
9
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3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülők
közösségével
4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról


az iskola igazgatója
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,



az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 szóban:
o a szülői értekezleteken,
o a nevelők fogadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon,
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,


írásban az E-napló felületén.

6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv
tartalmazza.
7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülők
közösségével.

1. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
1. Hétvégére sem adható több házi feladat, mint a hét többi napján
2. A tanuló kötelessége, hogy képességei szerint készüljön minden tanítási órára, ezért joga
van egy héttel a dolgozat megírása előtt megtudni a témazárók és felmérések időpontját.
3. Naponta legfeljebb két tantárgyból írhat témazáró dolgozatot. Ennek egyeztetése a
szaktanárokkal közösen történik.
4. Az osztály diákképviselője nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a
szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitűztek.
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5. Joga van a témazáró dolgozatot, írásbeli feleletet, egyéb dolgozatot kijavítva, értékelve két
héten belül kézhezkapni és megtekinteni. Amennyiben ez nem történik meg, az írásbeli
munka érdemjegye érvénytelen. Ez alól kivételt képez, ha a szaktanár betegsége, vagy rajta
kívül álló ok miatt nem tud időre elkészülni a javítással.
6. Az írásbeli feleleteket, témazáró dolgozatokat kijavítva a szülők a szaktanári fogadóórákon
nézhetik meg.
7. Tanuló jogorvoslatért a diákönkormányzat vezetőjéhez, illetve az iskola vezetőjéhez
fordulhat.

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői Abdán 14.00. óra és 18.00 óra között,
Ikrényben 13:20 és 16:45 között,
Börcsön 13:30-17:00 között szervezik meg.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint
az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanévet megelőző május 20-ig kell
jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok
 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthoni elhelyezését.
 Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási
törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál az iskola nevelőtestülete dönt.
 A napközis foglalkozások 14:00 órakor kezdődnek és délután 16:00 óráig tartanak. Szülői igény
esetén a napköziben a tanulók számára 16:00 óra és 17:00 óra között az iskola felügyeletet
biztosít.
 A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
 A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli
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esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
engedélyt adhat.
 A tanulószobai foglalkozás időtartama a napköziben leírtakhoz hasonló, de igény szerint
rövidíthető.

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI,
ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI
VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA
JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A vizsgák követelményei
Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
megegyeznek az iskola helyi tantervében rögzített követelményrendszerrel.
A számonkérés formája minden tantárgy esetében írásbeli (vagy gyakorlati: ének-zene) és szóbeli,
kivéve az informatikát és a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát tehet. A vizsgák
között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.
Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,



a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
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A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát megelőző három
hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az igazgató vagy
megbízottja írásban tájékoztatja.
Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról
engedély nélkül eltávozik.
 A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től
augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.

A TANULÓK JUTALMAZÁSA
1. Azt a tanulót, aki
 példamutató magatartást tanúsít,
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola dicséretben részesíti.
2. Az iskolában elismerésként a következő dicséretek adhatók:
Szóbeli dicséret
 osztályfőnöki dicséret (osztályközösség előtt, osztályfőnöki órán vagy év végén)
 igazgatói dicséret (az iskola közössége előtt, tanévzáró ünnepélyen)
Írásbeli dicséret
 osztályfőnöki dicséret (E-naplóban, faliújságon)
 igazgatói dicséret (E-naplóban, faliújságon)
13
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 oklevél
 „Kitűnő tanuló” cím
 „Jó tanuló, jó sportoló „cím

A tanulók közösségi munkáját az alsós és felsős munkacsoportok előre kidolgozott értékelési rendszer
segítségével értékelik. A tanulók rendszerben történő előrehaladását nyilvánosan elhelyezett táblán
jelenítik meg.

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK
Annak a tanulónak, aki


tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,



tanárának, nevelőjének engedetlen

az alábbiakban leírt következményekkel kell számolnia:
1. Szóban:


észrevétel-megbeszélés

2. Írásban:


szaktanári (figyelmeztetés, intés, megrovás)

 osztályfőnöki (figyelmeztetés, intés, megrovás)
 igazgatói (figyelmeztetés, intés, megrovás)
Ezeknél a következményeknél a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség
súlyától függően el lehet térni.
3. A fegyelmező írásbeli intézkedések fokozatai a következők:


szaktanári figyelmeztetés



szaktanári intés



szaktanári megrovás



osztályfőnöki figyelmeztetés
14
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osztályfőnöki intés



osztályfőnök megrovás



igazgatói figyelmeztetés



igazgatói intés



igazgatói megrovás



fegyelmi eljárás

4. Szaktanári figyelmeztetést az iskola bármelyik nevelője adhat, melyet bejegyez az E-naplóba.
5. A szaktanár/tanár felelőssége és joga, hogy bármikor felvegye a szülővel a kapcsolatot.
6. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása
 szexuális molesztálás, zaklatás
 egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) fogyasztása
 szándékos károkozás: az okozott kárt meg kell térítenie
 lopás
 az iskola területének engedély nélkül történő elhagyása
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
 ezen

túl

mindazon cselekmények,

melyek

a

büntető

törvénykönyv

alapján

bűncselekménynek minősülnek.
7. Kiemelkedően súlyos, valamint a kötelességek rendszeres és tudatos megszegése esetén: a
Köznevelési Törvényben előírtaknak megfelelően - fegyelmi tárgyalás lefolytatását követően – a
fogadó iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés esetén tantestületi döntéssel más iskolába
áthelyezhető. A fegyelmi eljárás során 2011. évi CXC. törvény 58.§-59.§ és a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 53-61. § szerint kell eljárni.
58.§ (3)Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha
a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.
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(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)-f) pontjában és az (7) bekezdés e) pontjában
meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható.
Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más
iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 8 napon belül nem oldódik meg, a
határozatot hozó iskola három napon belül megkeresi a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely
három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a
tanuló számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az
iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4)
bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem
vonatkoztatható.

Nem indítható fegyelmi eljárás 10 év alatti tanulóval szemben, illetve ha a kötelezettségszegés óta
három hónap már eltelt.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi
eljárás során be kell szerezni.
A fegyelmi eljárás megindításáról –az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
értesíteni kell.
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját,
védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a
tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben
be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-61.§
állapítja meg.
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A fegyelmi eljárás lépései:
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet
elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú
sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.
1. A fegyelmi eljárás megindításáról értesítést kell küldeni, melyben a kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell
hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.
2. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon
belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
3. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban
írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli
megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a
szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
4. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek
biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő
levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.
5. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél,
mind a kötelességszegő tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő
intézményben működő oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés
levezetésére.
6. A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti.
7. A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell
fejezni.
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8. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, az üggyel kapcsolatban
tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.
9. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.
10. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a
tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.
11. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha
ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást
folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle
és a szakértői vélemény.
12. A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló
mellett szól.
13. A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását.
14. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben
érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének.
15. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette,
a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
16. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
17. A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.
A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi
jogkörgyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva.
18. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Ptk.
18

HÁZIREND
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett
kötelességszegés érintett.
A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőkről: a tanulót szülője,
törvényes gondviselője vagy megbízottja képviselhesse, a fegyelmi bizottság tagjai közt
szerepeljen az osztályfőnök a diákönkormányzatot képviselő tanár és az osztályt képviselő diák,
valamint az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse.
Közösségellenes magatartás:
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt
követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően
ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban
résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes
magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges
hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi
eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül
meg kell indítani.
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek
vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől
számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal
történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A
vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga
vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló
megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban
a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi
eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény
milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai
nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói
körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai
kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó
intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes
magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell
szolgálniuk.
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ISKOLAI MULASZTÁS
Kötelező a tanuló részvétele

1.

A tanítási órákon, kivéve, ha jogszabály alapján ez alól felmentést kapott.

2.

Az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, diáknapon.

3.

Egy napos mulasztásra - előzetesen - osztályfőnöki engedélyt kell kérni. Több napos távollétre

az osztályfőnök véleményének kikérésével az igazgató adhat engedélyt.
4.

A szülő összesen 10 nap mulasztást igazolhat gyermekének a tanév folyamán, egy alkalommal

legfeljebb 5 napot.
5.

Ha a tanuló a távolmaradást nem igazolja a mulasztást követő héten az osztályfőnökénél, a

mulasztás igazolatlannak minősül.
6.

A nem kötelező tanórai foglalkozásra a jelentkezés önkéntes. A tanuló a tanév végéig köteles

azon részt venni. Ezen órákról való mulasztás igazolása megegyezik a fentiekkel.
A tanulói hiányzásokkal dokumentálásával kapcsolatosan - a jogszabály szerint - igen komoly, és
súlyos jogkövetkezményekkel járó pedagógusi teendőket kell ellátni.
Az alábbi dokumentum táblázata ezeket a teendőket és következményeket foglalja össze.
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HELYISÉG- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT SZABÁLYAI, VÉDŐ, ÓVÓ
ELŐÍRÁSOK
1. Az iskola létesítményeiben a tanulók csak pedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak. Tanévközi tanítási
szünetekben igény szerinti nyitva tartást az iskola igazgatója engedélyezhet.
Abdán az interaktív táblával rendelkező tantermeket az utolsó óra után zárni kell.
A tanulókkal a tanév első napján az osztálytanítók, osztályfőnökök ismertetik az egészségük és testi
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a balesetek megelőzése érdekében
elvárható magatartásformákat. Az ismertetett anyag vázlatos felsorolásához az "oktatást" végzők
csatolják a tanulók aláírását (kivétel első osztályok), mely egyúttal dokumentumként szolgál.
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek
használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott
előírások betartásáért.
2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is
figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Mindezek mellett az osztályok – beosztásuk szerint - havonta ellenőrzik környezetüket (az udvart és az
iskola környékét) az esetleges szemetet összeszedik. (Tartós nagy hó esetén esetleg módosulás!!)
4. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 osztályonként két-két hetes, akiket az osztályfőnök jelöl ki
 folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek Abdán
 az 5. 6. 7. és 8. osztályokból kapuügyeletesek (feladataik: ld. Kapuügyeletesek) Abdán
6. Abdán a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.45. és 8.00.
óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak
el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők
utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók
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rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.
7. Szülők benntartózkodása az iskolában:
Abda: tanítási időben 8:00-16:00 óra között hivatalos ügyben (befizetés, ügyintézés, előzetesen
egyeztetett időpontban nevelővel való találkozás).
A tanulók iskolába kísérése, illetve tanítási órák és délutáni foglalkozások befejezése az alábbiak szerint
történik:
A tanulók iskolába kísérése: a főbejáratig és a hátsó kapuig kíséri a szülő, illetve a hozzátartozó.
A tanítási órák és délutáni foglalkozások befejezése után 1-4. évfolyam: az utolsó óra után az a nevelő,
akivel voltak, felkíséri a tanulókat az aulába és kikíséri őket a bejárati ajtón, amennyiben a szülő,
hozzátartozó már ott tartózkodik.
Délután 15:00, 15:30, 16:00-órakor a napközis nevelő felkíséri a tanulókat az aulába és kikíséri őket a
bejárati ajtón, amennyiben a szülő, hozzátartozó már ott tartózkodik.
Ikrény: tanítási időben 8:00-16:00 óra között hivatalos ügyben, előzetesen egyeztetett időpontban.
A tanulók iskolába kísérése, illetve tanítási órák és délutáni foglalkozások befejezése az alábbiak szerint
történik:
A tanulók iskolába kísérése: a főbejáratig és a hátsó ajtóig kíséri a szülő, illetve a hozzátartozó.
Délután 15:00, illetve 16:00-órakor indulhatnak haza a tanulók, amennyiben a szülő, hozzátartozó már
ott tartózkodik, vagy önállóan.
Börcsön: tanítási időben 8:00-16:00 óra között hivatalos ügyben (befizetés, ügyintézés, előzetesen
egyeztetett időpontban nevelővel való találkozás).
A tanulók iskolába kísérése, illetve tanítási órák és délutáni foglalkozások befejezése az alábbiak szerint
történik:
A tanulók iskolába kísérése: a kapuig kíséri a szülő, illetve a hozzátartozó.
Délután tanítási órák után, ebéd után ill. 15:00, 15:30, 16:00-órakor, ill. 16:00 és 17:00 között bármikor
indulhatnak haza a tanulók, amennyiben a szülő, hozzátartozó már ott tartózkodik, vagy önállóan, a
szülő jelzése alapján.
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EGYÉB SZABÁLYOK
1. A börcsi tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. (Év elején
kérjük ennek beírását.) A kerékpárt az iskola területén lévő kerékpártárolóban ajánlatos
elhelyezni. A tároló zárva van, a kapuügyeletes nyitja reggel 7:45-kor, szükség esetén, illetve a
4., 5. óra után.
2. Abdán az iskola területén kívül tárolt (pld az iskola előtti kerékpártárolóban) kerékpárokért az
iskola semmilyen felelősséget nem vállal. Erről az iskola minden év elején értesíti a szülőket.
3. Abdán az orvosi rendelő és a gyógyszertár előtti tárolók a betegek részére fenntartottak.

AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES TÁRGYAK ÉS ESZKÖZÖK
BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön és tárgyakon túl más dolgokat csak saját
felelősségükre hozhatnak be. Ezek megrongálódásáért, elvesztéséért az iskola semmilyen felelősséget
nem vállal.
Mobiltelefon, egyéb audiovizuális eszköz használata
Abdán a mobil telefonokat a tanítás ideje alatt és az óraközi szünetekben kikapcsolt állapotban kell
tartani! Kivéve: a mobiltelefon használata tanórán csak a tanár engedélyével oktatási célra lehetséges.
Ellenkező esetben a tanár elveszi, az igazgatói irodában leadja és azt csak a szülők személyesen vehetik
át.
Ikrényben: Az első óra előtt kikapcsolt állapotban köteles minden tanuló leadni a telefonját, okosóráját.
A telefonokat az iskolatitkár szedi össze és őrzi, a tanuló hazaindulás előtt kérheti vissza.
Börcsön a mobil telefonokat a tanítás ideje alatt és az óraközi szünetekben kikapcsolt állapotban kell
tartani.
Mindhárom intézményben:
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az
órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon,
valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata
tilos. 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 infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és
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irányításával használhatják.

A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉRE, MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI
ELJÁRÁSOK
A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az iskolaigazgató készíti el és a
nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség, továbbá az
iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az
igazgató írja alá.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Házirend nyilvános, mindenki számára hozzáférhető az iskola könyvtárában, illetve a honlapon.
A Házirendet évente felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk.

A Házirendet a Nevelőtestület 2021. február 1-jén megtárgyalta és elfogadta.
A Szülői Közösség és a Diákönkormányzat a változtatásokat véleményezte és egyetértett azokkal.
Ez a Házirend 2021. február 2-tól a következő módosításig hatályos.

Ferenczy Tamás

Kelt: Abda, 2021.02.01.

igazgató

20

HÁZIREND

MELLÉKLETEK
1. Ügyeletesi szabályzat (Abda)
Kapuügyeletes
 Reggel 7.45-kor jelentkezik az igazgatói irodában, felveszi az ügyeletesi naplót, a kitűzőt, a „Firka
füzetet” és a kulcsokat. Szolgálata 13.30-ig tart. Napközben az ügyeletesség nem cserélhető.
 A reggel 8.10 után érkező tanulók nevét, osztályát beírja az ügyeletes naplóba.
 8.15-kor bezárja az első és hátsó ajtókat és a kerékpár tárolót. A bejárati ajtót akkor is zárja, ha el
kell mennie, ilyenkor magával viszi a kulcsot. ( Az ekkor érkezők csengetésre jutnak be.)
 Zárja,nyitja a kerékpár tárolót szükség esetén, illetve a 4. , 5. és 6. óra után.
 Ha az iskolába vendég érkezik, azt udvariasan az igazgatói irodába kalauzolja.
 Elvégzi a nevelők által rábízott feladatokat.
 Tanulót az iskola épületéből csak írásos nevelői engedéllyel enged ki, az engedélyt mellékeli az
ügyeletes naplóban. (Az üres engedélyek is a napló mellékletében találhatók.)
 Az ügyeletes tanuló, felmerülő problémáival az iskolatitkárhoz, az ügyeletes nevelőhöz vagy a
diákönkormányzat vezetőjéhez fordulhat.
 Ügyeletességet 5- 8. osztályos tanuló vállalhat, az osztályfőnökkel egyeztetett terv szerinti
rendben. Az ügyeletesi listát az ügyeletes naplóba be kell írni.
 Ha az ügyeletes nem tudja a szabályokat betartva ellátni a feladatát, többször nem ügyelhet.
 A kapuügyeleteshez a leckét csak 5. óra után hozhatja fel egy tanuló.
Folyosóügyeletes
 A folyosóügyeletességet a hét ugyanazon napján ugyanaz a 2-2 hetedik, illetve nyolcadik osztályos
tanuló látja el. Kiválasztásuk szeptemberben történik; önkéntesség, valamint az ugyanazon napon
ügyeletes tanár véleménye alapján.
 Feladatuk az ügyeletes nevelő munkájának segítése: az 1, 3. és 4. szünetben –illetve a nagyszünet
második részében- végigjárják az osztályokat, a folyosót, a mosdókat. Ellenőrzik a rendet. Mindezt
udvariasan, ha gondjuk van valakivel, akkor az ügyeletes nevelőnek jelzik ezt. (Durván nem
viselkedhetnek a gyerekekkel, ha mégis előfordul, többször nem lehetnek ügyeletesek.)
 A munkájukat legalább fél éven át kifogástalanul végző ügyeletesek év végén (iskolaidőben) egy
napos kiránduláson vehetnek részt.
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2. Hetesi szabályzat (Abda, Börcs, Ikrény)
 Az osztályfőnökkel megbeszélt rend szerint ketten vannak. Nevük a naplóban mindig szerepel.
 Becsengetés előtt 15 perccel érkeznek az iskolába.
Ellenőrzik:
 Tiszta-e a tábla, ha nem, letörlik
 Rendben van-e minden az osztályban, van-e kréta
 Becsengetés után is felügyelnek a tanár megérkezéséig
 Jelentik a tanárnak a hiányzó tanulók nevét, az esetleges változásokat
 Ha a tanár 5 perccel a becsengetés után nem érkezik meg, az egyik hetesnek jelentenie kell ezt az
igazgatói irodában
 Napközben folyamatosan figyelik, hogy szükség van-e világításra, kell-e még kréta, stb.
 A villanyt akkor is lekapcsolják, ha más órára mennek, és elhagyják az osztályt
 Tízpercekben szellőztetnek, letörlik a táblát, ellenőrzik a kréta mennyiségét
 Szünetekben az osztályban maradnak (Ikrényben a hetesek is kimennek az udvarra a többiekkel)
 Órák után utolsónak hagyják el az osztályt. Figyelmeztetik társaikat, ha nem tették fel a széküket, vagy
ha szemetet hagytak maguk után, becsukják az ablakokat
 Figyelnek és jelentenek minden rongálást
 A hetesek hiányzása esetén feladatukat a következő hetes látja el.
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3. Járványügyi, készenléti intézkedési terv a 2020/2021. évi tanévre
(Az Intézkedési terv a Házirend 3. sz.mellékletét képezi)
Jelen intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlása alapján készült.

I. A 2020/2021. tanévkezdést megelőző intézkedések
1.1. Intézkedési terv elkészítése
1.2. Felkészülés a digitális munkarend bevezetésére, annak egységes intézményi szintű kidolgozása

II. Az iskolai élet mindennapi szabályai
1. Az intézményben való tartózkodás szabályai
1.1. Kizárólag egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó léphet be az iskolába.
1.2. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető engedélyével.
1.3. Az a gyermek vagy intézményi dolgozó, aki betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos
igazolásával jöhet újra iskolába. Házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell
bemutatni.
1.4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.5. A szülő, ha gyermekénél koronavírusra jellemző tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ
aktuális eljárásrendje alapján vegye fel a kapcsolatot a tanuló háziorvosával.
1.6. Az iskola és a szülői ház közötti kapcsolattartásra elsősorban a telefont, e-mailt használjuk. Csak
különösen indokolt esetben válasszák / kizárólag előre egyeztetett időpontban / a személyes ügyintézést a
járványügyi szabályok betartásával.
1.7. Az iskolába egyéb okból érkező személyek szintén kötelesek a járványügyi higiéniás szabályok
betartására.

2. Az iskolába érkezés, távozás
2.1. Az iskolába belépéskor kötelező a kéz fertőtlenítése, maszk használata, a 1,5 méteres távolság megtartása.
Mindez kötelező a közösségi térben való tartózkodásra felnőttre, gyermekre egyaránt. A tanórákon,
tantermekben a maszk használata egyéni döntésen alapul.
2.2. A szülők a tanulóktól az udvaron köszönnek el, az épületbe nem léphetnek be.
2.3. Távozáskor a szülők gyermeküket az iskola bejáratánál várhatják meg. A csoportosulás kialakulását meg
kell előzni.
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3. Reggeli ügyelet
3.1. Az ügyeletes nevelő az iskolába lépést megelőzően, az iskola bejáratánál méri a tanulók hőmérsékletét,
akinek a testhőmérséklete meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi tanulótól
elkülönítésre kerül. A szülőt vagy a törvényes képviselőt erről telefonon azonnal értesítjük.
3.2. A hőmérőzést követően a terület fertőtlenítő takarítására kerül sor.

4. A tantermek rendje
4.1. A tantermi oktatás során törekszünk az osztályok keveredését elkerülni, ahol ez nem megoldható, az
osztályok váltása során a tanulók a teremből való kilépéskor, a terembe való belépéskor fertőtlenítő
kézmosással tartják be az előírt higiéniás szabályokat.
4.2. Törekszünk az osztálytermek gyakori szellőztetésére/az időjárás függvényében/, papír kéztörlőket
használunk.
4.3. A tantermi oktatás során igyekszünk biztosítani a megfelelő távolságtartást: olyan módszereket, tanulásitanítási formákat alkalmazunk, melyek ezt lehetővé teszik.
4.4. A testnevelési órákat az időjárás függvényében a szabadban tartjuk meg. A szoros testi kontaktust igénylő
feladatokat igyekszünk mellőzni.
4.5. A tanulók korosztályuknak megfelelő tájékoztatást kapnak a személyi higiéné alapvető szabályairól, a
tantermek, közösségi terek használati rendjéről.
4.6. A nem oktatási célú tárgyak behozatalát – ahogy eddig sem tettük - nem engedélyezzük tanulóink
számára.

5. Rendezvények, kirándulások, tanórán kívüli tevékenységek
5.1. A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket nem tartjuk meg.
5.2. Osztály- és tanulmányi kirándulásokat az előírások szigorú betartásával szervezzük, amennyiben ezt a
jogszabályok lehetővé teszik.
5.3. Az úszásoktatást az előírásoknak megfelelően átmenetileg felfüggesztjük.
5.4. A délutáni sportfoglalkozásokat a jogszabályoknak megfelelően szervezzük.

6. Étkezésre vonatkozó szabályok
6.1. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók étkezés előtt szappannal mossanak kezet.
6.2. Az ebédeltetést az ebédlőben elnyújtott időintervallumban, több csoportban bonyolítjuk le.
6.3. Az étkezésért felelős szolgáltató felel a kiadott ételekkel kapcsolatos egyéb szabályok betartatására.
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7. Iskola egészségügyi ellátás szabályai
7.1. Az iskolai szűrővizsgálatokat, az iskola-egészségügyi ellátást az iskola-egészségügyi szolgálat működési
rendje szabályozza az erre vonatkozó jogszabályok betartásával.
7.2. Amennyiben ennek korlátozását nem rendelik el, a szűrővizsgálatokat, védőoltásokat a tanulók
megkapják.

8. Tanulói hiányzások kezelése
8.1. Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.
A tanuló az otthon elhagyása nélkül egyeztetett kapcsolattartás és számonkérési forma mellett részt vehet az
online oktatásban.

9. Beteg személy esetén alkalmazandó teendők
9.1. Az intézmény alkalmazásában lévő személyeknél/személynél a fertőzés tüneteinek észlelésekor azonnali
elkülönítésre kerül sor az erre kijelölt helyen.
9.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy számára kesztyű és maszk használata kötelező.
9.3. Gyermek esetén a szülőt tájékoztatjuk. Felhívjuk a szülő figyelmét, hogy a háziorvos utasításai szerint
kell eljárnia.

10. Fertőzött intézmény esetén alkalmazott intézkedések
10.1. Koronavírus érintettség esetén csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
10.2. Utasítás esetén az intézmény megszervezi a digitális munkarendben történő oktatást.
10.3. A digitális munkarendre történő áttérést követő naptól a tanulók az iskolát nem látogathatják.
10.4. Szülői igény esetén a gyermekfelügyeletet a digitális munkarend ideje alatt is biztosítjuk, egészséges
nevelők intézménybe történő behívásával.

4. Járványügyi, készenléti intézkedési terv a 2021/2022. évi tanévre
(Az Intézkedési terv a Házirend 4. sz.mellékletét képezi)

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítására:
1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint
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a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés
szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható
meg.
A maszkhasználat alól mentesülnek: „értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus
spektrumzavarral élő személyek.
A fenti rendelet alapján:

1. Az iskolába való belépéskor kézfertőtlenítés 2021.09. 09.01-től
2. Kötelező a maszkhasználat az iskola közösségi tereiben (aula, folyosó) 2021.11.16-tól
3. 2021.12.13-tól kötelező a maszkhasználat ének órákon Abdán az 1., 4. osztályban és a felső
tagozatos osztályokban.
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