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HÁZIREND 
 

 

Az Intézmény házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII 31.) EMMI rendelet, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján – 

meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. 

 

 

I. Bevezető rész 
 

1. A házirend célja 

 

A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: 

 az egyes tanulói jogok gyakorlásának módját,  

 az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésének módját, 

 az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 

az iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó 

területek használatának rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói 

magatartást. 

 a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,  

 a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, 

 az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, 

berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának 

rendjét. 

 

 

2. A házirend hatálya 

 

2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,  

 az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a 

szülőre. 

 az iskolai ellátásában részesülő tanulóra, illetve meghatározott esetekben a szülőre, 

különösen a kiskorú tanuló szülőjére.  

 

2.2. A házirend időbeli hatálya: 

 a tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi tanulói 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi tanulói jogviszony 

megszűnéséig tart, 

 kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is, 

 A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló, e házirend pontjaiban meghatározott 

jogait az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.  

 

2.3. A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetőek intézményen kívül is - az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében - az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

 

2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 
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A házirendet az igazgató készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, 

illetve módosításakor az iskolaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai 

diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.  

A házirendet a nevelőtestület részéről az igazgató írja alá. 

 

3. A házirend nyilvánossága 

 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az székhely és a 

tagintézményekben, illetve a feladatellátási helyeken a házirendet: 

 ki kell függeszteni: 

 a központi faliújságra, 

 valamennyi tanteremben, 

 rendelkezésre kell bocsátani a könyvtár számára is. 

 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

 a szülői szervezet elnökének, 

 a diákönkormányzat képviselőjének,  

 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,  

 a tanulónak, illetve a tanuló szülőjének az iskolába történő beiratkozáskor. 

 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 

 

A fenti rendelkezések áttekintése után a többcélú Intézmény sajátos rendszere miatt minden 

feladatellátási hely a saját helyi igényeinek megfelelően alakította ki a házirendet. Ezért ez a 

dokumentum, minden feladatellátási hely helyi szabályait tartalmazza.  
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Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola (3533 Miskolc, Téglagyár u. 3.) 

 

1. Bevezető rendelkezések 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az 

iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden dolgozójának, tanulójának, a 

tanulók szüleinek, gondviselőinek joga és kötelessége. 

Ezen házirend: 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült. 

2. A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 

A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az 

átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

20/2012. évi EMMI rendelet részletesen szabályozza az iskolai jogviszony létrejöttét és 

megszűnésének lehetőségeit, formáját. 

3. A tanuló jogai és kötelességei 

Minden tanulónak joga és egyben kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni az 

iskolában, tanárai segítségét igénybe venni, az iskola infrastruktúráját használni. E jogok és 

kötelességek gyakorlásában azonban másokat nem korlátozhat. Nem veszélyeztetheti saját 

maga és mások testi épségét, illetve nem hátráltathatja a tanulási feltételek megteremtését és 

fenntartását. 

 

4. Általános szabályok 

1. Mindenkinek törekednie kell a tiszteletteljes, szellemi, erkölcsi és tanulmányi 

előrehaladásra ösztönző légkör kialakítására. A tanuló az iskolában korrekt baráti és 

munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, 

mind tanárai részéről. Az illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a társas 

kapcsolatokban megengedhetetlen. A tanulók egymással, valamint az iskola tanáraival 

és technikai alkalmazottakkal való kapcsolatukban a tisztelet és méltánylás alapján 

nyilvánulnak meg, udvariasan viselkednek a tanórákon és azon kívül is; a köszöntésben, 

megszólításban is. 

2. A tanulók és az alkalmazottak ruházatának, megjelenésének az erkölcsi 

követelményeknek és a tisztességes öltözködés szabályainak kell megfelelni. Ügyelni 

kell arra, hogy az öltözködés senkit se zavarjon meg. Az extrém öltözék, tetoválás, 

kiegészítők, kirívó smink és frizura viselete az iskolában nem megengedett. Az iskolai 

ünnepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben kell megjelenni az iskola 

tanulóinak és pedagógusainak. 
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3. Az iskola tisztaságára (tantermek, Xclass-termek, folyosók, mellékhelyiségek), 

felszereléseinek (nyílászárók, iskolapadok, sporteszközök stb.), használati eszközeinek 

(digitális táblák, írásvetítők, számítógépek, multimédiás eszközök stb.) épségére 

minden tanulónak vigyáznia kell. Közreműködhet környezetének és az általa használt 

eszközök rendben tartásában, tisztántartásában tanári vagy egyéb felnőtt felügyelet 

mellett. 

4. A tanuló által szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt a tanulók szülei kötelesek 

megtéríteni. A 20/2012. évi EMMI rendelet 21. fejezetében leírt jogszabályok alapján. 

A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a tantestület dönt vizsgálat 

alapján. A vizsgálatról és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell 

szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásnak megfelelően 

az iskola pert indíthat. 

5. Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán, illetve szakórákon kerül sor az iskola 

baleset- és munkavédelmi felelősének, valamint a szaktanárának irányításával. 

6. Minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti a menekülési irányokat tanítványaival. 

Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell 

elhagyni az épületet. 

5. A tanulótól elvárt magatartás és viselkedés 

1. A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó 

légkört. A tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben 

az igazgató vagy az igazgatóhelyettes kivételt tehetnek. 

2. A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani. Az adott évben 

az oktatáshoz szükséges taneszközök igényéről az iskola tájékoztatja a szülőket az előző 

tanév végén Az iskolába behozott, a tanításhoz szükséges eszközökön kívüli személyes 

tárgyakért, pénzért az iskola nem vállal felelősséget. 

3. Az iskolába unaloműző játékokat, saját maga és mások testi épségét, egészségét 

veszélyeztető (ütő-, szúró-, vágó-, robbanóeszközöket, alkoholtartalmú italokat, 

energiaitalt, dohánytermékeket, kábítószereket), az erkölcsi értékeket sértő tárgyakat, 

zenei és nyomtatott kiadványokat behozni tilos. 

4. A tanulónak a mobiltelefonját a tanítási idő (napközi is) alatt ki kell kapcsolnia. 

Engedély nélküli mobilhasználat esetén a tanár az iskolában tartózkodás idejére elveheti 

a telefont, ismételt szabályszegéskor a pedagógus a telefont csak a szülőnek adja vissza. 

5. Az elektronikus eszközöket csak tanári engedéllyel és tanulmányi célokra használhatják 

a diákok tanulási időszakban. 

6. Az iskolában az internet a tanulmányi munkát segítő információforrás. A tanuló csak a 

tanár által engedélyezett weboldalakat látogathatja, amennyiben ettől eltér – tehát 

engedély nélkül játszik, programokat telepít, illetéktelenül más egyéni felhasználói 

nevét és jelszavát használja, a gépet tönkreteszi, tiltott tartalmú oldalakat, fájlcserélő 

(torrent-) oldalakat látogat– két hétre kizárja magát az internethasználat lehetőségéből. 

A tanuló a saját hálózati háttértárolói területén csak a tanuláshoz, illetve munkához 

szükséges állományait tárolhatja, játékprogramokat, egyéb anyagokat nem. A hálózati 

háttértárolókat a szaktanár és a rendszergazda ellenőrzi. 
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7. A tornaterembe a testnevelő tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben szabad 

belépni. A testnevelésóra megkezdése előtt a csoport a tanár által meghatározott helyen 

tartózkodik. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett szabad 

használni. A testnevelésóra ideje alatt az öltözők zárva vannak. 

8. A tantermeket/szaktantermeket (labor, számítástechnika terem, technikaterem, nyelvi 

termek, tornatermek, tornaszertár) a tanár nyitja az óra elején, zárja az óra végén. A 

teremkulcsot a teremben órát tartó tanár veheti fel. 

9. A tanulók az iskola könyvtárát a nyitva tartás szerint látogathatják. A könyvtár a tanulás, 

a felkészülés és az olvasás helye. 

10. Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést szolgálják. 

E cél érdekében a tanórák pontos befejezését a tanárok biztosítják. A diákok az óraközi 

szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre. A lépcsőn és a 

folyosókon úgy közlekednek, hogy nem veszélyeztetik saját és társaik testi épségét. 

11. Felső tagozaton szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

Szünetekben a tanulók a tantermekben nem, csak az udvaron vagy a folyosókon 

tartózkodhatnak, kivétel a harmadik szünet, amikor kötelesek az udvarra kimenni, ha az 

időjárás megengedi. 
 

6. Mulasztások 

1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A 

késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

2. Ha a tanuló nem jön iskolába, a szülő a távolmaradás első napján köteles értesíteni az 

osztályfőnököt vagy a titkárságot a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

3. Három napot meghaladó hiányzást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot 

tanúsító okirattal lehet igazolni. Három napnál rövidebb hiányzást a szülő is igazolhat. 

A szülő által igazolt napok száma egy tanévben összesen három lehet. 

4. Más esetben a tanításról előzetes igazgatói engedély alapján maradhat el a tanuló. 

Igazgatói engedélyt a szülő kérhet, a kérelmet legalább három nappal a hiányzás előtt 

írásban – az osztályfőnök értesítése mellett – kell eljuttatni az igazgatói titkárságra. 

A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával. Ha a tanuló a 

mulasztást követő egy héten belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott órái 

igazolatlanok. Igazolatlan mulasztás esetén a 20/2012. EMMI rendelet 51. § szerint 

járunk el. 

5. A 20/2012. EMMI rendelet határozza meg az intézmény teendőit akkor is, ha a 

tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

a kettőszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév 

végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

6. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie akkor is, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 
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7. Térítési díj 

1. Az étkezési díjat a gazdasági ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók számára 

a hirdetési táblán jelölt időpontban előre kell befizetni. 

2. Az előre befizetett, de a hiányzás miatt fel nem használt térítési díjat a következő 

hónapban beszámítjuk. 

3. Indokolt esetben a tanulók szülei kedvezményes vagy ingyenes étkezési lehetőséget, 

esetleg halasztást kérhetnek gyermekeik részére – az iskola élelmezési ügyekkel 

foglalkozó dolgozójának tájékoztatása alapján – a gazdasági irodában. 

4. Betegséget, távolmaradást és a gyermek várható visszaérkezését személyesen vagy 

telefonon lehet bejelenteni reggel 8:30 óráig a gazdasági irodában. 

Térítési díjat más esetben az iskola nem szed be. 

8. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának, felosztásának elve 

1. Az étkezéssel kapcsolatos szociális támogatásokra vonatkozóan az aktuális 

jogszabályok alapján dönt az iskola vezetősége. Ezen jogszabályok alapja Miskolc 

Megyei Jogú Város által évente kiadott önkormányzati rendeletek. 

2. Egyéb ösztöndíjat iskolánk nem tud nyújtani. 

9. Bérlettámogatás 

1. A város sajátos helyzetéből adódóan minden alsó tagozatos gyermek számára biztosítja 

a bérlettérítést. Az önkormányzat rendeleteiben leírtak szerint igényelheti a szülő a 

támogatást. Erről a tájékoztatást minden év elején az osztályfőnökök, az iskolatitkár 

megadja a szülőknek, továbbá segít a nyomtatványok kitöltésében. Az osztályfőnök 

vagy iskolatitkár összegyűjti és továbbítja a kitöltött nyomtatványokat az illetékes 

hivatal felé, megőrzi a kapott határozatokat, és biztosítja a kifizetésről szóló 

tájékoztatást és a kifizetést magát. 

2. Tanulóink sajátos helyzetére való tekintettel a felsős tanulóinknak is biztosítjuk a bérlet 

megvásárlását saját forrásból. 

3. A felsős bérlettámogatás feltételei: 

Lakcím igazolása lakcímkártyával vagy szülői nyilatkozattal 

Előző bérletszelvény leadása 

Nincs igazolatlan mulasztás vagy súlyos fegyelmi vétség. 

10. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

1. A tanuló rendszeres tájékoztatásának színterei az osztályfőnöki órák és reggeli 

beszélgetések, melyek heti rendszerességgel működnek. Iskolai szintű tájékoztatást a 

tanuló az iskolagyűléseken kap tagozati bontásban. 

2. Írásos formában a tájékoztatófüzetbe, ellenőrző könyvbe történő bejegyzéssel kapnak a 

tanulók és szüleik tájékoztatást. 

3. Az iskolában tanító pedagógusok kötelesek a szülőket és a tanulókat tájékoztatni a 

tanulók érdemjegyeiről, a tanulókat, illetve a szülőket érintő információkról, iskolai 

rendezvényekről, programokról. 
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4. Az érdemjegyekről a tájékoztatás a tájékoztató füzeten keresztül történik. Ezeket az 1- 

4. évfolyamon a pedagógus jegyzi be, míg az 5-8 évfolyamokon a tanuló köteles 

rendszeresen beírni, s azt szüleivel aláíratni. A pedagógus és az osztályfőnök ellenőrzi 

az érdemjegyek bejegyzését, illetve szülők általi láttamozását. 

11. A diákönkormányzat 

1. A tanulók számára lehetőség van diákönkormányzat működtetésére, amibe 4. 

évfolyamtól osztályonként két képviselőt küldhetnek a tanulók. A diákönkormányzat 

munkáját az igazgatóság által javasolt tanár segíti. 

2. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen 

történik. 

3. A nagyobb tanulóközösségeket érintő kérdésekben kötelező kikérni a 

diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb közösségének számít a 

tanulólétszám 25 %-a. 

4. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintő, 

de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

5. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat 

véleményét. 

6. A tanuló egyénileg is nyilváníthat véleményt mind tanárai, mind osztályfőnöke felé, 

abban az esetben, ha ezt megfelelő formában tudja megtenni. Ha szükségesnek ítéli, 

megkeresheti közvetlenül az iskola igazgatóját vagy helyettesét is. 

7. Véleménynyilvánításának formája legtöbbször szóban történik. 
 

12. A jutalmazás elvei, formái 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez képest kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza. Ennek formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói 

dicséret, tantestületi dicséret. 

2. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

3. Iskolánkban pontozásos rendszer is segíti a tanulók jutalmazását és büntetését. 

 Jutalompont a következő esetekben adható: közösségi munka, verseny, 

szereplés, dekorálás, gyűjtőmunka, békéltetés, takarítás, hulladékgyűjtés, 

ünneplőruha viselése, rongálás helyreállítása, kártérítés megfizetése, szülői 

együttműködés, tájékoztató füzet vezetése, környezettudatos  magatartás, illetve 

bármilyen egyéb jó cselekedet esetén. 

13. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei 

1. Büntetőpont jár: saját és más testi épségének veszélyeztetése, felbujtás, zsarolás, 

fenyegetés, rongálás, lopás, hamisítás, együttműködés hiánya, kártérítés elmaradása, 

szerencsejáték, mások méltóságának megsértése, trágárság, dohányzás, köpködés, 

késés, engedély nélküli iskolaelhagyás, szülői együttműködés hiánya és egyéb egyedi 

esetekben. 
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2. Továbbra is alkalmazzuk a régóta jól bevált büntetési fokozatokat, melynek formái: 

szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés 

3. Mindkét formát használhatja minden pedagógus egyaránt. Súlyosabb vagy sorozatos 

szabályszegés esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, intés és rovó adható. A sorrend 

betartása nem kötelező, amennyiben az osztályfőnök az eset súlyosságára való 

tekintettel ettől eltérően dönt. 

4. Ezt követően további szabályszegések esetén igazgatói figyelmeztetés, intés és 

megrovásban részesíthető a gyermek. 

5. Ekkor azonban már kötelező a szülő bevonása a problémák megoldásába. Ha ez nem 

vezet eredményre a családsegítő vagy családgondozó bevonását kell kérni. 

6. Amennyiben a tanuló mindegyik fokozatot megkapta, a problémákról jegyzőkönyvet 

veszünk fel. A harmadik jegyzőkönyv után fegyelmi tárgyalásra kerül sor a 20/2012. 

számú EMMI rendelet alapján. 

14. A fegyelmi eljárás 

1. A fegyelmi eljárást a 20/2012. számú EMMI rendelet alapján folytatjuk le. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben határoztuk meg. 

2. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére 

biztosítjuk, hogy az iskolában az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat 

közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, 

melynek célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, illetve 

az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a 

sérelem orvoslása. 

3. A lefolytatás lehetőségének feltétele, hogy azzal a szülő egyetértsen. 

4. Az egyeztető eljárás rendje: 

 kötelességszegő értesítése a fegyelmi eljárás elindításáról, és az egyeztetési 

eljárás lehetőségének igénybe vételéről, 

 5 napon belül kiskorú szülője írásban kérheti az eljárás lefolytatását, 

 ha ez eljárás tíz napon belül nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell 
folytatni, 

 ha a sértett és a kötelességszegő 15 napon belül megegyeznek, a fegyelmi 

eljárást a megállapított időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni, 

 ha ez idő alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, azt meg kell 
szüntetni. 

5. A megállapodást írásban rögzítjük, szükség esetén az osztály vagy az iskola 

nyilvánossága előtt megvitathatjuk. 

15. Az osztályozó vizsga követelményei, tervezett ideje, jelentkezés módja és határideje 

Az osztályozó és egyéb vizsgák követelményei, tervezett ideje és módja az intézmény pedagógiai 

programjában került megállapításra. 
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16. Munkarend, csengetési rend 

1. Az iskola reggel 7 óra 30 perctől 17 óra 00 percig tart nyitva. Ez idő alatt a tanulók 

csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. 

2. A tanítás befejezése előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére – indokolt esetben - 

hagyhatja el az iskola épületét, erre rendkívüli esetben az osztályfőnök vagy az 

igazgató adhat engedélyt. 

3. Egy tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart az alábbi csengetési rend 

szerint: Csengetési rend Rövidített órák 

1. 8:15-8:55 1. 8:15-8:50 

2. 9:15-9:55 2. 9:00-9:35 

3. 10:05-10:45 3. 9:40-10:15 

4. 10:55-11:35 4. 10:25-11:00 

5. 11:45-12:25 5. 11:05-11:40 

6. 12:45-13:25 6. 11:45-12:20 

7. 13:45-14:25 7. 12:25-13:00 

8. 14:30-15:10 8. 13:05-13:40 

9. 15:20-16:00 9. 13:45-14:20 

4. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába! 

5. A foglalkozásokról a meghatározott tanulási idő után lehet a gyermekeket elvinni. 

6. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a 

szünetben intézhetik, tanáraikat a tanári szobából kihívathatják. Rendkívüli esetben 

az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

7. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. 
 

17. Tanórán kívüli és választható foglakozások 

1. A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. A 

választható tantárgyakra vonatkozó nyilatkozatokat az előző tanév májusáig kell 

benyújtani. 

2. Tanulóink szakköri foglalkozásokon is részt vehetnek. A beiratkozást követően az 

aktuális félév végéig a tanuló számára kötelező ezek látogatása. 

3. A tanév során logopédiai, illetve tanulási nehézségek feltérképezésével kapcsolatos 

felmérések zajlanak. A vizsgálatok elvégzésének, és a későbbi fejlesztésnek a 

feltétele a szülő írásbeli beleegyezése. Az iskola a fejlesztéseket a jogszabályi 

kötelezettségeknek megfelelően végzi. 

4. A fejlesztő és tanórán kívüli foglalkozásokra is a tanítási órákra vonatkozó 

rendelkezések érvényesek. 

5. Tanórán-, iskolán kívüli foglalkozásokon is be kell tartani a házirend szabályait. 

18. Nyilvánosság 

1. A házirend egy példányát a szülőknek beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása 

esetén átadjuk. A dokumentum megtekinthető az iskola honlapján. 
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2. A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére a gyerekek részére az év eleji 

osztályfőnöki órák egyikén. 

3. Jelen házirendet az intézmény nevelőtestülete 2011.08.031-i ülésén fogadta el, 

elfogadása napjától hatályos. 

  



1

2 

 

 

Nyitott Ajtó Baptista Óvoda - 3533. Miskolc, Kabar u. 1. 

 

Az intézmény: 

 

Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Művészeti 

Szakgimnázium, Középiskola és Kollégium 

3533. Miskolc, Téglagyár út 3. 

Telephely Nyitott Ajtó Baptista Óvoda 

3533. Miskolc, Kabar u. 1. 

www.baptistaiskola.hu 

0646-370-559 

baptistaovoda.miskolc@gmail.com 

Fenntartó: 

 

Nyitott Ajtó Baptista Központ 

3534. Miskolc, Béke u. 6. 

 

Az intézmény jogállása: 

A gazdálkodást a székhely intézmény látja el. A munkáltatói feladatokat a székhely intézmény 

igazgatója látja el. 

Személyi hatálya kiterjed: Területi hatálya kiterjed: Időbeni hatálya kiterjed: 

- az intézménybe 

felvett valamennyi 

gyermekre, 

- az intézménybe járó 

gyermekek szüleire, 

törvényes 

képviselőire, 

- az intézmény 

valamennyi 

alkalmazottjára. 

- az intézmény 

területére, 

- az intézmény által 

szervezett óvodán 

kívüli programokra, 

eseményekre. 

- a fenntartó 

jóváhagyásának 

időpontjától 

visszavonásig 

 

A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: 

 az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek átadjuk 

 minden nevelési év első szülői értekezletén ismertetjük az óvodába beírt gyermekek 

szüleivel 

 a szülők a fogadóórák alakalmával az óvodapedagógusoktól, az óvodavezetőtől 

kérhetnek tájékoztatást a Házirenddel kapcsolatban 

 a Házirend megtekinthető: az óvoda szülői és alkalmazotti hirdetőtábláján 

A Házirendet készítette: az intézmény egység vezetője 

 

Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete (dokumentum: Jegyzőkönyv – Határozat) 

 

Egyetértési jogát gyakorolta: a Szülői Szervezet (dokumentum: Egyetértő Nyilatkozat) 

 

A Házirendet jóváhagyta: Fenntartói jóváhagyás (dokumentum: Jóváhagyási határozat) 

A Házirend módosítható: 

 amennyiben a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

 amennyiben az óvoda jelenlegi szervezetében változás következik be, 

 a Szülői Szervezet képviselőinek indítványozására, 

http://www.baptistaiskola.hu/
mailto:baptistaovoda.miskolc@gmail.com
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 a Nevelőtestület javaslatát követően. 

A Házirend megsértésének jogkövetkezményei: 

A Házirend megsértésével hozott óvodai döntés, vagy intézkedés elmulasztása ellen a 

Közoktatásról szóló törvény 83. § (2) bekezdése alapján a gyermek érdekében eljárást indíthat. 

A Házirendet a jóváhagyást követően, akiket a személyi hatályossági kör érint, azt 

betartani és betartatni köteles. 

Kedves Szülők és Munkatársak! 

Óvodánk, integrált Helyi Nevelési Programjának egyik alappillére a családi házzal való partneri 

együttműködése a gyermekek nevelési-fejlesztési folyamatában. Házirendünk e nyitottság 

szellemében készült. Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodánkban derűs, harmonikus és 

családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda 

mindennapi nyitott együttműködése. Gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, az Ő 

érdekükben készült el, ezért kérjük, hogy a benne foglaltakat figyelmesen olvassák el és tartsák 

be. 

Megtisztelő javaslataikat, észrevételeiket szívesen fogadjuk. 

Óvodánk helye a közoktatás rendszerében 

Az óvoda, mint nevelő intézmény a magyar közoktatási rendszer része. Az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni. 

Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 

Ellátásának kerete között felelős a gyermekek testi, érzelmi-értelmi, erkölcsi fejlődéséért; a 

gyermek közösség kialakulásáért és fejlődéséért; az óvoda a gyermek személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel; az óvoda a 

gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi 

nevelő-fejlesztő munkáját. 

Az óvodai felvétel, átvétel, beiskolázás rendje: 
Az óvodai felvétel: 

Az óvodában az a gyermek vehető fel, aki 2,5 éves elmúlt; a harmadik életévét betöltötte; 

egészséges és ezt orvos igazolja. Az intézményi Alapító Okiratnak megfelelően óvodánkba 

az enyhén értelmi fogyatékos gyermek is felvehető. Abban az évben, amelyben a gyermek a 

hatodik életévét betölti, akkor kezdhet új nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után 

született; a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság javasolta. A beíratási időszakot a 

fenntartó határozza meg. A beíratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek 

fogadása szeptember 1-től folyamatosan történik. Az újonnan jelentkező gyermekek 

fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. 

A beiratkozás rendje: 

A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó információk rögzítésével az Adatvédelmi szabályzat betartásával. A szülő köteles 

bemutatni a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumot, születési anyakönyvi 

kivonatát, lakcímkártyáját, Taj-kártyáját. A szülő, gondviselő személyazonosító 

igazolványát, lakcímkártyáját köteles bemutatni. A beiratkozás során a szülőt röviden 

szóban és írott bemutatkozó anyag formájában ismertetjük óvodánk pedagógiai rendszeréről. 

A beiratkozást követően a gyermekek és a szüleik lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlen 

betekintést nyerjenek az óvoda életéről: közös gyermeknap, a nyár folyamán nyitott óvoda. 
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Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és 

az óvodapedagógusok igényének és véleményének figyelembevételével. A szülőt határozat 

formájában kell értesíteni a felvétel eredményéről. A gyermekek személyiség jogait és az 

adatvédelmi szabályokat figyelembe véve az óvodában a felvett gyermekekről névszerinti 

névsort nem függesztünk ki. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó az 

óvodavezetővel együtt bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

A gyermeket a szülő kérelmére – ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja, a kijelölt állami szerv felmentheti. A szülő a kérelmet csak a 

tárgyév május 25-éig nyújthatja be. A felmentés továbbra is csak annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.  

Az óvodai átvétel: 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti az óvoda vezetőjétől. Ezt a 

tényt az óvodavezető írásban jelzi az érintett óvoda intézményvezetőjének. 

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha 

a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a gyermeket felvették az általános 

iskolába, 

a 3-5 éves gyermek a mindenkori jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van 

távol az óvodai foglalkozásokról. 

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban 

értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján 

kerül sor, a határozat számát is meg kell küldeni. 

A beiskolázás feladatai 

A beiskolázással kapcsolatos feladatokat a mindenkori, jogszabályi és fenntartói 

elvárásoknak megfelelően végezzük. Tanköteles korú az a gyermek, aki augusztus 31-ig 

betölti a hatodik életévét. A szülők számára: tájékoztató szülői értekezleteket tartunk az 

érdekelt általános iskolák részvételével, pontos szóbeli és írásbeli tájékoztatást adunk az 

iskolai beiratkozás rendjéről, időben biztosítjuk az óvoda által kiállított szakvéleményt, amit 

akkor is át kell adni a szülőnek, ha a gyermek egy évig még óvodában marad. 

 

Általános működési szabályok 

Az óvodai nevelési év 

Szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: Nevelési-oktatási éve 09.01-

05.31-ig tart, ez alatt az időszak alatt a gyermekek részére a Helyi Óvodai Nevelési Program 

szemléletének megfelelően történik a gyermekek nevelése-fejlesztése. Nyári időszak: 06.01-

08.31-ig tart, ez alatt az időszak alatt a csoportok összevontan működnek, fejlesztés a nyári 

udvari élet tevékenységeihez kapcsolva történik. 

Nevelés nélküli munkanapok 

Egy nevelési évben nevelőtestületünk – a jogszabályi lehetőségeknek megfelelően – 5 

munkanapot vesz igénybe. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: az óvodai 

eredményes és hatékony működtetésének jegyében a szakmai fejlesztő munka szolgálatában 

kerül megszervezésre. Az időpontokat a mindenkori Munkaterv „nevelési év rendje” 

fejezetben tervezzük meg. A szülőkkel írásban- az adott időpontot megelőzően legalább 7 

nappal – értesítjük a nevelésnélküli munkanapokról. 

Az óvoda nyári zárva tartása 

Időtartama az elvégzendő, indokolt nyári munkálatoktól függően 3-4 hét. A nyári zárás 

időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év 02.15-ig értesítjük. Az értesítés módja írott 

formában a szülői hirdetőtáblán történik. 

Nyitvatartási idő 
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Az intézmény 5 napos munkarenddel üzemel: hétfőtől-péntekig 50 órás nyitvatartási idővel, 

melynek pontos időpontja a mindenkori éves munkatervben – a szülői igényeknek 

megfelelően – kerül meghatározásra. Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való 

eltérést az óvodavezető engedélyezi. 

A gyermekek biztonsága érdekében 

Amíg a gyermekek az óvodában tartózkodnak, az ajtót tolózárral be kell zárni, hogy a 

gyermekek ne juthassanak ki az utcára. Kérjük a szülőket, hogy a kaput a tolózárral mindig 

zárják be. A napközbeni látogatókat, az ajtót nyitó dolgozó engedi be, majd a látogatót a 

keresett dolgozóhoz vezeti. 

Az ebéd után hazamenő gyermekek szülei számára a bejárati ajtót a csoportok napirendjéhez 

igazodóan nyitjuk ki, melyről a szülőket az első szülői értekezletem és a szülői hirdetőtáblán 

értesítjük A délutáni pihenőidőben – melynek pontos időpontja a bejárati ajtókon található – 

kérjük, gyermekeik pihenését csengetéssel ne zavarják. Ha a szülő vagy más családtag eljött 

a gyerekért, kérjük, ne tartózkodjanak a szükségesnél tovább az óvoda területén, mert a 

csoportot felügyelő óvodapedagógusok csak így tudják biztosítani a többi gyermek 

biztonságát. Az óvoda belső területére kutyát, vagy más állatot behozni egészségügyi okok 

miatt tilos! Az óvodába járó gyermekeket – a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően 

– a szülő kérésére sem engedhetjük egyedül haza és a 18 éven aluli hozzátartozó sem viheti 

haza. A gyermeket a szülő írásbeli kérésére más felnőtt is hazaviheti. Olyan esetben, ha a 

szülő láthatóan veszélyezteti gyermeke testi épségét a gyermek átadása – vezetői utasításra 

– megtagadható. A 16.30 óráig el nem vitt gyermekek elhelyezéséről az ügyeletes 

óvodapedagógus gondoskodik, miután a szülőt kétszeri próbálkozással sem tudta utol érni. 

A szülői felügyelet nélkül maradt óvodás gyermeket a Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálatnak adjuk át, melynek pontos helyszínéről a szülőt az óvoda bejáratán hagyott 

levélben tájékoztatjuk. Jogszabályi elvárás alapján minderről értesítjük a Gyámhatóságot és 

a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

Az óvodába érkezés és a távozás rendje 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek reggel 8:30 óráig érkezzenek meg az óvodába. A 

napirendben meghatározott tevékenységek időbeni betartása miatt és a helyiségek 

fertőtlenítő mosásának elvégzése indokolja ennek az időpontnak a betartását. A gyermekek 

ebéd utáni és délutáni hazavitele a mindenkori napirendnek megfelelő időpont, melyet a 

szülőkkel a csoportok óvodapedagógusai a nevelési év első szülői értekezletén ismertetnek. 

Helyi sajátosságain figyelembe vételével (kis területű öltöző) és az egészségügyi előírásokra 

tekintettel kérjük, hogy lehetőleg a gyermekek óvodába hozatal-vitele esetén egy fő 

hozzátartozó tartózkodjon a gyermeköltözőben. A szülők különélése esetén, szülői és egyéb 

hozzátartozói kéréseknek csak bírósági végzés bemutatása esetén tudunk eleget tenni a 

gyermekek láthatásának, illetve elvitelének tárgyában. 

Az óvoda napirendje 

A csoportok napi és heti rendjét a Helyi Óvodai Nevelési Program szabályozásának 

megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején 

alakíjuk ki, melyet az első – nevelési évnyitó – szülői értekezleten ismertetünk a szülőkkel. 

A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan 

változnak. 

Fakultatív hit- és vallásoktatás 

A területileg illetékes, bejegyzett egyházak az óvodai nevelési programtól függetlenül – a 

szülői elvárásoknak megfelelően – hit és vallásoktatást szervezhetnek. Ennek lehetséges 

időpontját é helyét a szülőkkel és az érdekelt egyházzal egyeztetve határozzuk meg, mely 

beépülhet az óvodai napirendbe. 

Egyéb foglalkozások szervezése 
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Az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramjában megfogalmazott jogi szabályozásnak 

megfelelve: „…Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program 

alapján történhet és a gyermekek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában 

foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a 

gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét az óvodapedagógus irányítja…” 

A gyermekek és szülők jogai és kötelességei 

A gyermek joga: 

- az óvodájában, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen. 

- napirendjét életkorának és egyéni fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

- emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák és védelmet kell számára biztosítani 

fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

- nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben részesüljön. 

- nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. 

- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – 

különleges gondozásban – részesüljön, a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez 

forduljon segítségért. 

- az óvodában családja anyagi helyzetétől függően, a szülő kérelmére ingyenes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön. 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

- életkorának megfelelő szinten baleset és tűzvédelmi oktatásban részesüljön 

- részt vegyen az óvodai nevelés folyamatában. 

A gyermek kötelessége: 

- életkorának megfelelően – az óvodapedagógus és a dajka irányításával – működjön 

közre saját környezetének és az általa használt eszközök, játékok rendben tartását. 

Óvja az óvoda létesítményeit és felszereléseit. 

- óvja saját és gyermektársai testi épségét, egészségét. 

- életkorának megfelelő szinten tartsa tiszteletben az óvodapedagógusok, dajkák, 

egyéb alkalmazottak és társaik emberi méltóságait és jogait. 

A szülő joga: 

- gyermeke számára szabadon válassza meg az óvodát. 

- megismerje az óvoda Helyi Nevelési Programját, Házirendjét, tájékoztatást kapjon 

az abban foglaltakról. 

- folyamatos, rendszeres tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről 

a Helyi Óvodai Nevelési Program szabályozásának megfelelően. 

- a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

- írásbeli javaslatot tehet az óvoda vezetője, nevelőtestülete, szülői szervezet felé, 

melyre legkésőbb harminc napon belül érdemi választ kell kapnia. 

- gyermeke száméra a nem kötelező foglalkozásokat is igénybe vegye, illetve ilyen 

foglalkozás megszervezését kezdeményezheti. 

- az óvodavezető és/vagy a csoportos óvodapedagógussal való megbeszélés alapján 

részt vegyen gyermek mindennapi óvodai életében. 

- a szülői szervezet létrehozását kezdeményezze, illetve annak munkájában részt 

vegyen. 

- személyesen vagy képviselői úton – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

A szülő kötelessége: 

- gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. 
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- biztosítsa gyermek óvodai nevelésben való részvételét. Gyermeke 3 éves korától – a 

rendszeres óvodába járással – biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. 

- kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és adjon meg ehhez minden tőle elvárható 

segítséget. A pedagógusok javaslatára a gyermekét vigye el a nevelési tanácsadóba, 

fejlesztő foglalkozásokra. 

- tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Lehetőség 

szerint vegyen részt az óvoda által felkínált szülői értekezleteken, fogadó órákon. 

- segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, 

a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermek jogainak érvényesítésében. 

- tiszteletben tartsa az óvoda vezetőjének, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi 

méltóságát és jogait. 

 

A szülőkre vonatkozó helyi szabályozások 

A gyermekek étkeztetése 

A gyermekek étkezését, térítési díját szülői kikérdezéssel, az óvodába történt beiratkozáskor 

kitöltött étkezési nyilatkozatok alapján a mindenkori jogszabálynak megfelelően állapítjuk 

meg. Kérjük a szülőket, hogy ha biztosak abban, hogy valamelyik nap gyermeke nem 

érkezik óvodába, azt előre jelezze, illetve, ha módjában áll azt is, ha hosszabb hiányzás után 

újra óvodába hozza. Ezt telefonon is elfogadjuk. 

A gyermekek részére előírt felszerelések 

Kérjük, hogy gyermekeik számára az alábbi felszereléseket szíveskedjék biztosítani: 

Ágynemű: kispárna – huzattal – kéthetente, illetve szükség szerint kérjük hazavinni és 

kimosni. 

Tornazsák, tornacipő, tornaruha – szükség szerint kérjük hazavinni és kimosni. 

Váltócipő (ne papucs legyen) és váltó ruha – szükség szerint kérjük haza vinni és kimosni. 

Váltó-tartalék fehérnemű. 

Melegítő (alsó-felső) – szükség szerint kérjük hazavinni és kimosni. 

Egyéb eszközöket a csoportok óvodapedagógusai – a Szülői Szervezet képviselőinek 

egyetértésével – minden nevelési év elején elfogadottak szerint kérhetnek be. 

Kérjük, hogy a gyermekek ruházatára (cipőjébe is), párnájára, törölközőjére tüntessék fel a 

gyermek jelét és/vagy a gyermek nevének kezdőbetűit, mert csak így tudunk felelősséget 

vállalni érte. 

A gyermekek egészségvédelme, biztonsága 

Az intézményben a gyermekek egészségügyi felügyeletét – megállapodás alapján – az óvoda 

orvosa és védőnője látja el. A gyermekeket évi két alkalommal – a szülő előzetes írásbeli 

hozzájárulásával – fogászati szűrővizsgálatra visszük, ezt követően – a fogászati kezelői 

lapnak megfelelően – a szülő köteles gondoskodni gyermeke további fogászati kezelésének 

biztosításáról. A szülő köteles tájékoztatni a csoportos óvodapedagógust a gyermek esetleges 

gyógyszerérzékenységéről, allergiáról és más betegségekről. Kérjük, hogy a gyermekek 

mindennap tisztán, gondozottan érkezzenek az óvodában (naponta tiszta, váltott fehérnemű 

és felső ruházat). A tisztaság a gyermek testi (fej, bőr, nyak, fül, köröm, hajzat) és ruházati 

higiéniájára is terjedjen ki. Az óvodában csak egészséges gyermek adható be. A következő 

tünetek észlelése esetén a gyermeket nem tudjuk az óvodába bevenni: láz, hőemelkedés, 

kiütéses, gennyes bőrelváltozások, fejtetű, gyulladt, váladékos szem, hányás, hasmenés, 

olyan köhögés, amely azonnali orvosi kezelést igényel, stb. Kérjük, hogy a járványos 

megbetegedések elterjedése, a többi gyermek egészsége érdekében kiemelten tartsák be ezt 

a szabályt. Ha nap közben történik a megbetegedés, az óvoda gondoskodik a beteg gyermek 

mielőbbi orvoshoz viteléről, a szülőjének azonnali értesítéséről. Kérjük Önöket, amennyiben 

elérhetőségük megváltozik, azt azonnal jelezzék a gyermek óvodapedagógusának. Az 
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óvodában a gyermekeknek semmilyen gyógyszer nem adható. Kivételt képez, ha a gyermek 

tartós beteg (allergia, asztma, stb.), ebben az esetben kizárólag az orvos utasításainak 

megfelelően járunk el. Bármilyen fertőző és egyéb betegséget követően, csak orvosi 

igazolással jöhet óvodába a gyermek. Kérjük, hogy az időjárásnak megfelelően, 

kényelmesen öltöztessék a gyermekeket, a helyesen kiválasztott ruhanemű védi az 

egészségüket. A váltóruha biztosításával hozzájárulnak gyermekük egészségvédelméhez. A 

gyermekek ékszerviselete balesetet okozhat, ezért ezt nem engedélyezhetjük az óvodában. 

Amennyiben a gyermek szeretné behozni otthoni játékát, azt egyeztessék a csoportos 

óvodapedagógussal. Kérjük, hogy a gyermekek testi épségére veszélyes játékokat, tárgyakat 

ne engedjenek a gyermekeiknek az óvodába hozni. Az óvodába hozott tárgyakért, 

játékeszközökért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A többi gyermekre való 

tekintettel kérjük, hogy az óvoda területén ne adjanak gyermekeik számára otthonról hozott 

élelmiszert, édességet. 

A gyermekek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók ne menjenek be a 

csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor, pl. beszoktatási idő, nyílt nap, ünnepségek. Az 

udvaron tartózkodás alatt a gyermekeket a kerítésen átadni illetve átvenni tilos. A szülő 

mindig jelezze gyermeke óvodapedagógusának, ha megérkezett gyermekéért. A szülő, ha a 

gyermekét átvette, kérjük, ne tartózkodjon játék céljából tovább az udvaron, mert az esetleg 

ekkor bekövetkezett balesetért nem tudjuk vállalni a felelősséget. Az óvodai életre 

vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartását a szülők 

jelenlétében is elvárjuk. Kérjük, óvják és becsüljék meg az óvoda tulajdonát képező 

eszközöket, tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, cselekvően támogassák az óvodát nevelési 

feladataink eredményes véghezvitelében, a kisebb javításokban. Kérjük, a gyermekek 

egészséges életmódra nevelése és környezetvédelemre nevelése eredményessége érdekében 

az egész óvoda területén kerüljék a szemetelést, óvják a tisztaságot. Kérjük, hogy az 

óvodából kilépve se szemeteljenek. Óvják, védjék lakókörnyezetüket. 

A gyermekek biztonsága érdekében az óvodapedagógust a csoportból csak akkor lehet 

kihívni, ha a többi gyermek felügyeletét meg lehet oldani. Az óvoda egész területén tilos a 

szeszesital, drogfogyasztás és a dohányzás. A gyermekeknek csak a szülők engedélyével és 

hozzájárulásával lehet egész vagy több napos kirándulást, erdei óvodát szervezni. 

A gyermekek távolmaradásának igazolása 

A Közoktatásról szóló törvény alapján az 3. évet betöltött óvodás gyermek egy nevelési 

évben 5 napnál többet nem hiányozhat igazolatlanul. Amennyiben ennél több napot 

hiányzik igazolatlanul, úgy ezt az óvoda vezetője jelenti a Miskolc Megyei Jogú Város 

Jegyzője felé. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek távolmaradásának igazolása a mindenkori 

jogszabály alapján történik, melyről az érintett szülőket a tanévnyitó szülői értekezleten, 

illetve a nevelési évben felvett gyermekek szülei részére a felvétel napján tájékoztatjuk. 

Az óvodai elhelyezés megszüntetése a szülő, legalább kétszeri írásbeli figyelmeztetését 

követően szűnhet meg ebben az esetben. 

 

Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

Öt nap hiányzás esetén: Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai 

nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda 

vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és 

a gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat, az óvoda, haladéktalanul intézkedési tervet 

készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket 
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veszélyeztető, és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek 

óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

Tíz nap hiányzás esetén: Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az 

óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, 

az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

Húsz nap hiányzás esetén: Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az 

óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, 

az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti 

illetékes gyámhatóságot [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4)] 

Tizenegy nap hiányzás esetén: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti 

szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési 

évben összesen – az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek 

esetén – tizenegy nap. 

Az egészséges gyermek több napos hiányzását – a szülő kérésére, indokolt esetben – az óvoda 

vezetője engedélyezheti. Bármilyen betegséget követően, a gyermek csak orvosi igazolással 

jöhet óvodába. A gyermekek testén és haján élősködők fertőzése esetén a gyermeket csakis 

orvosi igazolással, fertőzésmentesen kérjük óvodába hozni. Nyári időszakban a hosszabb 

hiányzást csak a betegségek esetében kell igazolni. 

A gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük, ha azt a szülő előre bejelenti vagy legkésőbb a 

távolmaradás napján jelzi az óvodapedagógusnak. A szülő összesen 15 nap távollétet igazolhat. 

Az 15 napot meghaladó távollétet a helyi vezetővel írásban kell egyeztetni. Továbbá igazoltnak 

tekintjük, ha a gyermek beteg, és azt az orvos igazolja, ha a gyermek hatósági intézkedés vagy 

egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és az óvoda zárása idején. 

A gyermek távolmaradását igazolatlannak tekintjük, amennyiben távolmaradását nem igazolják 

szóban, vagy írásban. 

A szülők tájékoztatása gyermekeikről, az óvoda életéről 

A hivatalos ügyek lebonyolítása az óvodavezetői irodában, az óvodatitkárnál történik. Az 

óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezető, és helyettese az intézményben tartózkodnak, 

ebben az időpontokban a szülők számára bármikor rendelkezésre áll az óvodavezetés. Az 

óvoda gyermekvédelmi megbízott neve a szülői hirdetőtáblán található. A szülők 

problémáikkal – előzetes egyeztetéssel – a probléma jellegének megfelelő időpontban 

fordulhatnak a gyermekvédelmi megbízotthoz. Az óvodapedagógusok fogadóórája előzetes 

megbeszélés alapján, szükség szerint történik. Az óvodába felvett gyermek fejlődését az 

óvoda nevelőtestülete által kidolgozott „Fejlődés nyomon követése” dokumentumban 

rögzítjük. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, 

látás, mozgásfejlődés. A fejlődés rögzítése évi két alkalommal történik. Rögzítésre kerülnek 

a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, javaslatok, fejlesztési tervek. 

Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a Szakszolgálat igénybe vételét. 

Amennyiben a szülő az óvoda indokait figyelmen kívül hagyva gyermekét nem viszi a 

szakszolgálathoz, úgy az óvoda felveszi a kapcsolatot a helyi Családsegítő – Gyermekjóléti 

Szolgálattal. Amennyiben ez sem vezet eredményre, úgy a területileg illetékes Jegyző felé 

jelzéssel él az intézmény vezetője. A fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló 

bejegyzéseit minden esetben ismertetjük a szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre 

rendszeresített forma nyomtatványon. A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába 

lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdést követő hat hónapon belül kérheti. A 

fejlesztési javaslatot az óvoda köteles átadni a szülőnek. A fejlődési napló tartalmát, 

vezetésének szabályozását a Helyi Óvodai Nevelési Program tartalmazza A gyermekkel 

kapcsolatos, óvodai nevelést érintő szülői véleményt, tapasztalatot mindenkor 

meghallgatjuk, indokolt esetben azonnal intézkedünk. Azonban ezek a megbeszélések nem 
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zavarhatják, a gyermekek felügyeletét nem sértheti. Amennyiben a vitás kérdést nem tudják 

rendezni, keressék meg az intézményvezetőt. 

A gyermekek bármilyen irányú szakértői és orvosi vizsgálata a szülő írásbeli 

hozzájárulásával végezhető csak el. Kérjük a Tisztelt Szülőket, egyben kötelezzük az óvoda 

valamennyi dolgozóját, hogy mintaadó kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés 

szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus 

fejlődését. Kérjük a Kedves Szülőket és Hozzátartozókat, hogy vegyék figyelembe a 

Közoktatásról szóló törvény azon pontját, hogy az óvodapedagógus munkakörével 

összefüggésben megilleti az a jog, hogy „…személyét, mint a pedagógusközösség tagját 

megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogát tiszteletben tartsák, nevelő, oktatói 

tevékenységét értékeljék és elismerjék…” Valamennyi szülőtől, egyéb hozzátartozótól 

elvárjuk, hogy mások gyermekeit semmilyen esetben ne vonják felelősségre, pszichésen ne 

terheljék. Amennyiben ilyen jellegű problémájuk van, minden esetben forduljanak a 

csoportos óvodapedagógushoz, óvodavezetőhöz. Kérjük, hogy a gyermek öltözőben a 

hangos családi vitákat kerüljék el, ne zavarják az óvoda derűs, családias és harmonikus 

légkörét durva magatartásukkal. 

Az óvodai hagyományok, ünnepek 

Az óvodai ünnepek rendje a mindenkori éves Munkaterv „Nevelési év rendje” fejezetben 

kerül rögzítésre, melyről a szülőket az óvoda internetes honlapján, írásban a szülői 

hirdetőtáblán, szóban a szülői értekezleteken tájékoztatjuk. Az óvodában megünnepeljük a 

gyermekek születésnapját. Az ÁNTSZ előírásainak megfelelően kérjük, hogy erre az 

alkalomra és egyéb ünnepségekre, kizárólag előre csomagolt, a boltban vásárolt sütemény, 

vagy HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban készült tortát hozzanak. 

Kérjük, hogy az óvoda hagyományaihoz illeszkedő ünnepeknek azzal is adjuk meg a 

tiszteletet, hogy a gyermekek ünneplő ruhában érkeznek az alkalmakra: sötét alj, fehér felső. 

Az óvoda dolgozóira vonatkozó előírások 

Az óvoda dolgozóinak részletes munkaköri leírása az intézményi Szervezeti és Működési 

Szabályzatában található. Valamennyi dolgozó, a reá vonatkozó munkaköri leírásnak 

megfelelően köteles munkaköri feladatát ellátni. 

A nyitvatartási idő alatt az óvodapedagógus – a családdal együttműködve – felel a reá bízott 

gyermekek testi és lelki fejlődéséért. 

Az óvoda minden dolgozója köteles a jogszabályban előírt időszakban foglalkozás 

egészségügyi vizsgálaton részt venni. 

A gyermekeket lehetőség szerint mindennap kiviszik a szabad levegőre, kivéve a csapadékos 

időjárást, és a -10 fokos hideg vagy rendkívüli erős szél esetén. 

A séták biztonságos lebonyolításához felnőtt kísérőket biztosítunk, 10 gyermekenként 1 fő 

felnőtt kísérő. 

A gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket, vegyi anyagokat a gyermeke 

jelenlétében szigorúan tilos használni. 

A veszélyesebb foglalkozási eszközöket, pl. olló, tű, szög, fűrész, stb. a gyermekek csak 

gondos felügyelet mellett használhatják. 

Az udvari mászókákat, hintákat a gyermekek csak a felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

A gyermek testi fenyítése, levegőtől és ételtől való megvonás büntetése szigorúan tilos. 

A gyermek bármilyen jellegű hátrányos megkülönböztetése szigorúan tilos. 

Az óvodában „külső” kereskedelmi árusokat, ügynököket beengedni tilos. 

Az udvar biztonságáról – játékeszközök balesetmentessége, fűben „rejtőző” 

balesetveszélyes eszközök, mérgező gombák, stb., - az erre kijelölt dajka naponta köteles 

meggyőződni. Amennyiben bármilyen problémát észlel, azt azonnal köteles jelenteni az 

óvodavezetőnek vagy helyettesének. 
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A gyermekek jelenlétében az óvoda udvarán járművel közlekedni tilos és rendkívül 

balesetveszélyes. Az élet és egyéb szállítás ideje alatt valamennyi óvodapedagógus és egyéb 

alkalmazott ügyel arra, hogy a jármű közelében gyermek ne tartózkodjon. 

Az óvodai élet nyugalma és balesetmentes munkavégzés biztosítása érdekében a 

mobiltelefont munkaidőben használaton kívül kell helyezni. Fontos és indokolt esetben, 

fedési időben a hívás elintézhető. 

Az óvoda, védő – óvó intézkedései 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer folyamatos vizsgálata, a feltételek javítása az intézményvezetőség 

állandó feladata. Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát 

képezi az, hogy a reá bízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez 

szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy 

a gyermek balesetet szenved vagy ennek veszélye fenn áll, a munkaköri leírásának 

megfelelően a szükséges intézkedést megtegye. 

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások és séták előtt szükség szerint 

valamennyi csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az 

elvárható magatartási formákat. Mindez tükröződjön a csoportok tervező munkájában. 

Veszélyes helyekre a gyermekeket szigorúan tilos elvinni. 

A csoportos és udvari játékszerek feleljenek meg a mindenkori jogszabályi elvárásoknak. 

Az óvodába csak olyan játékszer vásárolható, amely megfelelő minőségi tanúsítvánnyal 

ellátott. A játékokon és egyéb foglalkozási eszközökön található használati utasítást az 

óvodapedagógus köteles megismerni és azt betartani, betartatni. 

Az óvodapedagógus az általa készített eszközöket csak akkor viheti be az óvodai 

foglalkozásokra, ha az megfelel az óvó-védő előírásoknak. Így nem veszélyezteti a 

gyermekek testi épségét, igazodik a gyermekek testméretéhez és megfelel a tűz-, környezet-

, munka- és egészségvédelmi előírásoknak. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy veszélyforrást a dajka észleli, köteles azonnal 

intézkedni, a veszélyforrásról az óvodavezetést haladéktalanul értesíteni. 

A gyermekbalesetet súlyosságtól függetlenül minden esetben, azonnal jelenteni kell az 

óvodavezetőnek, távolléte esetén a megbízott vezetőnek, aki dönt a gyermek további 

ellátásáról. A szülőt azonnal értesíteni kell a balesetről. 

A gyermekbalesetet minden esetben ki kell vizsgálni, melynek folyamatába a szülői 

szervezet képviselőjét is be kell vonni. 

A gyermekbaleset kivizsgálását követően meg kell határozni azokat a feladatokat, melyek a 

hasonló balesetek megelőzését szolgálják. 

Az óvoda csak azért a gyermekért vállal felelősséget, aki az óvodai belső folyósóra 

megérkezett és az óvónő vagy a dajka átvette a szülőtől, egyéb hozzátartozótól. 

Az óvodából hazatérés közben bekövetkezett balesetért az óvoda dolgozóit nem terheli 

felelősség. 

Bombariadó esetén szükséges teendők 

Bombariadó esetén az óvodavezető távolléte esetén hivatalos helyettese intézkedik. Az 

épület kiürítése a „tűzriadó terv” alapján történik. A gyermekek kimenekítését az 

óvodapedagógusok végzik, ez idő alatt a dajkák és egyéb technikai dolgozók összegyűjtik a 

gyermekek zsákját, saját táskáikat és utánuk viszik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a 

gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az 

óvodavezető – akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy – dönt. A 

gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső általános iskola, illetve közösségi 



2

2 

 

 

helyre történik. A bombariadóról és a hozott intézkedésről az óvodavezető rendkívüli 

jelentésben értesíti a fenntartót. 

Tűzvédelmi szabályozás 

Az óvoda udvarán tüzet gyújtani tilos. A dohányzás tilos az óvoda egész területén. 

Dohányzás csak a törvényben meghatározott intézményen kívüli területen engedélyezett. 
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Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ - tagintézmény 

 BEVEZETÉS 

1.1. A házirend célja, feladata 

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és 

működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény 

belső működését. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok 

gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a 

kötelezettségekvégrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

1.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya 

A házirend betartása kötelező minden, az intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre 

(gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve 

teljesítenek bizonyos kötelezettségeket az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem 

állókra is, továbbá bizonyos kérdésekben a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó 

szervezetekre is. 

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett 

programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A működés rendje 

2.1. Az intézmény munkarendje 

Az  óvoda nyitva tartási rendje 

Napi nyitva tartás: 700-1700, Lak telephelyen 700-1700 

Az iskola nyitva tartási rendje 

Edelény, Bányász úton: 645-1730 

Edelény, Szentpéteri úton: 630-2100 

A nyári nyitva tartás alatt minden szerdai napon  9-12 óra között ügyeletet tartunk, a hivatalos 

ügyekben való segítség céljából. 

A diákotthon nyitva tartási rendje 

 tanítási napokon 1200-800 

 

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

utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló 

nem tartózkodhat.  

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola 

elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök/tagintézményvezető-

helyettes/tagintézményvezető írásos engedélyével lehetséges.  

Az elméleti tanórák 45 percesek, a gyakorlati foglalkozások 60 percesek. Óra és 

szünetrövidítést rendkívüli esetekben az igazgató vagy a tagintézményvezető rendelhet el. 

2.2. Tanítási rend 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az iskolában, illetve a gyakorlóhelyen 

kell lenniük.  

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

Az edelényi képzési helyen: 

1. óra:   800 –  845               szünet: 845 –  855 

2. óra:  855 –  940               szünet: 940 –  950 

3. óra:  950 – 1035               szünet: 1035 –  1045 

4. óra: 1045 –1130       szünet: 1130 –  1140 
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5. óra: 1140 – 1225                szünet: 1225 –  1235 

6. óra: 1235 – 1320 szünet:1320 –  1330 

7. óra: 1330 – 1415  szünet:1415 –  1425 

8. óra: 1425 – 1510 

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az 

órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg! 

A tanítási órák rendje 

A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. Tanítási óra alatt a tanuló nem 

tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. A tanuló fegyelmezetlen magatartásával senkit nem 

hozhat hátrányos helyzetbe, és nem akadályozhat a tanulásban. 

A gyakorlati oktatás a gyakorlati órarend szerint folyik. 

A tanév munkarendjében meghatározott tanítás nélküli munkanapok a gyakorlati oktatásra is 

vonatkoznak. A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem 

kerülhet sor az elméleti képzési napokon; az iskola által szervezett olyan rendezvény napján, 

amelyen minden tanuló részvétele kötelező a gyakorlati oktatáson részt vevő tanulók is az 

iskolában tartózkodnak. 

Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc 

perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül. 

A gyakorlati foglalkozáson a tanulónak munkavégzésre alkalmas állapotban és tiszta 

munkaruhában kell megjelenni. A munkaruha tisztításáról a tanuló köteles gondoskodni. 

A tanulószerződéssel megszervezett gyakorlati oktatás során a tanuló köteles betartani a 

gyakorlóhely szabályait. Az intézmény a kapcsolattartóján keresztül és a foglalkozási napló 

alapján tájékozódik a tanuló által végzett gyakorlati tevékenységről. 

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje 

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.  

Annak a tanulónak, 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 – az tagintézményvezetővel való egyeztetést követően, az ő 

beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy 

a rendezvény 2200 óráig befejeződik, valamint, hogy pedagógus felügyelete mellett történik. 

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért a felelős pedagógus felel. 

2.4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanórán kívüli foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.  A résztvevőkkel egyeztetett 

időpontban, az intézmény nyitvatartási idején belül szervezhetők, ha a foglalkozás tanítási 

órával nem ütközik, és helyét, idejét egyeztették a tagintézmény vezetőjével. 

A foglalkozások rendjét a foglalkozási terv rögzíti, melyet a tagintézményvezető hagy jóvá.   

  

2.5. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül 

bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az 

osztályfőnökök tudatják a tanulókkal. 
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2.6. A számítógépterem használati rendje 

A számítógépteremben a tanulók csak tanár engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az 

óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az 

esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok 

telepíthetők. Játékok telepítése, a magánjellegű internet használat, illetve saját adathordozók, 

egyéb hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott 

konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotukba. A használat során be kell 

tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A 

számítógépterembe ételt, italt bevinni, ott étkezni, inni szigorúan tilos, és a foglalkozások során 

meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. 

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki 

köteles betartani.  

2.7. A tornaterem használati rendje 

A tornaterem tanítási időben és  tanítási időn kívül csak a tanárok engedélyével és 

felügyeletével használhatók. 

A tanulóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a baleset- és munkavédelmi előírásokat. 

Tanórai baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

2.8. Az ebédlő használatának rendje 

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt a tanulók a nyitvatartás alatt, 

tanári felügyelettel vehetik igénybe. 

Étkezés előtt – az egészségvédelem érdekében – ajánlott a kézmosás. Az étkezés befejezése 

után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. Mindenkinek be kell 

tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező tisztaságára, rendjére. 

2.9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

  A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök 

értesíti. A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezője gondoskodik a tanuló rendszeres 

orvosi vizsgálatáról. A vizsgálatokon való részvétel kötelező, a hiányzók a pótlásról egyénileg 

kötelesek gondoskodni. 

2.10. Oktatási helyiségek használatának szabályai 

Minden tanuló köteles a villamosenergiával, fűtéssel, az ivóvízzel takarékoskodni, az 

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

figyelmeztetni. 

Az iskola épületében és az udvaron tilos balesetveszélyesen közlekedni, saját és mások testi 

épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermek előtt, a 

tanterembe csak a tanár engedélyével lehet belépni.  

Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani 

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra 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.  

Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani. A 

helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról. 

Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon 

tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az tagintézményvezető előzetes 

engedélyével lehet.  

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de 

csak a tagintézményvezető engedélyével. 
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Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

 A tanulókkal ósszefüggő Szabályok 

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó 

kötelezettségeinek teljesítéséhez illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban 

bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az 

osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A 

megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja .  

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének 

jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan 

alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre 

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

illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett tárgyat zárható szekrénybe helyezi el, és 

haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor 

veheti át.  

Tanórákon tanórán kívüli foglalkozásokon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, tablet és 

bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására 

alkalmas eszköz használata a diákok számára tilos.  

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és 

vágóeszközök, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek.  

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben 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 ötven százalékát, 

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes szándékos károkozás esetén 

az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér  a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított öthavi összegét.  

A tanulószerződéssel gyakorlati oktatásban résztvevő tanulóra vonatkozó kártérítési szabályok: 

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gyakorlati 

képzést folytató szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.  

Ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, a gyakorlati képzést folytató 

szervezet köteles azt megtéríteni, amennyiben tanulószerződésben meghatározottak szerint.  

A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének 

ötven százalékát köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 

tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét. 

A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzés szervezője 

(iskola/gazdálkodó szervezet)  a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk 

fedezetére – felelősségbiztosítást köteles kötni. 

3.2. Óvó-védő intézkedések 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során 

fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét a tanulók 

aláírásukkal igazolják.  

A rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra 

az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.  

A tanulók igényei alapján a tagintézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, 
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számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak 

megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden diák számára kötelező.  

Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak 

megfelelően, összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi 

munkarenddel – a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 

1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű 

egészségfejlesztési programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell 

értelmezni és alkalmazni.  

3.3. Védő-óvó előírások, melyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az iskolában 

tartózkodás során bekell tartani 

A legfontosabb rendszabályok e körben következők:  

 A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a 

szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét 

a haladási naplóban kell dokumentálni. 

 Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak 

(dráma és tánc, testnevelés, fizika, kémia, informatika…), a pedagógus köteles az első 

tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó 

veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.  

 A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor követendő teendőket a 

veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza. 

 Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli 

foglalkozásokon, rendezvényeken dohányozni, szeszes italt behozni és fogyasztani 

szigorúan tilos. 

 Az iskola területén és közvetlen környékén,  az iskola által szervezett rendezvényeken 

a bűncselekménynek számító tudatmódosító szerek, illegális drogok behozatala és 

fogyasztása szigorúan tilos. 

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, a megszervezésükkel 

kapcsolatos eljárások:  

 Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben 

foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata. 

 Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő 

biztosítja. Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és 

vérnyomásmérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), egészségügyi alkalmassági 

követelmények vizsgálata,oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások 

megszervezése különböző korcsoportok számára.  

 A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

 A vizsgálatokról előzetesen, és az azok során felmerülő megállapításokról a szülők 

értesítést kapnak. 
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3.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása, közzététele 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a tagintézményben a tagintézményvezető 

által e feladatokkal megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind 

a szülők, mind a tanulók rendelkezésére áll. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, 

fogadóóráját az iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap) 

megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.  

3.5. Baleset-megelőzési előírások, intézkedések baleset esetén 

 Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, az első tanítási nap 

osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és 

tűzvédelem legfontosabb szabályait. 

 Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét 

kialakítani, hogy senkit ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon 

balesetet.. 

 Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott 

engedélyével és felügyeletével használhatnak. 

 A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.  

 A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, szükség esetén a szakorvosi rendelőbe 

át kell kísérni vagy mentőt hívni, erről az intézményvezetőt haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 

 A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnök, vagy akadályoztatása 

esetén más érintett pedagógus tájékoztatja a szülőt. 

 A tanulóbaleset tényét, körülményeit a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

3.6. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

Azokon a tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola szervez, az iskola minden tanulója 

részt vehet szülői belegyezéssel. Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített 

időpontokban lehetnek. A kirándulások költségeit az intézmény vállalja. A kirándulást a 

tagintézményvezető engedélyezi. 

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt 

áll. A csoport tagjai együtt utaznak, a csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár 

megengedi. 

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, 

programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük, 

az iskolában is érvényes magatartási szabályokat kell betartaniuk.  

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető, 

illetve a rendezvényen felügyelő tanárnak. 

 

3.7. Térítési díjakkal, tandíjjal kapcsolatos szabályozás 

Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről 

tanévenként – a fenntartóval való egyeztetést követően – a tagintézmény vonatkozásában a 

tagintézményvezető dönt.  

Térítési díjköteles: 

 a független vizsga, 
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 az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az 

érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból  

 a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti 

sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, 

 a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és 

pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem 

fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga 

  Az Alapító Okiratunknak megfelelően intézményünk minden tanulója számára ingyen  

étkezést (reggeli, ebéd, napköziseknek uzsonna, kollégistáknak vacsora) biztosítunk.       

3.8. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre térünk ki:  

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, a jogosultság igazolásának módja, 

 a tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők, 

 a tankönyvellátásban közreműködők: tagintézményvezető, tankönyvfelelős kolléga, 

munkaközösségvezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

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

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét.  

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

szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja-e vásárolni vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani.  

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Az ingyenes tankönyvhöz 

a tanulók kölcsönzés útján jutnak.  

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó 

tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a 

könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, 

megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó 

értékcsökkenést (amortizáció).  

. 

3.9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról 

igazolni kell. 

A kivételes helyzetektől eltekintve a mulasztást kiskorú esetén a szülő (gondviselő), vagy 

nagykorú tanuló az osztályfőnöknek előzetesen, de legkésőbb a mulasztás napján köteles 

bejelenteni. 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nem egybefüggő nap hiányzását igazolhatja. 

Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – a tagintézményvezető 

adhat. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt 

időponttól számított – hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az 

igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló az ellenőrzőkönyvben a szülő aláírásával 

is ellátott igazolással, orvosi igazolással igazolhatja a mulasztását. Gyakorlati foglalkozásról 

történő mulasztás esetén a tanuló gyakorlati képzést folytató szervezetnek is bemutatja az 

igazolását. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő 

alatt nem igazolja távolmaradását.  
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A tanuló mulasztása igazolt, ha  

 távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással, vagy kórházi zárójelentéssel 

igazolja/a mulasztást elsődlegesen az ellenőrző könyvben igazolja a háziorvos, 

szakorvos, Tanulószerződés keretében folyó gyakorlati oktatás keretében táppénzre 

jogosító orvosi igazolás szükséges. 

 hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt 

igazolja; 

 előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől, vagy a 

tagintézményvezetőtől. 

Nagykorú tanuló esetén a mulasztások igazolásával kapcsolatban a szülőnek, gondviselőknek 

biztosított jogokat és kötelezettségeket a nagykorú tanuló gyakorolja. 

Távolmaradásra 3 napnál hosszabb időre a tagintézményvezető adhat engedélyt. Ha a tanóráról 

való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja (pl. versenyen való 

részvétel, iskolai rendezvény), akkor a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár 

csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség 

érdekében előzetes egyeztetést követően engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az 

osztályfőnöknél. 

A várható távolmaradásra vonatkozó kikérőket (sportegyesület, kulturális csoport, külföldi 

utazás stb.) függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni a 

távolmaradás megkezdése előtt, 3 napnál hosszabb távolmaradást a tagintézmény vezetője 

engedélyezhet. 

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, az órát, foglalkozást tartó 

nevelő a késés tényét, idejét az osztálynaplóba vagy az egyéb foglalkozási naplóba bejegyzi. A 

késések időtartamát össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra, gyakorlati foglalkozás, 

egyéb foglalkozás teljes időtartamának megfelelő számú percet, igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról, gyakorlati és egyéb foglalkozásról. 

A mulasztásokra vonatkozó 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 felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire. 

Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot is, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát eléri, 

valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.  

Ha 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. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 

órát, akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot értesíti.  

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő 

szabályok érvényesek: 

 ha egy tanévben meghaladja a 250 órát, 

 szakképző évfolyamokon (OKJ szerint folyó szakmai képzés) az elméleti tanítási órák 

20 százalékát, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a 

tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt 

osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról. 

Ha az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma egy tanévben meghaladja az adott tanévre 

vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak 

az évfolyam megismétlésével folytathatja. 
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Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, 

az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is 

szükséges. Azonban, ha a tanuló mulasztása a húsz százalékot eléri, de igazolatlan mulasztása 

nincs, és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam 

megismétlésének kötelezettsége alól. Erről a nevelőtestület a gyakorlati képzőhely javaslatára 

az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján dönt. 

Mulasztás a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatról: 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette 

(magasabb évfolyamra nem léphet). Azonban, ha igazolatlan mulasztása nincs, vagy az 

igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) öt százalékát, és az igazolatlan mulasztását pótolta, a következő tanév megkezdéséig 

pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, 

amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés 

kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete 

dönt. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési 

idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

3.10. A diákkörök működésének szabályai 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, művészeti csoport. 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet a tagintézményvezetőnek az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek 

figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján 

a nevelőtestület dönt. 

Az egyes diákköri foglalkozások idejéről, helyéről és a foglalkozást tartó pedagógus nevéről az 

iskola honlapján, hirdetőtábláján és a tanáriban kell az érdeklődőket tájékoztatni.  

3.11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják.  

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját 

és határidejét a tagintézményvezető határozza meg a jogszabály adta keretek között, s 

hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az 

osztályfőnökök útján a tanulók tudomására hozza, valamint az érintett tanulók szüleit írásban 

értesíti. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához a házirend 3.9. alfejezetében felsorolt esetekben („A tanuló 

távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások”) vagy ha a 

tanórai foglalkozások alól felmentették (egyéni tanrend esetén). 

 A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazás elvei 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít vagy folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az 

iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, szakmai, sport- és kulturális versenyeken, 
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vetélkedőkön vesz részt, 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, 

nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. 

Annak a tanulónak a munkája, aki az egész tanév vagy tanévek során kiemelkedően teljesít, 

tanév végén dicsérő oklevéllel, tárgyjutalommal, a dicséret bizonyítványába bejegyzésével is 

elismerhető. 

A tanulók jutalmazására a tanulók gyakorlati képzőhelye is javaslatot tehet, illetve részt vehet 

a tanulók jutalmazásában. Ezekben az esetekben a gyakorlati képzőhely javasalata alapján a 

jutalmazásról a nevelőtestület dönt. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai 

hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve 

nevelőtestületi értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell. 

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok 

teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

A fegyelmező intézkedések formái:  

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, megrovás. 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tettarányos büntetés, a fokozatosság elve és a 

nevelő célzat érvényesül. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

 durva verbális agresszió,  

 a másik tanuló testi és lelki bántalmazása;  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, tudatmódosító szerek) iskolába 

hozatala, fogyasztása;  

 a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 A tanulók jogai és kötelességei 

5.1. A tanulók jogai 

A köznevelés törvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák a tanulók 

jogait és kötelességeit. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális 

támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai 

munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett 

első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások 

azonban már a beíratást követően illetik meg a tanulót. 

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló 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 



3

3 

 

 

az tagintézményvezető előzetes engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a 

tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során 

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

előírásokat.  

Az iskola minden tanulója jogosult részt venni az iskola tanulóközösségeinek foglalkozásain, 

az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken. 

5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, a tagintézményveztőhöz, az osztályfőnökükhöz, 

az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez 

fordulhatnak.  

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában 

különösen a következők:  

 diákközgyűlés, 

 osztály és iskolai diákönkormányzat, 

 szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás,  

 véleményező gyűjtőláda,  

 rendszeres diákönkormányzati értékelés 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell 

kapniuk. 

5.1.2. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 

A tanulókat a tagintézmény vezetője az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két 

alkalommal, a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az 

osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, tagintézményvezetője a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév 

elején szóban, a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, írásban tájékoztatja. Az osztályfőnökök 

az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják. 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői 

szervezethez fordulhatnak. 

5.2. A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelessége, hogy betartsa a Házirend előírásait, az általános viselkedési normákat. 

A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben mások jogait és emberi méltóságát, ne 

akadályozzon másokat jogaik gyakorlásában. 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, a szükséges 

taneszközöket, felszereléseket magával hozza, iskolatársai zavartalan tanuláshoz való jogát 

tiszteletben tartsa. 

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi 

élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

A tanuló kötelessége, hogy a balesetvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzrendészeti szabályokat 

megismerje és betartsa, ha rendellenességet, veszélyeztető állapotot, vagy balesetet észlel, azt 

azonnal jelentse a leghamarabb elérhető felnőtt dolgozónak. 
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A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken ünneplő ruhában jelenjen 

meg. 

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

 hetes   

  ügyeletes 

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A tanulói ügyeleteseket az ügyeletes tanár jelöli ki. 

A hetesek feladata:  

 minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést 

tesznek az órát tartó pedagógusnak;  

 gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról. 

Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, 

jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyósói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az 

iskolavezetésnek.  

Az ügyeletes tanulók az ügyeletes tanár útmutatásai szerint látják el feladatukat. 

 Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok 

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – az életkori 

sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek biztosításában. 

Valamennyi intézményi program során nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, 

a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos 

a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, 

gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes 

fogyasztásra ajánlása, melyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör illetve 

alkoholos frissítő ital van. 

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, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. 

 

Óvodára vonatkozó speciális házirendi szabályozások 

  

Működő óvodáink:    3780 Edelény, Bányász út 27/a. – tagintézmény 

                                    3786  Lak, Ady Endre út 1/a. – telephely 

 

1. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI RENDJE 

Napi nyitva tartás: 700-1700, Lak telephelyen 700-1700 

 

 1.1. Nyári nyitva tartás rendje 

  Június 1-től augusztus 31-ig nyári életrend szerint összevont csoportokkal               

működik az óvoda. 

A nyári zárvatartás idejéről minden tanévben a fenntartó dönt. 

A nyári nyitva tartás alatt minden szerdai napon  9-12 óra között ügyeletet tartunk, a hivatalos 

ügyekben való segítség céljából. 
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2. A GYERMEK JOGAI: 

  

- A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsa ki (játékidő, 

levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása 

ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. 

- A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. 

- Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. (Több szülő együttes kérése alapján.) 

- Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

- A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, 

mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. 

Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. 

- A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök) 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen 

használhatja, arra vigyáznia kell. 

 

3. A GYERMEKEK RUHÁZATA AZ ÓVODÁBAN 

a jellel ellátott ruhafogason, a csoportszoba előtti térben helyezzük el a gyermekek utcai, és 

váltóruháit. 

- A szülők igényétől függ, hogy átöltöztetik gyermekeiket vagy sem. 

- Minden gyermeknek legyen váltóruhája, mely bármikor rendelkezésre áll, ha szükséges. 

 

 

4. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN 

 

- Intézményünkben az étkezés teljesen ingyenes. 

- Minden gyermek naponta háromszor étkezik: reggeli, ebéd, uzsonna. 

- Az óvoda köteles az ételmintákat 48 óráig megőrizni a konyha hűtőjében. (kivéve  

a kirándulás alkalmával készített hideg csomagokat ) 

- A csoportszobában a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 

élelmiszerekkel nem etikus. 

- A csoportszobában semmilyen élelmiszert tárolni nem tudunk. 

 

Az étkezések időpontja: reggeli 8-9 óra között, ebéd 11.30-12.30 óra között, uzsonna 15- órától 

 

 5. A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK 

 

- Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! 

- Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi   gyermek 

egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. 
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 - Otthonról hozott, vagy beküldött gyógyszert a gyermekeknek nem áll       módunkban beadni. 

Kivéve az allergia( pipa) ill. nagyon magas láz csillapítására alkalmas készítmények esetén. 

- Láz, hasmenés, hányás, hasgörcs esetén  megkezdjük a lázcsillapítást, majd értesítjük a 

szülőket , hogy minél hamarabb elvigye a gyermeket. Ezután a szülőnek kell gondoskodni az 

orvos felkereséséről! Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába. 

- Betegség vagy baleset esetén a gyermekeket azonnal ellátjuk, miközben a csoport 

felügyeletét a helyettes pedagógus látja el. 

- Fertőző betegség esetén ( rubeola , bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) a   

szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény ezután jelez az  ÁNTSZ felé és 

fertőtlenítő takarítást végez. 

6. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 

A gyermekek érkezésének, távozásának rendje reggel, délben, délutáni pihenés után. 

- Az óvodás gyermekeket óvodába érkezéskor az óvónők és a dajkák fogadják. 

- a gyermeket kísérő személy a csoportban, személyesen adja át a gyereket az óvónőknek, 

ha ez nem történik meg, és a gyermek valami oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az 

óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget nem vállalhat érte. 

- Az a szülő, aki nem tudja személyesen elkísérni gyermekét, ill. hazavinni az óvodából 

aláírásával rendelkezik arról, hogy rajta kívül ki az, akivel a gyermek elengedhető. 

 

7.AZ ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett, 

gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban. 

 

     A harmadik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek számára kötelező a délelőtti 

foglalkozásokon való részvétel napi 4 órában a tanév kezdetétől szeptember 1-től. 

  Amennyiben   ezekről   a   gyermek   (indokolatlan   hiányzás,   sorozatos   késés   miatt) 

rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a 

lakóhely szerinti jegyző felé. A jegyző ezután pénzbírságot szabhat ki a családra. 

  2015/2016. nevelési évtől már a harmadik életévét betöltő, az óvodával 

jogviszonyban álló gyermek szülőjére is vonatkozik, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét  a jövőben  külföldön  teljesíti,  előzetesen  köteles  értesíteni a 

gyermek lakóhelye,  annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

8. HIÁNYZÁSOK, IGAZOLÁSOK RENDJE 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását! 

 

Amennyiben a gyermek egyéb okok miatt három napnál hosszabb ideig marad távol az 

óvodától, azt az óvodavezető felé jelezze. 

  A  nevelési-oktatási  intézményekben  a  20/2012  EMMI  rendelet  51§-a  rendelkezik  

a gyermekek mulasztásának igazolásáról. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő 

előzetesen  bejelentette  az óvodapedagógusnak,  hogy gyermekét  nem viszi óvodába,  a 
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gyermek megbetegedett,  illetőleg a gyermek hatósági intézkedés  vagy egyéb ok miatt 

nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség 

miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

     Igazolatlan mulasztás esetén a következő eljárásmódot alkalmazzuk: 

   - igyekszünk felderíteni a mulasztás okát, és írásban figyelmeztetjük a szülőt az 

igazolatlan mulasztás következményeire 

   - amennyiben nem érünk el eredményt a gyermekjóléti szolgálat közreműködését vesszük 

igénybe. 

 

9. A SZÜLŐ JOGAI: 

- A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, 

intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

- Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

- Saját igénye szerint részt vegyen a foglalkozáson.  

- Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen 

közreműködhet. 

 

A szülő kötelességei: 

- A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

- Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását.Kísérje figyelemmel 

gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődése folyamatát, valamint a 

gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.  

- Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

 

A család és az óvoda együttműködési lehetőségei: 

- A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is- hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, nyílt nap, óvodaszék) aktívan 

részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 

- Az együttműködésre alkalmas fórumok. 

- „Minden nap nyílt nap”- a szülők bármikor betérhetnek a csoportba az 

óvodapedagógussal való előzetes egyeztetés alapján.  

- Szülői értekezletek (évente min. háromszor) 

- Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények 

- Fogadóórák  

- Az óvónővel való rövid esetenkénti megbeszélések a reggeli, illetve a délutáni 

órákban. 

- Családlátogatások 

A Szülői Közösség 
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- Minden csoportban 2-3 fős szülői szervezet működik, melynek tagjait a szülők 

választják meg a nevelési év első szülői értekezletén. 

- A Szülői Szervezet óvodánkban a következő jogokat gyakorolhatja: 

- tanácskozási joggal vehet részt az intézmény nevelőtestületi értekezletein. 

- döntési joggal élhet saját működésrendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról, melyhez az óvoda biztosítja az eszközöket és a helyet, 

- magasabb jogszabályban meghatározott esetekben véleményezési és egyetértési 

joggal élhet az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben. 

- A szülők közösségét az óvodában a Szülői Szervezet képviseli. A SZK tagjai 

tájékoztatást kérhetnek a nevelőtestületi értekezleteken minden olyan kérdésben, amely a 

gyermekek nagyobb csoportját érinti. 

 

10. A GYERMEKVÉDELEM FELADATA AZ ÓVODÁBAN 

 

Az óvoda a családok helyzetétől függően az alábbi feladatokat vállalja fel a gyermekek 

érdekében. 

- rendszeres egészségügyi kontroll vizsgálatok megszervezése 

- pótétkeztetés, pl. reggeli biztosítása a kötelező ellátásokon túl  

- a gyermekek átöltöztetése 

- állandó kapcsolat az intézmény gyermekvédelmi felelősével, és a szükséges 

intézkedések kezdeményezése. 

 

11. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

ELVEI, FORMÁI  

A szociális szabályok tanítása az óvodában a gyermek későbbi beilleszkedését, közösségi 

sikereit alapozzák meg. 

 

11/1. A dicséret és az elmarasztalás esetén egyaránt fontos alapelvek: 

1.) arányosság elve - a cselekvés mértékével legyen arányos 

2.) értelmezés elve - értelmezzük, elmagyarázzuk a gyermek számára a 

cselekedetét, és a döntésünket is, így kialakul a tett és a következmény közötti 

jó összefüggés 

3.) időzítés elve - a tett után közvetlenül, mert később elhalványul a tett és nem 

érti a jutalmazást 

4.) következetesség elve - a gyermekcsoport szabályai, szokásrendje a közösség minden 

tagjára érvényes 

5.) mérsékelt jutalom elve: biztosítjuk a fokozás lehetőségét (A jutalom fokozása 

nagyobb hatású, mint az állandó nagyságú jutalom;). 
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6.) korlátok megfogalmazásának elve: A szabályok kialakítása során figyelembe kell 

venni az életkor sajátosságait, az elvárható magatartást, és az elvárható teljesítményt. 

Ezekhez kell igazítani a betartandó szabályokat. 

 

11/2. A gyermekek jutalmazásának leggyakoribb formái: 

  A legegyszerűbb és legfontosabb jutalom a gyermek felé forduló figyelem 

és a dicséret 

- megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás, 

-     a csoport számára kiemelkedő élmények nyújtása, a csoport kedvelt 

elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, mesélés, bábozás stb.). 

- metakommunikációs eszközök és szóbeli elismerés alkalmazása: 

- simogatás, ölbevétel, ölelés, figyelemelismerőmosoly, tekintet; 

-   konkrét elismerő szavak a csoport előtt, dicséret, buzdítás 

     egyéb jutalmazási módok: 

 választhat mesét, vagy verset, 

 séta során első lehet a sorban, foghatja az óvó néni kezét,  

 az óvó néni mellé ülhet pl. mesehallgatás közben, 

 az óvó néni neki készíti el először a kért, kívánt dolgot pl. hajtogatás stb. 

 elhozhatja a kedvenc játékát, együtt játszhatnak vele a társaival, 

 barátja mellett aludhat, csapatkapitány lehet torna foglalkozáson, 

 játékot választhat a mindennapos tornán, 

 ének-zene foglalkozáson a dalos játékban „szerepet” kap, stb. 

 

11/3. A büntetés formái: 

 

A büntetés szerepe is nagyon fontos, így tiltódnak a helytelen viselkedésformák. A 

büntetést mindig magyarázattal kell kísérni, mert könnyen lehet, hogy a gyerek 

egészen mást tekint „rosszalkodásnak„ mint az óvodapedagógus. 

    -  metakommunikációs eszközökkel és szóban: 

    -  rosszalló tekintet; szomorú arckifejezés; 

- magyarázattal kísért elmarasztaló szavak, figyelmeztetés nyugodt, 

határozott hangnemben, (soha nem fosztjuk meg a gyermeket a 

méltóságától!) 

- jutalom, figyelem megvonása 

- határozott tiltás - bizonyos tevékenységektől, 

-  a tettének megbeszélése, 

- a pozitív példa megerősítése. 

- a játékból vagy egy-egy tevékenységből való kiemelés 

-  kötött, irányított játéktevékenységet biztosítunk számára, 

- magunk mellé állítjuk pl. udvaron 

 

Valljuk, hogy az erős korlátozás, büntetések, verések önbizalomhiányt, agresszivitást szülnek, 

később gyakran vezethetnek beilleszkedési, kapcsolatteremtési gondokhoz.  
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Legalább ilyen káros a korlátok hiánya is. Különösen az empátia tanulása, az érzelmi 

intelligencia sérül, ha a gyermeket nem tanítjuk meg mások érzéseinek tiszteletben tartására. 

Az óvoda dolgozói részéről a gyerekek lelki zsarolása, közös programoktól való eltiltása 

(színház, kirándulás) , ételtől való megvonása, és a fizikai bántalmazás minden formája tilos! 

 

12. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 

    

- A nem jogviszonyban állók belépésének és bent tartózkodásának rendjét az 

intézményvezető szabályozza 

- A szülők az óvodapedagógussal való előzetes egyeztetés után bármikor 

bekapcsolódhatnak az óvodai életbe 

- A hozzátartozók a csoportokhoz tartozó öltözőben várakozhatnak gyermekeikre 

- Az óvoda helyiségeit más célokra használni nem lehet 

- Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet, szeszes italt fogyasztani az intézmény 

egész területén szigorúan tilos 

 

Eljárás rendkívüli események esetén 

 

(bombariadó, tűzesemény, földrengés, légszennyezés, elemi csapások, nukleáris    

veszély, bűncselekmény)                                                                                                                                                                                                             

 

Az  értesítés rendje az eseménytől függően 

 

Tűz , robbanás, bombariadó, földrengés során 

- tűzoltóság(105) – rendőrség (107) – mentők (104) 

 

Bejelenteni a következő adatokat kell: 

 

- az esemény pontos helye 

- az esemény rövid tényszerű ismertetése 

- a bejelentést tevő neve, az intézmény telefonszám 

 

Biztonsági intézkedések 

 

- az épületben tartózkodók kimenekítése, illetve biztonságba helyezése.  
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Nyitott Ajtó Baptista Középiskola – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26. 

 

 
Iskolánk fenntartója: 

Nyitott Ajtó Baptista Központ 

Tagintézményünk telephelye: 

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26. 

 

Tagintézményünk feladatai: 

Érettségire történő felkészítés 

Szakgimnáziumi képzés 

Művészeti szakgimnáziumi képzés 

Szakközépiskolai képzés 

 

 

Iskolánk működése 

 

Munkarendünk 

Az iskola épülete 7:00 és 20:00 óra között áll a tanulók rendelkezésére.  

A nappali tagozatos osztályok számára a tanítás 8:00 órakor kezdődik, az esti tagozatos 

osztályok számára 15:00 órakor. A tanítási órák 45, az óraközi szünetek nappali tagozaton 10 

ill. 15, esti tagozaton 5 percesek. Ettől a tagozatok indokolt esetben eltérhetnek. 

 

Iskolánk csengetési rendje nappali tagozaton: 

 

 0.óra 7:10 –7:55 

1.óra 8:00 – 8:45 

2.óra 8:55 – 9:40 

3.óra 10:00 – 10:45 

4.óra 10:55 – 11:40 

5.óra 11:50 – 12:35 

6.óra 12:55 – 13:40 

7.óra 13:50 – 14:35 

8.óra 14:45 – 15:30 

 

 

Iskolánk csengetési rendje esti tagozaton: 

 

1.óra 15:00 – 15:45 

2.óra 15:50 – 16:35 

3.óra 16:40 – 17:25 

4.óra 17:30 – 18:15 

5.óra 18:20 – 19:05 

6.óra 19:10 – 19:55 

 

 

Az órarend a heti óraszámot hétfőtől-péntekig tartalmazza. 
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A tanulók órarendje a képzési program szerint az iskola épületén kívüli helyet is előírhat (pl. 

gyakorlati hely), ahol az ott érvényes időbeosztás szerint folyik a képzés. 

Az informatikai szaktantermet, a tornatermet, a tanműhelyeket, az egészségügyi szaktantermet, 

a grafikus szaktantermet, a rajz szaktantermet, a zenetermet valamint a könyvtárat csak a 

foglalkozást vezető tanár jelenlétében vehetik igénybe tanulóink. Ezek a helyiségek a rájuk 

vonatkozó szabályok szerint használhatók. Ezen helyiségek kulcsa csak szaktanárnak adható 

ki. 

A tanítás nélküli munkanapok, szünetek, áthelyezett munkanapok időpontját a tanév ütemterve 

rögzíti, amelyről a tanulók a tanév elején tájékoztatást kapnak. A tanév során az iskola hirdető 

tábláján és az osztálytermekben található hirdető táblákon ezek megtekinthetők.  

Az osztályfőnökök heti rendszerességgel fogadóórát tartanak, melynek időpontjáról a 

tanulókat, s a Kréta naplón keresztül a szülőket is tájékoztatják. Az iskola igazgatóhelyettesei 

és igazgatója igény esetén telefonon egyeztetett időpontban fogadják a szülőket, tanulókat. 

 

 

Rendezvényeink, ünnepeink 

Az éves munkaterv tartalmazza az iskolai rendezvényeket és ünnepeket. Hagyományaink 

ápolása, bővítése, az iskolánk hírnevének öregbítése minden tanulónk joga és kötelessége. 

Az iskolai rendezvényeken a tanulók részvétele kötelező. A nemzeti ünnepekről való 

megemlékezéseken a tanulók kötelesek az alkalomhoz illő öltözetben megjelenni és a 

megemlékezéshez méltó viselkedést tanúsítani. 

Az iskola házirendje az iskola által szervezett iskolai rendezvényeken, ünnepségeken, valamint 

az iskolán kívüli iskolai eseményeken is érvényes. Az iskolai rendezvényeken szervezetre káros 

élvezeti cikkek fogyasztása és árusítása szigorúan tilos. 

 

Az iskolai környezetünk védelme 

Az iskolánkban tiszta, esztétikus, jól felszerelt körülmények várják a diákokat. 

Tanítványaink kötelesek az iskola épületét, berendezési tárgyait, felszereléseit a legnagyobb 

gondossággal használni. A foglalkozások befejeztével a tantermeket tiszta állapotban kell 

hagyni. 

Az épület biztonsági rendszerének részeként kamerarendszer működik, a felvételek rongálás 

esetén a tettes azonosítása céljából felhasználhatók. 

 

Tanórák, foglalkozások 
 

Tanulóink távolmaradásának, hiányzásának igazolása 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, orvosi vagy hatósági igazolással igazolni.  

 

A tanóra megkezdése után érkező tanulók későként regisztrálandók, amennyiben orvosi, szülői 

vagy hatósági írásbeli igazolást nem mutatnak fel. (Amennyiben a késésekből 45 perc 

összeadódik, az egy igazolatlan órának számít.)  

 

Betegségből adódó hiányzás esetén az osztályfőnököt három munkanapon belül értesíteni kell.  

 

A tanulók mulasztásukat az iskolába járás újrakezdése után nyolc napon belül kötelesek 

igazolni.  
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Amennyiben távollétét a tanköteles tanuló igazolni nem tudja, a mindenkori jogszabályok 

szerint szabálysértési eljárás kezdeményezhető vele szemben. Nem tanköteles tanuló esetén 

megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc 

tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 

legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

A szülő – nagykorú tanuló esetén a tanuló – tanévenként 5 tanítási napról való távolmaradást 

igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az 

engedély megadásáról tanévenként 5 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés 

során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 

mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére 

vonatkozó szabálysértési eljárást. 

 

A szülői(/saját) és az orvosi igazolásokat nappali tagozatos tanuló esetén írásban, 

felnőttoktatásban részt vevő tanuló esetén szóban és/vagy írásban kell jelezni az osztályfőnök 

felé.  

 

Igazoltnak kell venni a mulasztást: 

a/ ha érvényes orvosi, hatósági bizonyítvánnyal történik, dátummódosítás, törlés külső jelei 

nem fedezhető fel rajta. 

b/ ha az igazolást a tanuló a hiányzást követő első iskolai napot követő 8 munkanapon belül 

bemutatja. 

c/ ha a szaktanár valamilyen okból előzetesen engedélyt adott a tanulónak a távolmaradásra 

d/ rendkívüli esetben – hozzátartozó elhalálozása – ha az elutazással jár, további 3 napot, ha az 

esemény a gyermek lakóhelyén vagy körzetében, további 1 napot lehet szülő által igazoltnak 

tekinteni. 

 

Igazolatlan hiányzásként kell elbírálni a tanulói távollétet: 

a/ ha az érvényes orvosi, hatósági és a szülői igazolást 8 napon túl mutatja be és a késedelemnek 

indokolt akadálya nem volt. 

b/ a tanításról való engedély nélküli késést és távozást, ha ez egy tanítási héten belül 5 

alkalommal megismétlődik, egy igazolatlan napnak kell minősíteni. 

 

Az osztályfőnök feladatai a tanulói hiányzások esetén: 

a/ Az első igazolatlan mulasztást követően értesítse a szülőt. 

b/ A mindenkori jogszabályoknak megfelelően eljárva értesítse a családsegítő szolgálatot és a 

gyámhivatalt. 

b/ Kérje a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét az igazolatlan mulasztások okának 

felderítésében, azok megszüntetése érdekében. 

 

Az intézmény tanításon kívüli használata 

A tanulók az iskola létesítményeit a nyitvatartási idő alatt térítésmentesen használhatják. 

Használat közben az iskolában folyó más foglalkozást nem zavarhatják. 

Iskolai szünetekben, hétvégeken előzetes bejelentés után és az iskola vezetőjének engedélyével 

vehető igénybe az iskola létesítménye. 

A használat során biztosítani kell a tanári felügyeletet, és be kell tartani az érvényes 

balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat, valamint a házirendet. 



4

4 

 

 

Közvetlen, illetve közvetett károkozás esetén az iskola kötelezheti a tanulót a kár megtérítésére. 

 

 

Diákjogok és kötelességek 
 

Tanulóink az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak 

minden kérdésről, az őket oktató pedagógusok munkájáról, az iskola működéséről, személyes 

és tanulmányaikat érintő kérdésekről. Kérdéseikre 15 napon belül érdemi választ kapnak. 

A véleménynyilvánítás, a kérdés feltevésének fóruma lehet az osztályfőnöki óra. 

Tanulóink véleményüket a tanévben kitöltendő kérdőívek kitöltésével is megfogalmazhatják. 

 

 

Tanulóink jutalmazása 

A tanulók jutalmazásának célja az átlagosnál kiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók 

munkájának elismerése és megismertetése az iskolai közvéleménnyel. 

A tanulók és tanulóközösségek jutalmazhatók: 

- kiemelkedő tanulmányi eredményért, 

- kimagasló közösségi munkáért, 

- kulturális, sport, tanulmányi versenyeken elért jó eredményért, 

- szakmai gyakorlaton végzett kiváló munkáért, 

- hiányzásmentes tanévért (egyéni) 

A jutalmazásra javaslatot tehetnek a pedagógusok. 

Az elismerés formái: 

- szóbeli és írásbeli dicséret (szaktanári, osztályfőnöki, nevelőtestületi, igazgatói) 

- könyv-, tárgy- és pénzjutalom 

- kirándulási hozzájárulás 

- kulturális szolgáltatás 

- jutalom-kirándulás 

- tanulmányi ösztöndíj 

 

Védő-óvó előírási szabályok 

Tanítványaink minden tanév kezdetén megismerik a baleset- és tűzvédelmi előírásokat, amelyet 

aláírásukkal igazolnak. Ezen kívül tájékoztatást kapnak a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot 

ellátó pedagógus személyéről és elérhetőségéről.  

Az iskola az iskolai hirdetőtáblákon közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét és telefonszámát. Továbbá az iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus 

rendelési idejét, elérhetőségét. 

Az iskola közreműködik az iskolafogászati ellátás megszervezésében. 

 

Diákigazolvány igénylése 

Az iskola tanulói igényléseik alapján a mindenkor hatályos eljárásrendnek megfelelően kapják 

meg a diákigazolványt. 

Diákigazolványt cserélni csak személyes adatváltozás miatt lehet. A diákigazolvány pótlására, 

annak elvesztése esetén, ideiglenes diákigazolvány kérhető, amelyet az igényelt diákigazolvány 

átvételekor vissza kell szolgáltatni. 

A nem tanköteles tanulók diákigazolványára a tanulói jogviszony fennállása alatt minden tanév 

elején érvényesítő matrica kerül. 
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A tanulók fegyelmezése 

 A fegyelmezés elvei: 

 A fegyelmezés nevelési eszköz, amely a vétség helytelen voltának felismerésére 

készteti, és újabb vétségtől visszatartja a büntetéssel sújtott tanulót, esetleg 

tanulócsoportot.  

 Büntetéskor figyelembe kell venni a kötelezettség megszegésének, a szabályok 

megsértésének mértékét, a cselekménynek a tanuló szűkebb és tágabb 

környezetére gyakorolt hatását.  

 A büntetés nem lehet megalázó és megtorló jellegű.  

 A testi fenyítés alkalmazása tilos!  

 

Az iskolai büntetések formái: 

 magatartásfüzetbe történő bejegyzés órai fegyelmezetlenség miatt 

(magatartásfüzet) 

 szaktanári figyelmeztetés (magatartásfüzet, ellenőrző, napló) 

 osztályfőnöki figyelmeztetés ((magatartásfüzet, ellenőrző, napló) 

 osztályfőnöki intés (magatartásfüzet, ellenőrző, napló) 

 osztályfőnöki megrovás (magatartásfüzet, ellenőrző, napló) 

 igazgatói figyelmeztetés (magatartásfüzet, ellenőrző, napló)  

 igazgatói intés (magatartásfüzet, ellenőrző, napló)  

 igazgatói megrovás (magatartásfüzet, ellenőrző, napló) 

 

 

Tanulóink órai magatartásának nyomon követése érdekében minden osztályban magatartásfüzetet vezetünk. 

Az órai fegyelem megsértése bejegyzésre kerül a magatartásfüzetbe. Az órai fegyelem megsértése – 

annak súlyosságától függően –egyszerű bejegyzést vagy szaktanári figyelmeztetést von maga után. 

Az órai fegyelem sorozatos megsértése (5 magatartásfüzetbeli bejegyzés) esetén a tanuló osztályfőnöki 

figyelmeztetésben részesül. Mivel a szaktanári figyelmeztetés súlyosabb vétség esetén adható, ezért a 

sorozatosság számításakor 2 egyszerű bejegyzéssel egyenértékű. 

Amennyiben a tanuló a házirendet és az emberi tisztelet és együttélés normáit tanórán vagy tanórán kívül 

súlyosabb mértékben megszegi, osztályfőnöki mérlegelés alapján osztályfőnöki figyelmeztetéssel, 

intéssel vagy megrovással büntethető. Ha a fegyelmi vétség súlyossága indokolttá teszi, vétsége miatt 

az osztályfőnök igazgatói figyelmeztetésre terjesztheti elő a tanulót, melyről a vétség súlyosságának 

mérlegelése után az iskola vezetősége dönt. 

Az iskolai fegyelem rendszeres, visszatérő megsértése – 3 osztályfőnöki figyelmeztetés/intés vagy 2 

osztályfőnöki megrovás – esetén a tanuló fegyelmi eljárásában vesz részt. Ha a tanuló által elkövetett 

fegyelmi vétség kirívóan súlyos, arra való tekintettel a tanuló részére azonnal fegyelmi eljárás rendelhető 

el. 

 

A fegyelmi eljárás során kiszabható büntetés lehet: 

a) igazgatói figyelmeztetés 

b) igazgatói 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. 
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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 eljárás során a tanulót a 

szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, 

ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent 

meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi 

eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. 

A fegyelmi eljárás lebonyolítása az érvényben lévő jogszabályok alapján történik.  

 

Osztályozó, javító, különbözeti, köztes vizsgák eljárási szabályai 

Osztályozóvizsgát tesz az a tanuló, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja: 

- szakképző évfolyamokon az elméleti tanítási órák 20%-át; 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félévben meghaladja a meghatározott értéket, 

félévkor is osztályozóvizsgát kell tennie – amennyiben ezt a nevelőtestület engedélyezte. 

Az osztályozóvizsga vizsgabizottság előtt zajlik. 

A tanuló vagy a kiskorú tanuló szülője a félév illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 

30. napig, a nevelőtestületi engedély megadását követően 3 napon belül jelentheti be, ha 

osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni. 

Javítóvizsgát csak abban az esetben tehet a tanuló, ha a mindenkor hatályos jogszabályok 

esetleges tiltó rendelkezései nem vonatkoznak rá (pl. 3-nál több elégtelen osztályzat esetén a 

tanuló nem tehet javítóvizsgát, évfolyamismétlésre kötelezett). 

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozóvizsgáról, 

a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt az előírt időpontig nem tette le. 

A tanuló vagy kiskorú tanuló szülője a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, 

hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 

 

 

Felmentések 

A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete 

indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése 

szempontjából 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 nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot 

követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással 

történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott 

esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell. 

A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni 

munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv 

megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az 

eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 
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Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 

kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az 

iskolai rendszerű szakképzésben az egyéni munkarenddel rendelkezőkre vonatkozó részletes 

szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

 Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az 

osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az 

iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől 

csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad 

számot tudásáról. 

A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

a minősítés alól. 

 

Amennyiben a tanuló a képzés bizonyos tantárgyainak követelményeit korábbi tanulmányai 

során bizonyíthatóan teljesítette, számára a mindenkori törvényi szabályozás szerint felmentés 

adható. 

 

 

Térítési díj 

Az első és második szakképesítés megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés 

ingyenes. 

A további szakképesítés megszerzésére – a mindenkori jogszabályokban meghatározott 

kivételektől eltekintve – tandíjas formában van lehetőség. 

A nem magyar állampolgároknak tandíjat kell fizetni az iskolai szolgáltatások igénybevételéért. 

A tandíj mértékét, a térítések összegét a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

az iskola igazgatója állapítja meg. 

 

 

A tanulóinkat érintő egyéb szabályok, normák 
 

- Tanítási napokon tanulóink rendezett, tiszta külsővel jelenjenek meg! 

- Tanulóink az intézmény dolgozóival, tanulótársaikkal kapcsolatban tartsák be a kulturált 

együttélés szabályait, köszöntsék egymást! 

- Tartsák tiszteletben mások jogait, emberi méltóságát! 

- Beszédstílusuk legyen kulturált, és kerüljék a trágár, durva hangnemet! 

- A tanítási órákra felkészülten jelenjenek meg, és a tanuláshoz szükséges eszközökkel 

rendelkezzenek! 

- Tanulóink mobiltelefont és egyéb értékes tárgyakat csak saját felelősségükre hozhatnak az 

iskolába! 

- Mobiltelefont a tanítási órákon csak kikapcsolt állapotban tarthatnak! 

- Az iskola területén hatóságilag tilos a dohányzás! 
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- Az iskolába tilos szeszesitalt, mindennemű narkotikumot behozni, illetve ezeket 

fogyasztani! 

- Súlyos fegyelmi vétségnek számít a lopás, a rongálás és a verekedés! 

- A tanítási óra alatt a padokon csak a tanítási órákon szükséges tárgyak lehetnek! 

- Az iskola területére saját és a tanulótársak épségét, egészségét veszélyeztető tárgyakat 

behozni tilos! 

- Mindenféle szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása és az ebben való részvétel, 

az azzal való rendszeres üzletelés tilos! 

- Az iskola épületére, annak külső és belső falaira plakátokat, dekorációt csak engedéllyel 

lehet feltenni! 

- A tanulói jogviszony az iskolánkba történő beiratkozással kezdődik. 

- Az iskola épületében kizárólag tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, illetve ügyintézés 

céljából érkező szüleik, gondviselőik, gyámjaik tartózkodhatnak. Idegenek az épületbe csak 

engedéllyel léphetnek be. 

 

 

 

A házirend hatálya 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. Módosítására mindenki tehet javaslatot. Hatálya az 

iskola minden tanulójára és dolgozójára kiterjed, megszegése fegyelmi következményekkel jár.  

Az érvényben levő házirend egy példányát tanévkezdéskor minden diák és valamennyi 

pedagógus megkapja, tartalmát az első osztályfőnöki órán az osztályközösségekben 

megbeszélik, s az abban foglaltak megértését és tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. 
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