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I. ISKOLAI HÁZIREND 
 

1. Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága 

 

A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda azoknak a diákoknak az 

iskolája, akik korszerű tudással kívánnak rendelkezni, igénylik személyiségük folyamatos 

fejlesztését, elfogadják a katolikus hitet és erkölcsiséget.  

Iskolánkban szívesen látjuk a történelmi egyházhoz tartozó diákokat, számukra kötelező a saját 

felekezetük által szervezett hitoktatás; beiratkozhatnak felekezeten kívüli diákok is, számukra 

kötelező a katolikus hitoktatás; illetve valamennyi diáknak az iskolai egyházi rendezvényeken 

való részvétel.  

Tanulóinktól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek 

elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi 

kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák 

be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék 

osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, 

megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény normáihoz.  

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője 

elfogadja az iskola nevelési alapelveit és egyházi jellegét, követi a keresztény értékrendet. Az 

iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink kötelessége a társadalmi 

normáknak megfelelő, a Katolikus Egyház etikai szabályait betartó viselkedés. 

 

2. Jogszabályi háttér 

A házirend 

• 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,  

• intézményünk szervezeti és működési szabályzata és pedagógiai programja alapján 

készült.  
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3. A házirend célja és feladata  

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

 

4. A házirend hatálya 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.  

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.  

 

5. A házirend nyilvánossága 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.  

2. A házirend megtekinthető  

 az iskola irattárában,  

 az iskola nevelői szobájában,  

 az iskola honlapján.   

3. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:  

 a tanulókkal osztályfőnöki órán,  

 a szülőkkel szülői értekezleten.  

4. Amennyiben újonnan elfogadott vagy módosított a házirend, előírásairól minden 

osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:  

 a tanulókat osztályfőnöki órán,  

 a szülőket szülői értekezleten.  

5. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át kell 

adni. Fénymásolás helyett a dokumentum elektronikus elérhetőségének megadásával 

biztosítjuk a nyilvánosságot és erősítjük a környezettudatosságot.  
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6. Az iskola működési rendje 

1. Az iskola Fő tér 25. és Dr. Lumniczer S. 3. alatti épületei hétfőtől péntekig reggel hét órától 

délután tizenhét óráig; Fő tér 27. alatti épülete reggel hat órától este húsz óráig vannak nyitva. 

2. Az iskolába a tanulók az első tanítási órájuknak kezdete előtt tíz perccel kötelesek 

megérkezni. 

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

0. óra:    7.05 – 7.50  

1. óra:    7.55 – 8.40  

2. óra:     8.50 – 9.35  

3. óra:     9.50 – 10.35  

4. óra:  10.50 – 11.35  

5. óra:   11.45 – 12.30  

6. óra :  12.40 – 13.25  

7. óra:  13.40 – 14.25   

8. óra:  14.30 – 15.15 

9. óra: 15.20 – 16.05 

4. A főétkezésre biztosított szünet a 6-7. óra közti szünet. 

5. A tanuló 12 óráig az iskola épületét az osztályfőnöke írásos engedélyével hagyhatja el.  

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

15.30 óra között.  

7. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

8. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.   

9. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár.  A 

tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50%-a, melyet az adott 

dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell 

szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai 
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alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt. 

10. Étkezés: A tanulók számára – 8. évfolyamig, igény esetén – napi háromszori étkezést 

(tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát); 9-12. évfolyamon – igény szerint – ebédet 

(menzát) biztosítunk. Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola 

fenntartója által megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak mértékéről, illetve 

az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. 

 

7. A tanulók közösségei  

 1. Az osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  Az osztály tanulói 

maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére két fő 

képviselőt (küldöttet) választanak az iskolai diákönkormányzatba.  

2. A diákkörök  

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének megfelelő diákkörök működnek. A diákkör 

lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

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

munkaközösség iskolai vezetősége vagy az intézményi szék. A javasolt diákkör létrehozásáról 

minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint 

az éves munkaterv elfogadásakor az igazgató dönt. 

A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.  

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. 

Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 
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A diákkörökbe a tanulóknak május 20-ig kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a 

tanév végéig részt kell venniük.  

3. Az iskolai diákönkormányzat  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.   

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

A diákönkormányzat jogainak és kötelességeinek gyakorlását a DÖK SZMSZ-e tartalmazza.  

 4. Az iskolai diákközgyűlés  

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.  

A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős.  

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola 

igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

 

8. A tanulók tantárgyválasztása 

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását 

biztosítja:   

 alsó tagozaton: idegen nyelv, szakkörök 

 8 évfolyamos gimnáziumban: angol vagy német emelt szinten  

 11. és 12. évfolyamokon felkészítés az emelt és a középszintű érettségi vizsgákra a 

kötelező vizsgatárgyakból: 

magyar nyelv és irodalom  

történelem  

matematika  

angol nyelv, német nyelv  

 

 



A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda házirendje 

9 
 

és a választható vizsgatantárgyakból:  

digitális kultúra 

biológia        

fizika        

kémia  

földrajz         

testnevelés  

ének-zene  

hittan 

2. Az iskola igazgatója minden tanévben az osztályfőnökök közreműködésével szülői 

értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő 

tanévben választható tantárgyakról, valamint a felkészítés szintjéről.  

3. A szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással, 

valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanévben egy alkalommal, 

igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai 

foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését az 

iskola igazgatójának.  

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A tanulmányok alatt a tanulók különböző vizsgákat tehetnek, amelyek nem ismételhetők meg. 

A vizsga díjtalan és nem nyilvános.  

Azt a vizsgázót, aki az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán előzetes figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, és csak az osztály 

megismétlésével folytathatja tanulmányait.   
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 1. Osztályozó vizsga   

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, vagy adott tantárgyból az osztályzat 

megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 idegen nyelvből jelentkezett előrehozott érettségi vizsgára. Ilyen esetben az igazgató 

akkor engedélyezi a vizsgát, ha az adott nyelvből félévkor vagy az előző tanév végén 

legalább jó osztályzata volt, és a szaktanár ezt javasolja.  

A jelentkezés módja és ideje  

 Az osztályozó vizsga ideje május-júniusi vizsgaidőszakra tervezett előrehozott érettségi 

vizsga esetén április, más esetben a félév vagy a szorgalmi idő vége. Az igazgató ettől 

eltérő időpontot is kijelölhet.   

 Az osztályozó vizsgára legalább egy hónappal a vizsga előtt, május-júniusi 

vizsgaidőszakra tervezett előrehozott érettségi vizsga esetén legkésőbb január 31-ig 

írásbeli kérelmet kell benyújtani az iskola igazgatójának.   

Az osztályozó vizsga követelményei   

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelménye megegyezik a helyi 

tanterv követelményeivel.  

2. Javítóvizsga  

A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon (augusztus utolsó hete) 

javítóvizsgát tehet, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott.   

 Sikertelen javítóvizsga esetén a tanulónak az előző évfolyamot meg kell ismételnie.  
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 Ha valaki igazolatlanul távol marad a vizsgától, annak meg kell ismételnie az 

évfolyamot.  

A javítóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelménye megegyezik a helyi tanterv 

követelményeivel. (A pedagógiai program részeként megtekinthető az iskola honlapján.)  

 3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és 

ezt igazolja.  

4. A tanulmányok alatti vizsga helyét, időpontját az igazgatóhelyettes közli a tanulóval írásban.  

5. A vizsga formái 

Tantárgy         Írásbeli        Szóbeli     Gyakorlati 

Magyar   +  +  

Történelem   +  +  

Angol    +  +  

Német    +  +  

Matematika   +    

Digitális kultúra       + 

Fizika    +   

Kémia    +   

Biológia   +   

Földrajz   +   

Természettudomány  +   

Ének        + 

Rajz        +   

Testnevelés       + 

Technika       + 

Hittan    + 
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6. A vizsgabizottság 

A vizsgabizottságot három, az igazgató által megbízott tanár alkotja (lehetőleg a vizsgatárgyból 

képzettséggel rendelkező két tanár, és az iskolavezetés egy tagja). Az iskolavezetés tagja 

egyben a vizsgabizottság elnöke is. A vizsgabizottság tagjai maguk közül jegyzőt választanak 

(osztályfőnök). 

7. A vizsga iratai 

A vizsga jegyzőkönyvét 

- a jegyző folyamatosan vezeti, 

- a vizsgabizottság tagjai aláírják, 

- az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint irattárban kell elhelyezni.  

Az írásbeli vizsgadolgozatot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

8. A vizsga eredménye 

A vizsgázó teljesítményét a vizsgáztató tanár minősíti, a vizsgabizottsági tagok véleményének 

meghallgatása után. A vizsgabizottság tanácskozása után az elnök közli a vizsga eredményét a 

tanulóval. Több vizsgázó esetén az eredményhirdetés egyszerre is történhet. A vizsga 

eredményét a vizsga típusától függően a törzslapba, e- ellenőrzőbe, bizonyítványba kell 

bevezetni. 

A vizsgáról való, tanulónak felróható távolmaradás esetén a tanuló nem osztályozható, tehát a 

tanév követelményeit nem teljesítette. Ha a tanuló, neki fel nem róható okból maradt távol, az 

igazgató kijelölhet számára másik vizsgaidőpontot. 

9. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

10. A tankönyvellátás rendje  

1-12. évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanulók számára a tankönyvek térítésmentesen 

álljanak rendelkezésre.  

A tankönyvellátás rendjét s 2011. évi CXC. törvény 93/A §-93/F § szabályozza. 
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11. Tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi:  

1.Napköziotthon, tanulószoba  

Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon 

napköziotthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. Ezek látogatása alól 

mentesség kérhető. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont 

napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem 

megoldott.  

A napköziotthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre – a tanévet megelőzően 

május 20-ig – kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napköziotthoni és tanulószobai elhelyezését.  

A napközis foglalkozások és a tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.05 óráig tartanak.  

A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérelme alapján távozhat el. 

2. Egész napos iskolát működtetünk alsó tagozatban, 1-2. osztályban 7.55 - 16.05 óráig. 

3. Hagyományőrző tevékenységek  

Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk múltjának 

megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett 

egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: Páli Szent Vince kultuszának ápolása; az iskolai 

ünnepségek, megemlékezések; iskolai évkönyvek kiadása. 

4. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk.  
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 Az általános iskolai 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére 

a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók 

részére képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

Tehetséggondozó foglalkozások indításáról minden tanév május hónapjában a pedagógusok 

felmérése, munkaközösségi megbeszélések alapján, majd tantestületi döntést követően és a 

fenntartó jóváhagyásával rendelkezünk.  

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján azok a tanulók vesznek részt, akiknek: 

 az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, 

 betegség, hiányzás miatt lemaradó tanulók,  

 különleges bánásmódot igénylő tanulók.  

5. Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

6. Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév május 

hónapjában, a felmérések alapján döntünk. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli 

versenyekre is felkészítik.  
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8. Tanulmányi kirándulások  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kirándulásokat szerveznek természeti, 

történelmi, kulturális értékeink megismerése céljából.  

9. Osztályprogramok  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára osztályegyüttlétet szerveznek.  

10. Erdei iskolák, táborozások  

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások.  

11. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel önkéntes.  

12. Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.  

13. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanulónak az előző tanév utolsó tanítási napjáig kell jelentkeznie. A tanévben 

a foglalkozásról kimaradni nincs lehetőség, és a törvény szerint még a felmentésre való szülői 

kérés sem elfogadható. Igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 

12. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról   

 az iskola igazgatója  

 o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

 o az iskola honlapján tájékoztatja;  
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 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.  

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és az elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékoztatják.   

3. 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 igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 

a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.   

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, 

a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.  

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

 az iskola igazgatója  

 o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején,  

 o az iskola honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja;  

 az osztályfőnökök  

  o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:   

 szóban:  

  o a szülői értekezleteken, 

  o a nevelők fogadóóráin,  

  o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken;  

 E- ellenőrzőn keresztül.  

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.   

8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

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

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, valamint a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak.  
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9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel 

vagy a szülői szervezettel.   

 

13. A szülői hozzáférés módja az elektronikus ellenőrzőhöz 

Az újonnan belépő tanulók szülei az elektronikus ellenőrzőhöz tanév elején az osztályfőnöktől 

vagy a rendszergazdától e-mailen keresztül vagy papír alapon kapnak hozzáférési azonosítót és 

jelszót.  

Az e-ellenőrzőhöz az intézmény honlapjáról vagy a https://paliszentvince.ekreta.hu linken 

keresztül férnek hozzá a szülők.  

 

14.  A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási 

órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 
 

1. Tanulóink kötelessége, hogy részt vegyenek az iskola közösségi életében. Továbbá 

kötelessége környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása. 

Tanulóink számára az intézmény Szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó 

előírások, valamint az iskola létesítményeinek (informatikaterem, tornaterem, könyvtár, stb.) 

használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek:  

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,  

 az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 

engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az 

okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete 

https://paliszentvince.ekreta.hu/
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és irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az általuk használt szakmai eszközök 

és környezetük rendben tartásában.  

A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok felügyelete mellett, a 

szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink. 

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon.   

3. A tanítási órák után a tanuló köteles a padját tisztán és üresen hagyni, székét a padra feltenni.  

A tanterem átrendezéséhez engedély szükséges. 

4. Az osztályterem az osztályfőnök engedélyével, kizárólag oktatással és az osztályközösség 

életével kapcsolatos anyagokkal dekorálható.  

5. Tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatás 

Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során 

felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a tanulók 

aláírásukkal igazolják. A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan 

meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban 

meghatározott biztonsági szabályokat.  

A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni az osztályfőnöknek és az iskolatitkárnak. A 

rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény Szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal. 

6. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

 osztályonként hetes(ek) 

 tantárgyi felelősök.   

 

7. A hetes(ek) megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.   

A hetesek feladatai:  

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, 

térkép, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint),  

 a szünetben a termet kiszellőztetik,  
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 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,  

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az igazgatóságot,  

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,  

 a tanítási nap végén figyelmeztetik a tanulókat, hogy tegyék fel a székeket a padokra, a 

hagyják a padokat tisztán és üresen.  

8. A pedagógus tantárgyi felelőst jelölhet ki: az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes 

jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, 

a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök 

előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

9. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai közreműködnek. 

A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv 

tartalmazza.   

10. Iskolai ünnepségeken a tanulóknak egyenruhában kell megjelenniük. Az iskolai egyenruha 

fiúk számára sötét színű nadrág és fehér ing, iskolajelvény (lehetőség szerint sötét zakó és 

nyakkendő). Lányok számára – legalább térdig érő hosszúságú – sötét szoknya (hideg időben 

megengedett a nadrág is). Alsó tagozaton fehér blúzzal, egyennyakkendővel, 5-12. 

osztályban matrózblúzzal és iskolajelvénnyel.  

 

15.  Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. Nagyobb 

értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az 

iskolába saját felelősségére, csak a szülő engedélyével hozhatnak. Szükséges esetben az 

iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók leadhatják megőrzésre az 

iskolatitkári irodában.  

2. Mobiltelefon és más informatikai eszköz használatára vonatkozó szabályok: 
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a) 1-8. évfolyam: Mobiltelefont és más informatikai eszközt a tanulók az 1. tanítási óra kezdetén 

átadják a pedagógusnak, aki gondoskodik az eszközök biztonságos megőrzéséről a tanítási 

nap végéig. Az utolsó órát tartó pedagógus gondoskodik arról, hogy a tanulók visszakapják 

az eszközöket. Tilos mobiltelefonnal, valamint egyéb informatikai eszközzel engedély 

nélkül kép- és hangfelvételeket készíteni.  

b) 9-12. évfolyam: Mobiltelefont és más informatikai eszközt a tanulók - amennyiben a nevelő 

másként nem határoz - a tanórán kötelesek kikapcsolt állapotban a táskájukban tartani. Tilos 

mobiltelefonnal, valamint egyéb informatikai eszközzel engedély nélkül kép- és 

hangfelvételeket készíteni.  

c) Tilos a másokat zavaró zajkeltés (pl. zenehallgatás telefonról, mobileszközről és egyéb 

hanghordozóról). A tiltás vonatkozik a lyukasórára, helyettesített órára, tanítási órákat 

megelőző időszakra, óraközi szünetekre és azokra a napokra is, amelyek nem szigorúan az 

órarend szerint szerveződnek (diáknap, projektnap, tanévzáró napja stb.)  

d) Aki ezen utasításokat megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. 

3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot vagy informatikai eszközt, elektromos fogyasztóeszközt, és ez a 

tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni 

a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés 

nélkül az iskolába hozott dolgot vagy informatikai eszközt a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja 

át. 

 

16.  A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 

 

1. A tanuló hiányzását, illetve késését az iskolai foglalkozásokról - a tanítási órákról, valamint 

a tanórán kívüli foglalkozásokról - igazolni kell.  

2. A szülő félévenként gyermekének négy nap (összefüggően 2 nap) hiányzását igazolhatja. Ez 

alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.  
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3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

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

az osztályfőnöknek.   

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

szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az 

igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  

5. A tanuló mulasztott órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását.  

6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés 

idejét az elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések ideje összeadódik, és 

amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.   

7. Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára, egyéb nemzetközi vizsgára és az 

előrehozott érettségi vizsga írásbeli vizsgarészére történő intenzív felkészülés céljából a 

tanuló – a vizsganapokon kívül – egy tanítási napot vehet igénybe, amely a vizsgát 

közvetlenül megelőző tanítási nap. „B” és „C” típusú nyelvvizsgára egyaránt egy nap 

felkészülési időt biztosítunk. Nyelvvizsgák esetében ez a kedvezmény idegen nyelvenként 

és nyelvvizsga-típusonként egyszer vehető igénybe. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia 

az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet 

az osztályfőnöknek.  

8. Országos versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy tanítási napot fordíthat 

felkészülésre a tanuló, ha a szaktanár ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét 

a szaktanár határozza meg.   

9. Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló a verseny kezdete előtt egy órával (60 perc) 

korábban, megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban 

mehet el a tanítási órákról. Az OKTV iskolai fordulóján résztvevő tanulóink 12 órától 

kérhetnek felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól.   

10. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az igazgató dönt.   

11. Igazoltnak kell tekinteni, ha az általános iskola 7–8. évfolyamos, valamint a középfokú 

iskola 10–12. évfolyamos tanulója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – 

pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, 
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feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja (20/2012. 

EMMI rendelet 51§ (2) e)). 

 

17. Felvétel, átvétel szabályai az általános iskola 1. évfolyamon 

Ha az általános iskola 1. évfolyamra az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt intézményünk 

nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. A sorsolás 

lebonyolításának részletes szabályai:  

• A sorsolás nyilvános.  

• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 

• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban 

érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. 

• A sorsolás helyszíne az általános iskola épülete. 

• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után 

tizenöt napon belül le kell bonyolítani. 

• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. 

• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a leendő első osztályos 

tanítók, az iskola alsós igazgatóhelyettese, a jegyzőkönyvvezető. 

• A sorsolási bizottság elnöke: az iskola alsós igazgatóhelyettese. 

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási 

bizottság tagjait. 

• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a 

sorsolási urnába. 

• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki 

számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét. 

• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal 

rögzíti a jegyzőkönyvben. 

• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell. 

• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási bizottság tagjainak 

nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a 

kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az 

elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a 
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jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását. Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a 

jelenlevőkkel ismertetni kell. 

• A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, 

illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi 

kérelmet benyújtó szülőknek. 

 

 

18. A diákok jogai és kötelességei 

 

A tanulók jogai   

A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:   

A  köznevelési  törvény  és  végrehajtási  rendeletei  részletesen  tartalmazzák  a  diákok egyéni 

és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e és házirendje az iskola honlapján 

bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást – munkaidőben – 

az iskola vezetőitől lehet kérni.  

A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a 

kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz 

való jog.  

Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett 

véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, tanulók nagyobb közössége. A szervezett 

véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával.  

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait 

érintő kérdésekben.  

Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel 

hamarabb tájékoztatást kapjanak. A tanulóknak joguk van két tanítási héten belül megismerni 

a dolgozatra kapott érdemjegyet. 

Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart 

kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.  
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A tanulók kötelességei  

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok  

1. A tanuló kötelessége, hogy:  

 óvja saját maga testi épségét, egészségét; 

 óvja társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a 

biztonságát védő – az iskolai védő- óvó – ismereteket;  

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  

 azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült;  

 megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában;  

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat.  

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:  

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

kell viselniük;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót.  

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és az 

iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő heti 1 alkalommal rendel az 

iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban.  

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos, védőnő, testnevelő részvételével biztosítja – a 

tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

• fogászat: évente 1 alkalommal,  

• szemészet: évente 1 alkalommal,  

• általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal,  
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• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,  

• a továbbtanulás, sportverseny, pályaválasztás előtt álló tanulók általános 

egészségügyi vizsgálata.  

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente legalább két 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén.  

5. Az iskola egész területén, valamint a tanulók számára az intézményen kívül szervezett 

rendezvényeken tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás.   

6. Az iskola területén, valamint a tanulók számára az intézményen kívül szervezett 

rendezvényeken alkohol- és dohánytermék, továbbá a népegészségügyi termékadóról szóló 

2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termék nem árusítható. 

 

Az iskola által elvárt viselkedés szabályai  

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy  

 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit,  

 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársainak emberi méltóságát,  

 senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,  

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

 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,  

 legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,  

 köszönjenek  a  felnőtteknek  előre  a  napszaknak  megfelelően vagy Dicsértessék a 

Jézus Krisztus vagy Laudetur Iesus Christus köszöntéssel  vagy  a  felnőtt  által 

megengedett formában,  

 tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,  

 becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,  

 igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait,  

 ismerjék meg iskolánk védőszentjének életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola 

hagyományainak ápolásában,  

 óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,  

 vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,  
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 legyenek nyitottak, érdeklődők,  

 iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,  

 vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,  

 működjenek együtt társaikkal,  

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak,  

 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,  

 az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,  

 az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,  

 távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,  

 a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,  

 az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,  

 írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,  

 védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

 ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek,  

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek 

meg. 1-8. évfolyam: ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert, piercinget, fültágítót 

(vagy viselés esetén takarják le), hajuk, körmük, arcuk ne legyen kifestve; 9-12. 

évfolyam: lányoknál megengedett a szolid köröm- és arcfestés és a természetes színű 

hajfestés, 

 ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (pl. dohányárut, 

szeszesitalt, energiaitalt, drogot, ne használjanak e-cigarettát),  

 ne rágózzanak az intézmény teljes területén, 

 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,  

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

 ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet.  

 

19.  A tanulók jutalmazása 
 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  
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 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez  

 az iskola jutalomban részesíti.  

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári dicséret,  

 osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói dicséret.  

3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt az e-ellenőrzőn keresztül a  szülő 

tudomására kell hozni.  

4. A félév során, illetve az egész tanévben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi munkát végző tanulók a félév, illetve a tanév végén dicséretet 

kapnak:   

 Kiváló tanulmányi munkájáért dicséretben részesül. 

A tanuló ebben a dicséretben részesül, ha az értesítőben, illetve a bizonyítványban 

minden osztályzata jeles, vagy legfeljebb készségtárgyból (testnevelés, ének-zene, 

művészetek, vizuális kultúra, technika) van egyetlen jó osztályzata. 

 Példamutató kötelességteljesítéséért dicséretben részesül. 

A tanuló akkor kapja meg ezt a dicséretet, ha kettő jó osztályzatnál nincs több az 

értesítőjében, illetve a bizonyítványában. 

 Tantárgyi dicséretben részesül. 

Tantárgyi dicséretet az a tanuló kap, s legfeljebb két tantárgyból, aki a tanulmányi 

kötelezettségét az adott tárgyból kimagaslóan teljesítette, a jeles szintet meghaladó 

teljesítményt nyújtott (pl. tanulmányi versenyen eredményesen szerepelt). 

     A dicséretet a tanuló félévi értesítőjébe és bizonyítványába be kell jegyezni. 
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5. Páli Szent Vince-nagydíj: a 12. évfolyamot követően egy tanuló kaphatja a Páli Szent Vince-

nagydíjat a nevelőtestület szavazása alapján tanulmányi-, közösségi munkájáért, 

versenyeken elért teljesítményéért, illetve a példamutató hitéletéért. 

 Páli Szent Vince-kisdíj: a 8. évfolyamot követően, az általános iskolából elballagó tanuló 

kaphatja a nevelőtestület szavazása alapján tanulmányi-, közösségi munkájáért, versenyeken 

elért teljesítményéért, illetve a példamutató hitéletéért. 

6. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap. 

7. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. (Megyei első 3 helyen, 

országos első 10 helyen teljesített tanuló.)  

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

 

20. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 

1. Azt a tanulót, aki  

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmi büntetésben lehet részesíteni.  

2. Az iskolai fegyelmi büntetések formái:  

 szaktanári figyelmeztetés  

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói figyelmeztetés  

 igazgatói intés 

 nevelőtestületi megrovás   

 áthelyezés másik osztályba 

 kizárás az iskolából.  

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Ha egy tanuló az adott tanévben három 
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szaktanári figyelmeztetést kapott, a legközelebbi fegyelmi vétségnél már csak súlyosabb 

fegyelmi büntetést kaphat.   

4. A fegyelmi büntetések a félév és a tanév végi magatartás értékelésében is megjelennek. Ha 

a tanuló a tanév során szaktanári figyelmeztetést kapott, akkor magatartása nem lehet jobb 

jó, ha osztályfőnöki intést kapott, akkor változó, ha igazgatói intést kapott, akkor rossz 

minősítésűnél.  

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „igazgatói intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló megverése, súlyos bántalmazása  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása  

 a szándékos károkozás  

 az iskola nevelői, alkalmazottai és tanulói megalázása, emberi méltóságának megsértése 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

6. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola 

igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.  

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

8. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.  

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

biztosítani kell, hogy az iskolában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást (a 

továbbiakban: egyeztető eljárás). Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a 

szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás 
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megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a 

szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy 

ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

az értesítést kézbevételétől számított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába megérkezésétől számított tizenöt 

napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre.  

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, 

kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell 

szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 

egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve az iskola közösségében nyilvánosságra lehet 

hozni.   
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II. ÓVODAI HÁZIREND 

 

1. Bevezető rendelkezések  

 A házirend 

• 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,  

• intézményünk szervezeti és működési szabályzata és pedagógiai programja alapján 

készült.  

 

A házirend hatálya:  

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba, amikor elhelyezésre kerül az SZMSZ-ben az 

intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel 

egyidejűleg a korábbi SZMSZ hatályát veszti.  

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, 

továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára.  

  

2. Az óvodai felvétel  

 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje:  

Az óvodai felvétel jelentkezés, beiratkozás után történik.  

 A jelentkezés módját, idejét, a helyi szokásoknak megfelelően közöljük.  

 A felvételről az intézményvezetés dönt, amelynek eredményét írásban közöljük az 

érintettekkel.  

 A gyermekeket a 2,5 éves kor betöltése után tudjuk fogadni. Továbbá abban az esetben, 

ha teljesen egészséges.  

 Az óvodába járás 3 éves kortól kötelező, egészen az iskolaérettség eléréséig.  

 Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő 

beosztásának lehetőségeiről.  
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 Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 

csoportba sorolása a vezető kompetenciája, de kikéri az óvónők véleményét is.  

 

 3. A nevelési év rendje  

 1) A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év 

szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden 

év szeptember 1-től, a következő év május 31-ig tart.  

2) Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (az iskolai őszi és tavaszi szünete, a nyári 

élet idején) csoport összevonással üzemel.  

3) Az óvoda nyári zárása a fenntartó utasítása alapján történik, melyne időpontjáról minden 

év februárjában a szülőket értesítjük a központi faliújságon.  

4) Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai 

napként, amelynek időpontját az intézmény vezetője határozza meg.  

 

4. A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlása  
 

4.1. A gyermek jogainak érvényre juttatása  

A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek a csoportjukba járó gyermekek jogainak 

érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan történő kilépéséig, tehát a teljes 

óvodában töltött időben. Munkájuk során elősegítik a gyermeki jogok maradéktalan érvényre 

jutását. Munkájukat segítő dajkák és az óvoda más alkalmazottaitól megkövetelik a gyermeki 

jogok érvényre jutását elősegítő magatartást.  

a) Felelősek különösen, a gyermek 

 személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért és 

védelméért,  

 a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, képességeinek, 

érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítésért,  

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítéséért, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért.  
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 személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

joga, önrendelkezési joga, cselekvési szabadsága, családi élethez és magánélethez való 

joga óvoda, általi érvényre juttatásáért.  

b) A gyermeki jogok érvényesítése érdekében az óvodapedagógusok által követendő 

eljárásrend  

Ha az óvodapedagógus azt tapasztalja, hogy az óvoda bármely alkalmazottja a gyermekek 

jogainak érvényesülése ellen tesz, vagy munkavégzése során nem szerez érvényt a gyermeki 

jogok érvényesülésének, azonnal  

 köteles beosztottját erre felszólítani, első felszólítás utáni esetben az 

intézményvezetőnek bejelenteni intézkedés meghozatala céljából,  

 azonos beosztású óvodapedagógus esetén első alkalommal figyelmét felhívni, 

továbbiakban az intézményvezetőnek bejelenteni intézkedés meghozatala céljából.  

 4.2. A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek továbbá:  

a) a  csoportjukba  járó  gyermekek  jogkövető  magatartásra  neveléséért, 

 annak eredményességéért,  

b) a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. Felelősek különösen 

azért, hogy a gyermek:  

 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,  

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét,  

 megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az 

egyes területeken betartandó védő, óvó rendszabályokat,  

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat, eszközöket,  

 óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit  

 az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa,  

 nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges 

feltételek megteremtését, fenntartását;  

c) A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje:  
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 A gyermekekkel életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell kötelességeiket, mint 

óvodapedagógusi elvárást, a teljes óvodai élet alatt, mindig az adott tevékenységhez 

kapcsolva.  

 A teljes óvodai élet alatt az elvárásoknak való megfelelést figyelemmel kell kísérni, a 

nem vagy hiányos teljesítés esetén a gyermeket fel kell szólítani a maradéktalan 

teljesítésre, a helytelen magatartás beszüntetésére, helyes teljesítés esetén megerősítést 

adni.  

 A gyermek szülőjét be kell vonni a jogkövető magatartás begyakoroltatásába, valamint 

pozitív emocionális ráhatás érvényesítése érdekében.  

4.3. Gyermekekre, a vallásgyakorlással összefüggésben megállapított jogok és 

kötelezettségek  

A keresztény értékrend megtartásával elő kell segíteni a hitre nevelés alapjainak formálását.  

Tiszteletben kell tartani ugyanakkor a másik szülő, alkalmazott, gyermek vallásszabadságát.  

4.4. A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni  

a) a köznevelési törvény előírásai alapján gyermeke közösségbe való beilleszkedése érdekében 

is, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, tiszteletben tartsa társai és az óvoda 

alkalmazottainak jogait,  

b) valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányából következőleg is, hogy gyermekét jogkövető 

magatartásra nevelje, különösen arra, hogy a gyermek magatartásával nem sértheti mások 

(társai, az óvoda alkalmazottai) jogainak érvényesülését. Mintát kell, hogy adjon továbbá a 

gyermekeknek, a kulturált magatartásával, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával.  

 4.5. A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre 

juttatásának elősegítésére  

a) Vélt vagy valós jogsérelem esetén köteles az esetet az  illetékes óvodapedagógussal 

megbeszélni, és megfelelő intézkedést kérni.  

b) Ha az óvodapedagógussal folytatott beszélgetés nem vezetett eredményre, vagy ha úgy ítéli 

meg, hogy a gyermek jogainak érvényesülése szempontjából a hozott intézkedés, nem 

vezetett eredményre az óvodavezetőhöz fordul, aki megfelelő intézkedést tesz.  

c) Ha az óvodavezető intézkedése sem hoz eredményt, az intézményvezetőhöz fordulhat 

írásban, aki az ügyet kivizsgálja, határozatot hoz, és megfelelően intézkedik. A szülő döntése 
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ellen a fenntartóhoz fellebbezhet, törvényességi kérelmet nyújthat be a határozatban 

megjelölt jogorvoslati lehetőségnek megfelelően. Egyéni érdeksérelemre való hivatkozással 

is jogorvoslatért fordulhat, ez esetben kérelmét az intézményvezetőhöz nyújtsa be, mert 

óvodaszék hiányában a felül bírálati kérelmeket a teljes nevelőtestületből megbízott 

háromtagú bizottság bírálja el.  

d) Jogsérelem esetén az állampolgári jogok biztosához, vagy az oktatási jogok biztosához is 

fordulhat.  

Az óvodavezető felelős:  

Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő 

intézkedések meghozataláért.  

A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje  

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának 

eljárásrendje. Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását 

rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén 

történő lefolytatásához. A vizsgálat időpontjáról a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt. 

Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, 

tisztaságát évente legalább két alkalommal. A gyermekek szemészeti és fogászati szűrésére is 

sor kerül, melynek eredményéről a szülőket értesítjük.  

4.6. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 

ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését 

szolgáló eljárásrend.  

a) Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, annak eredményét - szükség 

szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az 

intézkedések meghatározásában a csoportos óvónőt a logopédusok és a fejlesztő 

pedagógusok segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes 

adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen,  

b) szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a 

szülővel, a szülő számára otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztésben;  

c) indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.  
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d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek az óvodában töltött idő alatt a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.  

A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb 

szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége a faliújságon kiírva megtalálható.  

 

5.Az óvodai élet rendjével kapcsolatos rendelkezések  

5.1. Az óvodai élet rendje 

Játék, játékba integrált spontán, illetve tervezett tevékenység, testmozgás, pihenő idő 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával a gyermek életkorának és 

fejlettségének megfelelően lett kialakítva a különböző életkorú csoportokra.  

6.30.-7.30 óra között a gyermekek fogadása a nyitós csoportszobában. A szabad játék ideje; 

7.30-8.40 óra között kötött és kötetlen tevékenységek; a nevelési program szellemében a saját 

csoportszobában;  

8.40-9.30 óra mindennapos mozgás, egészségügyi teendők, reggeli  

9.30-10.30 óra ima, „Csendes percek” (kb.10 perc) erkölcsi nevelés egyházi évhez 

kapcsolódóan, mese, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozások, az óvónő által tervezett differenciált tevékenységek. Játékba integrált tanulási 

tevékenység.  

10.30-11.30 óra Gyümölcsfogyasztás. Udvari játék, szabad levegőn való mozgás, élménygyűjtő 

séta (kirándulás, egyéb intézményen kívüli programok). Só szobában tartózkodás. Rossz idő 

esetén mozgás az épületben, benti játék. Egészségügyi teendők, naposi munka.  

12.00-12.30 óra ebéd  

12.30-14.30 óra egészségügyi teendők, fogmosás, mese, ágyon tartás, pihenés, alvás;  

14.30.-15.00 óra folyamatos ébredés; gondozási feladatok, uzsonna;  

15.00-15.45 óra szabad játék a saját csoportban 15.45- 16.30 óra szabad játék a zárós 

csoportszobában.  
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5.2. A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez  

a) A szülő, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül szeretné behozni és hazavinni gyermekét, 

akkor lehetőleg 8.30 óráig, illetve 15.00 órától tegye. A szülő gyermekét bármikor elviheti, 

de 13.00-14.30 óra között lehetőleg ne tegye, a gyermekek pihenési idejét ne zavarja semmi. 

Legcélszerűbb 15.00-16.30 óra között ezt megtenni. Gyermekét 16.30 óráig haza kell vinnie.  

b) Az életkora miatt óvodakötelezett gyermek iskola előkészítése 8.00-12.00 között történik, 

utána nem köteles az óvodában tartózkodni.  

 

6. Védő, óvó előírások  

 

Amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, amelyeket 

az óvodapedagógusoknak és a nevelő munkát segítő alkalmazottaknak meg kell tartatniuk.  

A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében az óvodában gyermekvédelmi felelős dolgozik, akinek neve és elérhetősége a 

központi faliújságon kiírva megtalálható. Óvodánk együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 

illetve egyéb szakszolgálatokkal.  

6.1. A gyermekek által betartandó védő, óvó előírások  

 a) A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:  

• étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel;  

• étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás;  

• jellel ellátott saját törölköző használata;  

• a WC rendeltetésszerű használata,  

• étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása;  

• szomjúság  csillapítására  nem  csak  az  étkezéshez  felszolgált  ital,  illetve  ivóvíz 

fogyasztása;  

• ebéd utáni ágyon pihenés, alvás;  

• friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel;  
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• cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, 

ha erre külön engedélyt kapott;  

• a csoportszobába váltócipőben léphet be.  

b) A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:  

 a helyiségek és az udvar rendjének megtartása;  

 a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata;  

 az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be;  

 alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál,  

 a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy dajka felügyelete mellett léphet az 

engedélyezett helyiségbe;  

 az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat;  

 az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 

óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette;  

 társát vagy társai játékát, pihenését nem zavarhatja;  

 társai  testi  épségét  nem  veszélyeztetheti,  fizikai  bántalmazást  és  lelki  terrort, 

fenyegetést nem alkalmazhat;  

6.2. A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében az óvoda dolgozói és a 

szülők által betartandó óvodai előírások:  

 A gyermekek érdekében, a balesetek elkerülése miatt, az óvoda épületében és az óvoda udvarán 

csak óvodapedagógusok felügyelete mellett lehet tartózkodni. A gyermek szülőjének  

(törvényes képviselőnek) történő átadása után az óvoda területén bekövetkezett balesetekért az 

óvoda nem vállal felelősséget.  

A gyermekek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek és 

távozhatnak. A gyermek érkezését és távozási szándékát be kell jelenteni. Érkezéskor kötelesek 

a kísérők a gyermeket megfelelő öltözékben az óvodapedagógusnak átadni, illetve a gyermek 

távozását jelezni az óvodapedagógusnak.  

A szülő (törvényes képviselő) írásban nyilatkozik, hogy gyermekét ki viheti haza az óvodából. 

A szülő köteles megadni lakáscímét, napközbeni elérhetőség érdekében telefonszámát. 

Adatainak, elérhetőségének változásait haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvóknak, 

annak érdekében, hogy szükség esetén elérhessék.  
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Ügyelni kell az óvoda ajtajának zárva tartására. A szülők is kötelesek erre figyelni a gyermek 

illegális eltávozásának megelőzése érdekében. A kaputelefont csak az óvoda dolgozói 

kezelhetik!  

A napközben megbetegedett gyermeket - az óvók értesítése után - a szülő köteles elvinni az 

óvodából. Gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet ismét közösségbe.  

Ha a gyermek fertőző beteg - ahogy a szülő tudomására jut,- köteles azonnal jelenteni az óvoda 

vezetőjének. A fertőző betegségben szenvedő gyermeket nem lehet óvodába hozni. A fertőzés 

megszűnését követően jöhet újra az intézménybe, ha az orvos engedi.  

Gyógyszert a szülő az óvodapedagógusnak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. Abban az 

esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, s feltétlen szükséges az óvodai időben 

beadni a gyermeknek, óvoda orvosa, szülő, óvó, szakorvos konzultációja után kerülhet sor a 

megbeszélés értelmében a gyógyszer óvodában történő beadására. Erről írásos feljegyzés 

készül az óvodavezető és az érintettek között.  

Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, 

hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő 

szakrendelőbe küldjük. Orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a 

munkavédelmi felelős elkészíti az óvoda vezetőjével, majd meg kell küldeni a jogszabályban 

rögzítetteknek. (kormányhivatalnak, a fenntartónak, a szülőnek, irattárba)  

  

7. A gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

rendelkezések  

 A gyermek hiányzását előre, írásban be kell jelenteni a faliújságokra kihelyezett 

formanyomtatvány kitöltésével. Ha ez nem lehetséges, akkor a hiányzás első napján 

személyesen vagy az intézményi telefonon (06-96-596-167) be kell jelenteni, illetve jelezni kell 

továbbá a hiányzás várható időtartamát is. A hiányzás utáni első napon a szülői igazolást ki kell 

tölteni. 

 Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába, 

tehát a betegség utáni első napon az orvosi igazolást le kell adni a csoportos óvónőnek 

 Ha hatósági intézkedés miatt hiányzott a gyermek, akkor hatóságtól kapott 

dokumentummal, értesítéssel is igazolható a hiányzás.  
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 Az iskolai szünetek alatti időszakban (őszi, téli, tavaszi) a szüneteket megelőző szülői 

igényfelmérések alapján azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei nem kértek óvodát, és 

ezt aláírásukkal igazolták, hiányzásukat igazoltnak tekintjük.  

  

8. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

 

8.1. Az intézményben alkalmazott fegyelmező intézkedések formái:  

 szóbeli figyelmeztetés,  

 határozott tiltás;  

 a  gondolkodószékre  ültetés  azzal  az  utasítással,  hogy  gondolja  végig  tettét,  majd 

megbeszélés;  

 bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás;  

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás;  a szülő 

jelenlétében történő elbeszélgetés;  

8.2. A fegyelmező intézkedések elvei  

o következetesség;  

o rendszeresség;  

o minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni. 

  

9. Óvodai bejárásához nem szükséges dolgok behozatala 

  

 A gyermekek óvodai bejárásához, nem szükséges dolgok behozatala tilos.  

Bennhagyott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk.  

Az értékek védelmére szülő, alkalmazott egyaránt köteles.  

A gyermekek között, öltözőben, udvaron a mobil telefonok használata mindenki számára tilos.  

Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos. 
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10. A térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

  

A szülő a gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díjat a hirdetésben közzétett 

időpontban kell befizetni. A szülő kötelessége, hogy a tájékoztatásban megjelölt napon a 

gyermeke térítési díját - hiányzás esetén is - befizesse.  

Ebédlemondást naponta 16.00 óráig lehet bejelenteni telefonon (596-167), vagy személyesen. 

A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. Ha a 

gyermek előre bejelentett hiányzása vagy egyéb ok miatt túlfizetés következik be, a következő 

hónapra számított térítési díjból levonásra kerül, ennyivel kevesebbet kell fizetni. Térítési díj 

jóváírására a bejelentést követő 24 órától van lehetőség, amit a következő étkezési fizetéskor 

lehet figyelembe venni. A gyermek étkezés megrendelése érdekében hiányzást követő első 

étkezést be kell jelenteni 24 órával előbb. Az étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori, 

érvényben lévő jogszabály alapján történik, a térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg.  
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1. A házirend tervezete a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével

készül el.

2. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet,

valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.

3. A házirendet a nevelőtestület fogadja el, majd a fenntartó hagyja jóvá.

4. A házirend 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve az

iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat vagy a szülői szervezet.

6. A házirendet a nevelőtestület a hatályba lépést követően évente felülvizsgálhatja.
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