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HÁZIREND

Bevezetés

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium (1096 Bp., Telepy u. 17.) – a továbbiakban:

iskola – házirendjének.

- személyi  hatálya  az  iskolával  tanulói  jogviszonyban  álló  tanulókra,  szüleikre  (a  tanulók

törvényes  képviselőire),  közalkalmazotti  és  polgári  jogviszonyban  álló  dolgozóira  terjed  ki,

valamint  azokra a  dolgozókra,  akik megállapodás  alapján  az iskola területén  munkát  végeznek,

illetve azokra, akik számára foglalkozást, egyéb összejövetelt tartanak,

- tárgyi  hatálya  az  iskola  diákjai  és  dolgozói  eredményes  és  zavartalan  munkájának,

együttműködése feltételeinek biztosítására terjed ki,

- területi  hatálya  az  iskola  területére,  valamint  az  iskola  által  szervezett  iskolán  kívüli

rendezvényekre (pl. osztálykirándulás, színház-, múzeumlátogatás, versenyek stb.) terjed ki.

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

Késések:

A tanuló köteles a tanórákra pontosan érkezni,  becsengetés utáni érkezése késésnek minősül. A

késések csak indokolt esetben igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát

tartó pedagógus a késés tényét K betűvel, a késés percben számított időtartamát számmal a K betű

után, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály) vagy

igazolatlannak minősül, a Kréta e-naplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét

össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan

hiányzásnak minősül. 
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Az iskolai vagyon védelme és a balesetek megelőzése érdekében a reggel 8h után érkező tanulók az

aulában várakoznak, míg az őket a tantermekbe kísérő pedagógus nem érkezik meg. Az első órában

a kísérés 8.15 h-kor és 8.30 h-kor történik. A többi órára csak a szünetekben lehet be-, ill. felmenni.

Hiányzások:

A  tanórákról,  tanítási  napokról,  kötelező  rendezvényekről  való  távolmaradást  igazolni  kell.  Az

iskolából tanítási időben csak indokolt esetben (pl. a szülő írásbeli kérésére) az osztályfőnök vagy

helyettese, az igazgató vagy helyettese engedélyével távozhat tanuló.

- Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesíti az

osztályfőnököt.

- Egy félévben három tanítási napot a szülő is igazolhat.

- A szülő  előzetes  kérése alapján  a  tanuló  az  osztályfőnök előzetes  engedélyével  3  napig

terjedően, az igazgató előzetes engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthat.

- A rendelő hosszú és az orvos kerek bélyegzőjével, valamint a szülő aláírásával is ellátott

orvosi vagy a szülői igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első, de legkésőbb második

napján  leadni  osztályfőnökének,  illetve  távolléte  esetén  valamely  tanárának,  aki  azt  az  osztály

mappájába  helyezi,  hogy  az  osztályfőnök  igazolhassa  a  hiányzást.  Amennyiben  a  tanuló  ezt

elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendő.

- Előre látható hiányzásokra (pl. sportolás, családi program) előzetesen engedélyt kell kérni.

Az egy tanítási napot meghaladó, sportolási célú, iskolai távollét iránti kérelmet a tanuló köteles

szülői aláírással az osztályfőnöknek 3 tanítási nappal az érintett időpont előtt átadni, az egy hónapot

meghaladó sportolási célú távollét igénye esetén havonta meghosszabbítani. A kérelemhez csatolnia

kell  az  iskolánkban  használt,  hiánytalanul  kitöltött,  erre  vonatkozó  formanyomtatványt  is.  (Ez

letölthető iskolánk honlapjáról.) A távollétet csak az iskola vezetősége engedélyezheti. Az igazolt

hiányzást  követő  első  tanítási  napon a  tanuló  köteles  osztályfőnökénél  jelentkezni,  hogy eleget

tegyen  a  kérelmében  szereplő  beszámolási  feltételeknek.  A  szaktanárok  által  megadott  utolsó

beszámoló  időpontjának  napján,  14  óráig  ismételten  köteles  osztályfőnökéhez  visszajuttatni  a

nyomtatványt, amelyen a szaktanárok dátummal és aláírásukkal igazolják, hogy a tanuló eleget tett

a számára megszabott beszámolási feltételeknek. Ha a tanuló a fenti kötelezettségeinek bármelyikét

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium
1096 Budapest, Telepy u. 17.

Tel: 061/216-1214
e-mail: fsi.titkar@gmail.com

elmulasztja, a tanév további részére nem kaphat sportolási célú távollétre engedélyt. Sportolási célú,

iskolai  távollét  iránti  kérelmet  csak azon tanuló igényelhet,  aki osztályfőnökének korábban már

leadta szabályosan kitöltött  „Sportolói adatlapját”,  amely tartalmazza: egyesületét,  szakosztályát,

edzőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét, edzéseinek időpontját, az edző, a szülő aláírását és az

egyesület hivatalos pecsétjét.

- A  szülő  köteles  haladéktalanul  bejelenteni  az  előre  nem  látható  mulasztás  okát  az

osztályfőnöknek.

- A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti félévente egy alkalommal,

amit  a  tájékoztató  füzetbe  kell  bejegyezni,  utána  ez  csak  orvosi  javaslatra  kérhető.  Két  hétnél

hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen

lenni az osztálya testnevelési óráján.

A COVID járvány ideje alatt a beteg tanulókat csak orvosi igazolással illetve, szülői nyilatkozattal

hozhatják iskolába a szülők

A karanténba lévő tanulók csak a karantén letelte után vagy két negatív teszt esetében jöhetnek

iskolába.

A mulasztás következményeinek meghatározása, igazolatlan mulasztás miatti intézkedések:

A  tanuló  tanítási  óráról  való  távolmaradását  az  osztálynaplóba  vagy  ideiglenesen  saját

jegyzetfüzetébe az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni az óra megkezdését követően. A 3 vagy

annál kevesebb órai hiányzás fél napnak minősül.

A  tanuló  köteles  a  tanítási  órákról  s  az  iskola  által  szervezett  kötelező  programokról  való

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni a távolmaradását

követő első, de legkésőbb a második iskolai napján. Ellenkező esetben a hiányzást igazolatlannak

kell tekinteni.

Az  igazolatlanul  mulasztó  tanulót  az  SZMSZ-ben  meghatározott  iskolai  büntetések  megfelelő

(általa még nem kapott) fokozatában kell részesíteni, és ezt a tájékoztató füzeten keresztül a szülő

tudomására kell hozni.
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Első  ízben  történt  igazolatlan  mulasztás  esetén  a  szülőt  az  erre  a  célra  rendszeresített

nyomtatványon  értesíteni  kell  az  igazolatlan  mulasztásról  és  annak  következményeiről.  Ezzel

egyidejűleg  az  osztályfőnök  köteles  jelezni  a  problémát  az  iskola  gyermek-  és  ifjúságvédelmi

felelősének. 10 igazolatlan órányi mulasztás esetén az osztályfőnök jelzése alapján a gyermek- és

ifjúságvédelmi felelős köteles a vonatkozó nyomtatvány kitölteni, s az iskolatitkár iktatása után a

kormányhivatalnak elküldeni. 

2. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló 

által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

A térítési díj be- és visszafizetése

Az iskolában a térítési és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket az iskolai helyi pedagógiai

programja alapján, tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni.

A Nkt. előírásai alapján az iskola fenntartója/működtetője által megállapított szabályok szerint az

oktatással összefüggő térítési és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként

az  iskola  igazgatója  dönt.  A  döntés  előtt  ki  kell  kérnie  a  nevelőtestület  és  a  szülői  szervezet

véleményét.

A térítési és tandíjakat a honlapon közzétett időpontban kell a pénztárba befizetni.

Az étkezési térítési díjakat a gazdasági dolgozó által közzétett napokon havonta előre kell befizetni

a pénztárban, ennek elmulasztása az étkezés igénybe vételét kizárja. A befizetési nap időpontjáról

szóló  értesítés  a  befizetési  napot  megelőzően  3  nappal  megtalálható  az  iskola  bejáratánál  lévő

faliújságon. Hiányzás esetén az étkezés lemondható a távollétet megelőző nap 8.30 óráig az alsós

tanulók esetében telefonon, a felsős és gimnáziumi tanulók esetében személyesen, az étkezési jegy

átadásával egy időben. Ez a következő havi befizetéskor írható jóvá. Az előre befizetett étkezési

térítési  díjak  visszautalásáról  az  iskola  gazdasági  dolgozója  gondoskodik,  ha  a  tanuló  tanulói

jogviszonya megszűnik, illetve ha a hiányzása nem jóváírható (pl. tanév végén). Be nem jelentett

hiányzás esetén a szülő, a tanuló a térítési díj jóváírására vagy visszafizetésére nem tarthat igényt.
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Tanuló által előállított termék, dolog díjazása

Az iskola szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló

állított  elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, ha az

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította. A tanulót díjazás illeti

meg, ha az iskola a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha

az előállított dolog a Ptk. 86. §-a  szerinti  szellemi  alkotás,  a  szellemi  alkotás  átadására  a

munkaviszonyban  létrehozott  szellemi  alkotás  munkáltató  részére  történő  átadására  vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ha  alkalomszerűen,  egyedileg  elkészített  dolog  értékesítéséből,  hasznosításából  származik  a

bevétel,  a  tanuló  (kiskorú  tanuló  esetén  szülője)  és  az  iskola  megállapodnak  a  díjazás

körülményeiről.  A  rendszeresen  elkészített  dolog  esetén  a  megfelelő  díjazást  a  teljes  képzési

folyamatban  részt  vevők  által  végzett  tevékenységre  megállapítható  eredmény  terhére  kell

megállapítani. A díjazás mértéke nem lehet kevesebb, mint a költségekkel csökkentett bevétel 25%-

a.  Ha  a  tanuló  teljesítménye  a  szaktanára  által  adott  értékelés  alapján  átlagon  felüli,  a  díjazás

mértéke nem lehet kevesebb, mint a költségekkel csökkentett bevétel 30%-a. A díjazás kifizetésére

a  bevétel  beszedését  követő  egy  héten  belül,  a  tanuló/szülő  által  megadott  bankszámlaszámra

átutalással kerül sor.

3. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola pedagógiai igazgatóhelyettese a felelős. A

tankönyvjegyzékből  az  iskola  helyi  tanterve  alapján  a  szakmai  munkaköz  össégek,  illetve  a

szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. Minden év 11. hó 15-ig a szülők

kitöltve  eljuttatják  az  osztályfőnökökhöz  a  korábban  megkapott  kedvezményigénylő  lapot,  az

osztályfőnökök ezeket elbírálják, s leadják. A határidőn túl leadott kedvezményigénylő lapokat az

iskola nem köteles figyelembe venni. A jogszabályban foglalt ingyenességen túl az iskola további

kedvezményeket csak a célelőirányzata terhére, a jogszabályok által lekötött mértéken felüli részre

állapíthat  meg.  Ez  a  nevelőtestület  joga.  A  nevelőtestületnek  az  elosztásra  rendelkezésre  álló

keretből  előnyben  kell  részesítenie  azokat  a  tanulókat,  akiknek  az  egy  főre  jutó  nettó  családi

jövedelmük  az  összes  érintett  tanuló  közül  a  legkevesebb.  Az  osztályonkénti  összes  ár  nem

haladhatja meg a kerület által jóváhagyott osztályonkénti ingyenes tankönyvárat.
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4. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

Véleménynyilvánítás

A tanulók a jogszabályokban biztosított  jogaik érvényesítése érdekében az iskola vezetőihez,  az

osztályfőnökükhöz, az iskola pedagógusaihoz vagy a DÖK-höz fordulhatnak. Az iskola életét érintő

kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik

útján közölhetik. A tanuló a DÖK képviselőjének elmondja kérdését, a képviselő ezt írásba foglalja

és a soron következő DÖK ülésen előterjeszti. A kérdező tanuló 15 napon belül kérdésére írásban

választ  kap.  A  véleménynyilvánítás  megfelelő  hangnemben,  mások  emberi  méltóságának

tiszteletben tartásával történhet.

Tájékoztatás

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

iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a DÖK munkáját segítő

pedagógus a DÖK vezetőségi ülésein folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök és az osztály

képviselői folyamatosan tájékoztatják az osztály tanulóit az aktuális tudnivalókról.

A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok szóban és a tájékoztató füzeten keresztül

írásban tájékoztatják.

A COVID járvány idején a szülőket a honlapon  az általuk megadott e-mail címen illetve osztály

karantén elrendelése esetén, telefonon is értesítjük.

5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Az  a  tanuló,  aki  példamutató  magatartást,  kitartó  szorgalmat  tanúsít,  vagy  folyamatosan  jó

tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon vesz

részt,  megbízást  kiemelkedően teljesít,  hozzájárul  az iskola hírnevének megőrzéséhez,  társai  elé

példaképként állítható, jutalomban részesül. A jutalmazás formái:

- szaktanári dicséret (tájékoztató füzetbe, naplóba),
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- DÖK dicsérete (tájékoztató füzetbe, közösségi munkáért),

- osztályfőnöki dicséret: szóbeli (az egész osztály előtt),

- osztályfőnöki dicséret: írásbeli (tájékoztató füzetbe, naplóba),

- iskolai közösség előtti dicséret: jutalomkönyv, oklevél (tanulmányi és sporttevékenységért,

versenyeredményért, kiemelkedő közösségi munkájáért tanév végén),

- igazgatói dicséret (tájékoztató füzetbe, naplóba),

- nevelőtestületi  dicséret:  írásbeli  (félévkor  tájékoztató  füzetbe,  naplóba;  év  végén

bizonyítványba, törzskönyvbe, naplóba),

- „Az év tanulója" cím: oklevél tanév végén,

- „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetés (záró évfolyam végén)

 

6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A fegyelmezés okai különösen:

- Hanyagság

- hiányos és rendetlen munka

- a felszerelés gyakori hiányossága, házi feladat hiánya

- a tájékoztató füzet megrongálása, firkálása, elvesztése

- Fegyelmezetlen magatartás, illetlen és trágár kifejezések hangos használata, valótlan dolgok

állítása

- órák  alatti  fegyelmezetlenség  (beszélgetés,  mással  való  foglalkozás,  tiszteletlen

megnyilvánulás, önhibából történő késés)

- egyéb iskolai foglalkozáson megnyilvánuló rendbontó viselkedés

- iskolai ünnepségeken rendzavaró viselkedés, mások figyelmének elvonása
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- ünneplő ruha hiánya (fekete szoknya vagy nadrág, fehér ing vagy blúz, lehetőleg ünneplő

cipő)

- órák  közti  szünetekben  tanúsított  fegyelmezetlen  magatartás  (ügyeletesekkel  szembeni

engedetlenség, helytelen közlekedés /rohangálás/ mások testi épségének veszélyeztetésével)

- a  közösség  érdekeit  sértő  magatartás,  dohányzás,  drog-  és  alkoholfogyasztás  (Drog  és

alkohol hatása alatt tanuló iskolai foglalkozáson nem vehet részt.)

- ismételt késés, a házirend megszegése

- gondatlanul vagy szándékosan okozott kár, veszélyes anyagok és eszközök használata (A

kártérítés megállapítása a Ktv. 77.§-a szerint történik.)

- az osztálynapló megrongálása, megsemmisítése

- Igazolatlan mulasztás

- Köztörvényes bűncselekmények: agresszió, zsarolás, garázdaság, lopás, felbujtás

CVID járvány idején  a  maszk viselése  az  iskolában kötelező  a  közösségi  terekben.  Aki  maszk

nélkül jön iskolába, hazaküldésre kerül és csak maszkban térhet vissza az iskolába.

A fegyelmező intézkedések módjai:

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni:

- bejegyzés a magatartásfüzetbe (3 beírás jelent egy-egy fegyelmező fokozatot),

- szaktanári figyelmeztetés: szóbeli (közösség előtt), írásbeli (tájékoztató füzetbe),

- osztályfőnöki figyelmeztetés: szóbeli (osztály előtt), írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),

- osztályfőnöki intő: írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),

- osztályfőnöki megrovás: írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),

- igazgatói figyelmeztetés: írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),
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- igazgatói intő: írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),

- igazgatói megrovás: írásbeli (naplóba, tájékoztató füzetbe),

- fegyelmi  eljárás:  ha  a  tanuló  kötelességeit  vétkesen  vagy  súlyosan  megszegi,  fegyelmi

eljárás  alapján  írásbeli  határozattal  fegyelmi  büntetésben  részesíthető.  (Pl.:  más  tulajdonának

elsajátítása,  érdemjegy-hamisítás,  beírások  törlése,  igazolatlan  hiányzás,  szülő  aláírásának

hamisítása, szándékos rongálás, élvezeti cikkek fogyasztása vagy terjesztése).

7. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja

Az  első  szülői  értekezleten  a  tanuló  szülője  belépési  kódot  kap  az  osztályfőnöktől,  évközi

beiratkozás  esetén  a  tanulót  felvevő  igazgatótól  vagy  igazgatóhelyettestől.  A  kódhasználattal

történő hozzáférést a honlapunkon adjuk közzé.

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

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

A  tantárgyankénti  és  évfolyamonkénti  követelményeket  a  kerettanterv  és  a  helyi  tanterv

tartalmazza. Ez a pedagógiai programunk második részében található, a dokumentum elolvasható a

könyvtárban  vagy  a  honlapunkon.  A  követelmények  értelmezésében  segítenek  a  tantárgyi

tankönyvek tartalomjegyzékei is. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a nevelési program 9.

pontjában olvasható.

Az  éves  osztályozó  vizsgák  a  gimnáziumi  záró  évfolyamon  áprilisban,  a  többi  évfolyamon

júniusban esedékesek. Az éves osztályozó vizsgákra az igazgatóhelyettesnél írásban jelentkezhet a

nagykorú  tanuló,  ill.  a  kiskorú  tanuló  szülője.  A  jelentkezés  határideje:  a  gimnáziumi  záró

évfolyamon: április 10., a többi évfolyamon május 25. Külön értesítést az iskola nem küld sem a

jelentkezés határidejéről, sem a vizsga időpontjáról. A vizsgabeosztást a bejáratnál lévő faliújságon

tesszük közzé a gimnáziumi záró évfolyam esetében április 22-ig, a többi évfolyamon június 7-ig.

Az éves osztályozó vizsgára a gimnáziumi záró évfolyamon április 23-27-ig, a többi évfolyamon

június 3-7-ig kerül sor.
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Féléves  osztályozó vizsgára az oktatási  igazgatóhelyettesnél  írásban jelentkezhet  a  tanuló,  ill.  a

kiskorú tanuló szülője. A jelentkezés határideje: december 20. Külön értesítést az iskola nem küld

sem a  jelentkezés  határidejéről,  sem a  vizsga  időpontjáról.  A vizsgabeosztást  a  bejáratnál  lévő

faliújságon tesszük közzé január 05-ig. A féléves osztályozó vizsgára január 6-10-ig kerül sor.

9. A  tanítási  órák,  foglalkozások  közötti  szünetek,  valamint  a  főétkezésre  biztosított

hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend

Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell. Az 1-2.

szünetben beosztás szerint az ebédlőben fogyasztható el a tízórai. Ebédelésre beosztás szerint 11.40

– 13.30 h-ig kerül sor.

COVID járvány idején a tanulók szünetben csak a mellékhelységeket kereshetik fel, egyébként az

osztálytermükben kötelesek tartózkodni

Csengetési rend:

A tanórák 45 percesek: Rövidített órák esetén a tanórák 35 percesek:

1. óra: 8:00- 8:45 1. óra 8:00- 8:35

2. óra: 9:00- 9:45 2. óra 8.45- 9:20

3. óra: 10:00-10:45 3. óra 9:35- 10:10

4. óra 10:55-11:40 4. óra 10:20-10:55

5. óra: 11:50-12:35 5. óra 11:05-11:40

6. óra: 12:55-13:40 6. óra 11:50-12:25

7. óra: 13:45-14:30 7. óra 12.35-13.10
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10. Az iskolai munkarend

1. A tanév rendjét a szakminisztérium határozza meg.

2. A tanév a tanulók számára a tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel

végződik.

Az iskolai ünnepélyeken (évnyitó, évzáró, nemzeti és állami ünnepek, ballagás) az ünnepi viselet

(lányoknak sötét szoknya, fehér blúz, fiúknak: sötét nadrág, fehér ing) kötelező.

3. Az iskola munkanapokon 7-17.00 h-ig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások

csak igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel szervezhetők, melyekre a tervezett időpont előtt

legalább 15 nappal kell engedélyt kérni.

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

és utáni felügyeletet. Minden olyan tanuló köteles az ügyeletben megjelenni, aki 7.30h előtt érkezik

az iskolába, illetve tanítás után még nem indult haza, vagy éppen valamilyen különórára vár. Ez

alatt az idő alatt az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak az ügyeletet/tanulószobát/napközit vezető

pedagógussal.  A napköziben  17 h-ig,  tanulószobán 16 óráig  tartózkodnak  a  tanulók.  Az iskola

épületében  és  a  hozzá  tartozó  területeken  felügyelet  nélkül  tanuló  nem  tartózkodhat.  Az

osztálytermekbe  7.30  h-kor  lehet  bemenni,  kivéve  azokat  a  tantantermeket,  ahova  csak

pedagógussal együtt lehet belépni. E termek előtt a folyosón kell várni a tanárt. A tanítási órák,

foglalkozások végét követően a tanulóknak haladéktalanul el kell hagyniuk az épületet, a napközis

vagy  más  foglalkozásokon  részt  vevőket  pedig  az  adott  foglalkozás  helyszínére  kell  menniük.

Tanuló az épületben pedagógus felügyelet nélkül délután sem tartózkodhat.

5. Tanítási idő alatt a tanulók pedagógus írásbeli engedélye nélkül nem hagyhatják el az iskola

területét.

6. A  tanulók  az  iskolába  a  tanuláshoz  szükséges  eszközöket,  felszereléseket  kötelesek

magukkal  hozni.  Egészséget,  közerkölcsöt,  közérdekeket  sértő,  gyűlöletkeltésre  alkalmas

eszközöket,  sajtóterméket  tilos  az  iskolába  behozni!  Az  órát  tartó  pedagógus  utasítására  a

tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek a táskájukba eltenni vagy az értékmegőrző

szekrénybe  bezárni.  Ha  a  tanulók  nagyobb  értékű  tárgyat  (ékszert,  mobiltelefont,  multimédiás

eszközöket, Ipod, Ipad, Tabelet gépeket, értékes órát stb.), valamint nagyobb összegű pénzt hoznak

az  iskolába,  akkor  az  iskola  az  ezen  tárgyak elvesztéséből,  eltulajdonításából,  megrongálásából
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eredő kárért felelősséget nem vállal. A mobiltelefon és egyéb multimédiás eszközök (lásd fent) sem

az órákon, sem a szünetekben nem használhatók az iskola területén! E szabály megszegése esetén a

tanár  elveszi  a  kikapcsolt  telefont,  egyéb  multimédiás  eszközöket,  és  ezek  csak  a

szülőnek/gondviselőnek  adhatók  vissza.  Az  épületbe  dohányárut,  drogot,  alkoholt,  veszélyes

anyagot és tűzgyújtásra alkalmas eszközt tanuló nem hozhat be.

7. Tanulóink  a  tanítási  órán,  kiránduláson  és  egyéb  iskolán  kívüli  rendezvényeken  az

időjárásnak megfelelő, ápolt öltözetben, tisztán jelennek meg. A kabátot, váltócipőt és a testnevelési

felszerelést a kijelölt helyre (pl. fogas, öltözőszekrénybe) kell elhelyezni. A tornatermekben csak

tiszta, benti tornacipőben, ill. testnevelés órákon e mellett az iskola által előírt sportfelszerelésben

lehet tartózkodni.

8. A  tanuló  kötelessége,  hogy  megőrizze,  illetőleg  az  előírásoknak  megfelelően  kezelje  a

rábízott  vagy az  oktatás  során használt  eszközöket,  óvja  az iskola  létesítményeit,  felszereléseit.

Ennek megfelelően öltözőszekrénye kulcsát minden év elején szülője beleegyezésével átveheti, és a

tanév szorgalmi időszakának végén le kell adnia. A kulcs elvesztését haladéktalanul köteles jelezni

osztályfőnökének, és gondoskodnia kell a kulcs másolásáról.

9. Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek árusítása és fogyasztása.

10. A tanítási órát, foglalkozást a szülők, iskolai vendégek, diákok nem zavarhatják.

11. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik a kihelyezett

félfogadási időben. Az iskola tanítási szünetekben külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.

12. A portán a 16 h-tól 17 h-ig a portást segítő tanulói ügyelet  működik, melyet a napközis

tanulók biztosítanak.

11. Mobiltelefon-használat az iskolában

Tantestületi döntés értelmében tanítási időben a mobiltelefonokat a tanulók (5-12. évfolyam) első

tanítási órán az órát tartó pedagógusnak kötelesek leadni. A leadott telefonok az igazgatói irodába

kerülnek elhelyezésre. A diákok a telefonokat a tanítási idő után átvehetik a titkárságon. Különösen

indokolt  esetben  osztályfőnöki  vagy  iskolavezetőségi  engedéllyel  meghatározott  időtartamra
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használható  a  telefon.  A  normál  tanrendtől  eltérő  időpontban  érkező  tanulóknak  kötelességük

mobiltelefonjukat az iskola titkárságán leadni megérkezéskor.

12. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje

1. Az első tanítási óra 8 h-kor kezdődik. A tanulóknak 7.55 h-ig kell beérkezniük az iskolába,

és felszerelésüket előkészítve várni a tanórát tartó pedagógust.

2. A büfében a jelzőcsengő elhangzása után nem lehet vásárolni.

3. 7.30 h után a tanárt az osztályteremben vagy előtte várják a tanulók.

4. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges

eszközökkel  érkezzenek  meg.  A  testnevelés  órák  utolsó  5  percét  a  pedagógus  öltözködésre

biztosítja.

5. A  szünetekben  a  pedagógusok  utasítása  szerint  lehet  a  termekben  vagy  a  folyosón

tartózkodni. Időjárástól függően 12.35-12.55 óra közötti szünetben pedagógus felügyelettel ajánlott

az udvaron való tartózkodás.

6. A két hetes egymással megosztott kötelességei:

- a szünetben biztosítják a tanítás  egyes feltételeit  (tiszta tábla,  szivacs, kréta,  szellőztetés,

világítás, szemétszedés),

- felügyelik  az  osztályt  a  tanár  megérkezéséig,  a  jelzőcsengő  elhangzásakor  az  osztályt  a

tanterembe, ill. zárt terem esetén a tanterem elé küldik,

- jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket, rongálásokat,

- ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után két perccel megkeresik

az ügyeletes vezetőt vagy az iskolatitkárt,

- tanítás után gondoskodnak arról, hogy társai a tantermet rendben hagyják el,

- segítenek az utolsó órát tartó tanárnak, hogy osztálytársaik a székeket a padokra feltegyék, a

szemetet a padokból kiszedjék, lekapcsolják a villanyt, bezárják az ablakokat, az ajtót.
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A  kötelezettség  elmulasztása  esetén  annak  súlyosságától  függően  az  osztályfőnök  dönt  a

felelősségre  vonás  kezdeményezéséről.  A  heteseket  munkájuk  teljesítésében  mindenki  köteles

segíteni!

7. Az  osztályban  tanító  tanároknak  törekedniük  kell  a  diákok  egyenletes  terhelésére.  Egy

tanítási napon a tanuló maximum két (gimnáziumban 3) dolgozatot írhat. Dolgozatnak minősül az

olyan  írásbeli  számonkérés,  amely  betölti  a  45  perces  órát  és  legalább  3  óra  tananyagának

elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a témazáró dolgozat írásának időpontját és témakörét legalább

egy héttel (5 tanítási nappal) előre köteles bejelenteni a tanulók számára. A pedagógus ceruzával

jelzi ennek szándékát a haladási naplóban.

8. A tanuló joga, hogy dolgozatát  a beszedéstől számított  2 héten (10 tanítási  napon) belül

kijavítva megtekinthesse, a szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.

9. Határidőn túli osztályozás esetén (igazolt hiányzást, ill. tanítási szünetet kivéve) a tanár és a

tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírhatóságáról.

10. Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen (a napközis teremben, az öltözőszekrényében

vagy az ebédlőfogas alatt) hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának

megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni.

11. Iskolánk tanulói részt vehetnek:

- szakkör(ök)  munkájában,  melyeket  a  tanulók  érdeklődésétől  függően  az  iskolai

tantárgyfelosztás  lehetőségeinek figyelembevételével  a  munkaközösség-vezetők javaslata  alapján

indítunk.  A szakkörbe való jelentkezéshez szülő írásbeli  hozzájárulása  szükséges.  A jelentkezés

egész  tanévre  szól.  A  szakköri  aktivitás  tükröződhet  a  tanuló  szorgalom-  és  szaktárgyi

osztályzatában.

- az  énekkar  munkájában (Az énekkarba  való  belépés  önkéntes,  a  kórusvezető  javaslatára

történik.  Az  énekkarból  való  kilépést  a  szülő  írásban,  a  kilépés  indoklásával  a  kórusvezetőtől

kérheti.)

- a diáksportkör (továbbiakban: ISK) által szervezett sportköri foglalkozásokon, versenyeken
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- az iskola által szervezett tanfolyamokon, melyeket az iskola a tanulók érdeklődése, valamint

a szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte esetén indít. A részvételt a szülő írásban kéri a

tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj fizetendő.

- az évente legalább egy alkalommal szervezett osztálykiránduláson, illetve egy-egy tantárgy

néhány  témájának  feldolgozását  segítő  múzeumlátogatáson,  művészeti  előadáson,  ha  ezt

megszervezi  az  iskola.  Ha  a  program tanítási  időn  kívülre  esik  és  költségekkel  jár,  a  tanulók

részvétele önkéntes, a felmerülő költséget a szülők fedezik.

12. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való

felzárkóztatás. A korrepetálás ingyenes.

13. Az  iskola  köteles  lehetőségeihez  mérten  a  tanulót  állapotának,  személyes  adottságának

megfelelő megkülönböztetett  ellátásban részesíteni,  amennyiben ennek szükségességét megfelelő

hivatalos dokumentumokkal igazolni tudja, vagy az állapot hirtelen tanítási időben vagy napközis-,

tanulószobai-, tanórán kívüli foglalkozás ideje alatt áll elő (pl. hirtelen megbetegedés, baleset) és

biztosítani azt, hogy a tanuló, szükség esetén - életkorától függetlenül - a pedagógiai szakszolgálat

intézményéhez forduljon segítségért.

14. Az iskola köteles az integráltan nevelt-oktatott  sajátos nevelési  igényű tanuló állapotának

megfelelő  megkülönböztetett  ellátásban  részesíteni,  számára  a  speciális  szükségletből  fakadó

hátrányok  leküzdéséhez  többlet-  szolgáltatásokat  biztosítani  (differenciált  tanórai  foglalkozás,

egyéni  fejlesztési  terv  alapján  történő  fejlesztés,  sérülésspecifikus  terápia,  habilitációs

foglalkoztatás).

15. A tanulmányokkal kapcsolatos mentesítés iránti  kérelmeket az iskola részére írásban kell

benyújtani.

16. A mentesítés iránti kérelem – sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási

nehézséggel küzdő tanuló esetén – a szakvéleményben leírtaknak megfelelően nem tagadható meg.

Érvényessége az adott szakvélemény felülvizsgálatáig szól.

17. Az egyéni foglalkozásokra való jelentkezés írásban történhet, a foglalkozást tartó tanítónál,

illetve szaktanárnál, az iskola által biztosított nyomtatványon.

COVID  járvány  ideje  alatt  a  délutáni  és  külsős  foglalkozások  szünetelnek.  Felső  tagozaton

tanulószoba és napközi csak azoknak a tanulóknak szervezhető akiknek a délutáni elhelyezését a
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szülők  nem  tudják  megoldani.  Az  alsó  tagozaton  a  napközös  foglalkozások  zavartalanul

megtarthatók.

18. Sajátos  nevelési  igényű  tanuló  számára  szervezett  egészségügyi  és  pedagógiai  célú

habilitációs-rehabilitációs  foglalkozásra  az  írásbeli  jelentkezés  követelménye  nem alkalmazható,

azok a kötelező tanórákon felül, az adott tanuló számára kötelezők.

19. A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei teljesítésekor:

- Tanulásra képes állapotban és képessége szerint felkészülten jelenik meg minden tanítási

órán  és  más  kötelező  vagy  választott  foglalkozásokon,  ismétlődő  házifeladat-  vagy  harmadik

felszereléshiány esetén szaktanári figyelmeztetésben részesül, mert a nevelési egység megtörése a

nevelés  eredményét  tönkreteszi,  ismétlődő  szaktanári  figyelmeztetése  után  osztályfőnöki

figyelmeztetést,  vagy ha azt már megkapta addig, magasabb osztályfőnöki fegyelmező fokozatot

kap. Ha a tanuló nincs tanulásra képes állapotban, a pedagógus jelzi ezt az ügyeletes vezetőnek, aki

telefonon értesíti a tanuló szülőjét. A szülő a gyermekét elviszi az iskolából.

- Minden  tanítási  órára  köteles  elhozni  a  tanuláshoz  szükséges  taneszközeit,  tájékoztató

füzetét.  A tájékoztató  füzet  hivatalos  irat,  ennek rongálása tilos,  az ide történő bejegyzéseket  a

következő  tanítási  napon  a  szülő  vagy  gondviselő  aláírásával  kell  bemutatni.  A  kapott

osztályzatokat  a  tájékoztató  füzetbe  haladéktalanul  beíratja  (a  gimnáziumban  beírja).  Az iskola

bármilyen  írásos  üzenetének  láttamozása  a  szülő  kötelessége.  Az  ellenőrzés  gyakori,  illetve

huzamosabb hiánya esetén az igazgató  magához kéretheti  a  szülőt,  hogy felhívja  a figyelmét  a

mulasztásra az együttműködés érdekében. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni

kell  az  osztályfőnöknek.  A  kár  kötelező  megtérítése  mellett  az  első  elvesztése  osztályfőnöki

figyelmeztetést, a következő igazgatói intőt von maga után.

- A kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon képessége szerint, fegyelmezetten,

az óra és a foglalkozás megzavarásának vagy annak kísérlete nélkül dolgozik, tiszteletben tartva

társai tanuláshoz való jogát, a tanulást akadályozó hiányosságokat az óra elején jelenti,

- Mulasztását  –  ha  már  az  előtte  való  tanítási  napon iskolában  volt  –  a  következő  órára,

hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig pótolnia kell.
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13. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések

A tanuló

- írásban  kezdeményezheti  támogatott  diákkörök  létrehozását,  és  részt  vehet  azok

munkájában, feltéve, hogy a létszám eléri a 10 főt, gondoskodik a diákkör vezetői feladatát ellátó

személyről (pedagógus, szülő vagy más, az iskola igazgatója által jóváhagyott nagykorú személy),

valamint a kör tevékenysége illeszkedik az iskola hatályos pedagógiai  programjához. A diákkör

megalakulását  az  iskola  igazgatójának  be  kell  jelenteni,  működésének  helyszínét,  idejét,  egyéb

feltételeit  vele  kell  egyeztetni.  A  bejelentés  tartalmazza  a  diákkör  létrehozásának  célját,  a

résztvevők szándéknyilatkozatát, a tevékenység tematikáját, a működéshez szükséges személyi és

tárgyi feltételeket, illetve annak biztosításának módját;

- az  iskola  pedagógiai  programja  alapján  a  következő  módon  választhat  nem  kötelező

tantárgyat:

- az iskola igazgatója minden tanév áprilisában a honlapon keresztül értesíti a szülőket és a

tanulókat a következő tanévben a helyi tanterv szerint választható tantárgyakról (pl. idegen nyelv,

szakkör, korrepetálás, fakultációs jellegű foglalkozások),

- a szülő és a nagykorú tanuló minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással

kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek,

- az  érettségi  vizsga  választható  tárgyait  jogszabály  szerinti  időben  és  formában  kell

megválasztani,

- az  iskolába  újonnan  beíratott  tanuló  szülője  vagy  maga  a  nagykorú  tanuló  a

beíratáskor/beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola

igazgatójának címezve a titkárságon,

- a  szülő  és  a  nagykorú  tanuló  a  döntése  megváltoztatásáról  írásban  értesíti  az  iskola

igazgatóját, aki 15 napon belül ugyancsak írásban válaszol arra, hogy a módosítás lehetséges-e.

- tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is kaphat segítséget, ezért részt vehet napközi

otthoni, tanulószobai és egyéb nem tanórai foglalkozásokon az ott a nevelőtestület által felállított

viselkedési és egyéb normák szerint.
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14. Az intézményi védő, óvó előírások

Az intézmény minden dolgozójának alapvető  feladatai  közé tartozik,  hogy a tanulók részére az

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a

tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az

intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatban:

- Minden dolgozónak ismernie  kell  és be kell  tartania  a  munka-  és tűzvédelmi  szabályzat

rendelkezéseit.

- Az iskola pedagógiai programja alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók

biztonságának  és  testi  épségének  megóvásával  kapcsolatos  ismereteket,  rendszabályokat  és

viselkedési formákat.

- A  pedagógusok  a  tanórai  és  tanórán  kívüli  foglalkozásokon,  valamint  az  ügyeleti

beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal

betartatni.

- Az osztályfőnököknek a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére

vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható

magatartásformákat.  Az osztályfőnököknek  foglalkozniuk  kell  a  balesetek  megelőzését  szolgáló

szabályokkal, ismertetniük kell

- a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán:

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,

- a házirend balesetvédelmi előírásait,

- rendkívüli  esemény  bekövetkezte  (baleset,  tűzriadó,  bombariadó,  természeti  katasztrófa)

esetén:

- a teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,

- tanulmányi kirándulások, túrák előtt:

- a helyi sajátosságokkal összefüggésben a baleset-megelőzési szempontokat,
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- a szorgalmi időszak végén:

- a nyári idénybalesetek veszélyeit.

- A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákon (testnevelés, fizika, kémia, technika) év elején

tűz- és balesetvédelmi oktatást kell tartani.

- A  tanulók  számára  közölt  balesetvédelmi  ismeretek  és  az  ismertetés  időpontját  az

osztálynaplóba be kell jegyezni.

- Rendkívüli  esemény  (tűz,  természeti  katasztrófa,  bombariadó  stb.)  esetén  az  épületek

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a belső szabályzatok előírásai szerint kell elvégezni.

- Az intézmény dolgozóinak feladata a tanuló-balesetek esetén:

- A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, rosszullét

esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia,

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek.

A balesetet  szenvedett  tanulót  elsősegélynyújtásban részesítő  dolgozó csak annyit  tehet,  amihez

biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost

kell hívnia és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget.

- E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelen lévő többi pedagógusnak is részt

kell vennie.

- Az  intézményben  történt  mindenféle  balesetet,  sérülést  az  ügyeletes  vezetőnek  ki  kell

vizsgálnia. Tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogyan lett volna elkerülhető a baleset.

A vizsgálat  eredményeként meg kell állapítani,  hogy mit kell tenni hasonló balesetek elkerülése

érdekében, és intézkedési terv alapján a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.

- A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok:

- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.

mailto:fsi.titkar@gmail.com


Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium
1096 Budapest, Telepy u. 17.

Tel: 061/216-1214
e-mail: fsi.titkar@gmail.com

- A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és

a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.

- A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni az irányító szervnek, egy példányt át kell

adni a tanulónak (kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.

- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az irányító szervnek.

COVID járvány idején mind a tanulók mind a pedagógusok kötelesek a hatályos rendelkezéseket

betartani. A szabályokat megsértő tanuló hazaküldhető. 

15. Az iskola  helyiségei,  berendezési  tárgyai,  eszközei  és  az  iskolához  tartozó  területek

használatának rendje

Az iskola  helyiségeit,  udvarát,  berendezési  tárgyait,  eszközeit  rendeltetésüknek  megfelelően,  az

állagmegóvást  szem  előtt  tartva  kell  használni,  ügyelve  a  közösségi  tulajdon  védelmére,  az

energiatakarékos  használatra,  a  tűz-  és  balesetvédelmi,  valamint  a  munkavédelmi  szabályok

betartására!  Az intézmény létesítményeit,  helyiségeit  csak felnőtt  engedélyével és felügyeletével

használhatják a tanulók.

A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei, udvarai nem

használhatóak,  csak  hivatalos  ügyek  intézésére  van  lehetőség,  kizárólag  az  ügyeleti  napokon

megadott időben.

Szaktantermek használata:

1. Számítástechnika termek:

- a tanulók az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsák be,

- a tanulók csak engedéllyel tartózkodhatnak a teremben

- a  teremben  a  balesetveszély  (elektromos  eszközök)  és  a  berendezés  nagy  értéke  miatt

fegyelmezetten kell viselkedni

- a teremben ételt, italt fogyasztani tilos

- másik tanuló munkáját nem szabad zavarni, mindenki csak a saját gépével munkálkodhat
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- saját  háttértár  (floppy,  CD,  flash-drive…) csak  engedéllyel  használható,  internetről  csak

engedélyezett anyag tölthető le

- a számítógépet abban az állapotban kell otthagyni, ahogy volt, nem telepíthető más program,

nem törölhető vagy változtatható meglévő

- nem állítható át a gépeken se a tapéta, se a háttér, se a képernyőkímélő, se az asztal tartalma

- nem változtathatók meg a kapcsolódó perifériák

- probléma esetén a tanárnak kell szólni

- szándékos károkozás esetén anyagi felelősséggel tartozik

2. Fizika-kémia szaktanterem

- a kísérletek során használt eszközök, berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek

lehetnek,  ezért  a  tanterem használatára  vonatkozó  előírásokat  nagyon  komolyan  kell  venni,  és

mindenkor be kell tartani

- a tanulók az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsák be

- a tanteremben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni

- az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, digitális eszközhöz, berendezésekhez - munka- és

balesetvédelmi okokból - nem lehet nyúlni, csak ha a tanár ezt kéri

- bármilyen eszköz és  berendezés  meghibásodását  azonnal  jelenteni  kell  a  tanárnak,  törött

üvegedényekkel nem szabad dolgozni

- a teremben étkezni, inni tilos, ételt és italt elővenni is tilos

- bármilyen  sérülést,  balesetet  (az  órát  megelőzően  szerzettet  is)  azonnal  jelezni  kell  a

szaktanárnak

3. Technika műhely

- csak tanár felügyeletével lehet a teremben tartózkodni
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- a tanár által ismertetett helyes munkaműveleti rendet be kell tartani

- a munkahely csak tanári engedéllyel hagyható el

- munkavégzés közben a tanulónak vigyáznia kell saját és társai testi épségére

- az eszközöket a tanári utasításnak megfelelően, rendeltetésszerűen kell használni

- elektromos eszköz meghibásodása esetén azonnal a tanárnak kell szólni, a tanuló nem foghat

hozzá a berendezés megjavításához

4. Tornatermek

- a  testnevelés  órákon  a  tanulók  kötelessége  az  önmaguk  és  társaik  testi  épségét  védő

szabályokat és tanári utasításokat betartani

- a teremben étkezni, inni tilos, ételt és italt elővenni is tilos

- a testnevelés órákon az utcai ruházat helyett  az iskola pedagógiai programjában rögzített

sportfelszerelésben  (trikó,  nadrág,  szükség  esetén  melegítő,  tiszta  torna-  vagy  edzőcipő  és

váltózokni) jelenhetnek meg a tanulók.

- a  testnevelés  órákon  balesetvédelmi  okokból  ékszert  nem  viselhetnek  a  tanulók.  Az

ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelő tanár zárható helyre teszi el, és óra után adja vissza

a tanulónak.

- a testnevelés órákon balesetvédelmi okokból a tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni

- a  tornateremben  tanári  felügyelet  nélkül  nem  lehet  tartózkodni.  A  testnevelés  órákra

becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt kötelesek gyülekezni a tanulók.

- az előre kikészített eszközökhöz munka- és balesetvédelmi okokból nem lehet nyúlni, csak a

tanár kérésére

5. Öltözők, szertárak

- az öltözőkben, szertárakban az étkezés tilos
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- a  szertárakból  csak  a  kijelölt  felelősök  vihetik  ki  a  szereket.  Óra  végén  az  ő  feladatuk

visszavinni ezeket.

6. Könyvtár

Az iskola minden tanulója alanyi jogon használhatja az iskola könyvtárának állományát. A könyvtár

a  kifüggesztett  időpontokban  tart  nyitva.  Az elmélyült  könyvtári  munka  csendet,  nyugalmat  és

fegyelmet igényel, ennek érdekében kell betartani az alábbi szabályokat:

- A többi olvasó nyugalma érdekében a könyvtárban tilos a hangos beszéd!

- Az állomány védelme érdekében a könyvtárban ételt és italt nem szabad fogyasztani.

- A kézikönyvtár könyvei, a CD-ROM-ok, kazetták csak helyben használhatóak.

- A  kölcsönzési  határidő  négy  hét.  A  határidő  egyszer  hosszabbítható.  A  kikölcsönzött

könyveket legkésőbb a tanév befejezése előtt két héttel köteles minden tanuló visszavinni.

- Amennyiben a könyv elveszett,  kölcsönzője a könyvtáros tanár választása szerint köteles

pótlásáról vagy pénzbeli megtérítéséről gondoskodni.

- A számítógépek használatára az 1. pontban leírtak érvényesek.

- Az  iskola  egyes  tankönyveket,  szöveggyűjteményeket,  szótárakat  és  atlaszokat  tartós

könyvként  az  iskolai  könyvtár  nyilvántartásában  szereplő  állományból  kölcsönzéssel  biztosíthat

tanulóinak. A tanév elején a tanuló e taneszközöket a könyvtárból veszi fel, a tanév végén oda adja

le. Ha a taneszközök elvesznek, megrongálódnak, a tanuló, ill. a kiskorú tanuló szülője köteles az e

taneszközök elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. A kár összege

minden  esetben  az  adott  taneszköz  aktuális  beszerzési  ára.  A megrongálás  magában  foglalja  a

beleírást, a lapok vagy egy lap hiányát, a ragasztás vagy fűzés megsérülését is, valamint minden

olyan  rongálást,  ami  szándékosságra  vagy  nem  kellő  gondosságú  használatra  utal.  A

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenés miatt nem kell kártérítést fizetni.

7. Egyéb helyiségek használata

- A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.
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- Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált

étkezés érdekében.

Étkezések rendje:

Háromszori étkezésre jogosult felsős és gimnáziumi tanulóink pedagógus felügyelettel az ebédlőben

fogyaszthatják el a megrendelt tízórait, a tejet és a kiflit, valamint az almát. Az alsós tanulók a tejet

és a kiflit, valamint az almát az osztályteremben fogyasztják el. Az ebédeltetés az órarendek alapján

kialakított étkezési rend szerint zajlik pedagógus felügyelettel. A napközis csoportok az uzsonnát az

osztálytermekben fogyasztják el.

Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni, inni nem szabad.

A  tantermek  tanórán  kívüli  foglalkozásokra  vonatkozó  használati  rendjét  a  foglalkozást  tartó

pedagógus ismerteti  az  érintettekkel.  A foglalkozások időpontját  órarendben rögzítik.  A sajátos

nevelési igényű tanulók egyéni haladási útját segítő foglalkozások szervezése (időben, helyszínben)

– a tanuló érdekében

- eltérhet  a  többi  tanuló  számára  szervezett  órák  rendszerétől.  A  sajátos  nevelési  igényű

tanulók  számára  szervezett  tanórák,  foglalkozások  időtartama  eltérhet  a  45  perces  órától,

amennyiben állapotuk, a sérülés jellege, súlyossága ezt indokolja.

16. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán

kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

A  tanulók  iskolán  kívül  iskolájuk  „nagykövetei”,  így  magatartásukkal,  öltözködésükkel,

kommunikációjukkal  is  iskolájuk  szellemiségét,  az  ott  folyó  nevelő-oktató  munka  méltóságát

képviselik.

A külső rendezvényre kísérő pedagógus minden esetben oktatást tart az elvárt magatartásról, kitérve

a rendezvény specifikumaira is. A minden külső rendezvényre érvényes magatartási elvek:

- hangoskodás és csúnya beszéd tilalma, - bliccelés tilalma járműveken,
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-  a  kor  és  nem  szerinti  udvariassági  előnyök  betartása,  -  a  szervező  pedagógus  utasításainak

végrehajtása.

17. Az elsős beíratás kapcsán érvényesítendő sorsolás szabályai

Amennyiben  az  iskola  a  20/2012.  EMMI  rendelet  szerinti  sorrendben  a  leendő  első  évfolyam

beíratása során nem tudja az összes jelentkezőt fogadni, sorsolnia kell. A sorsolás nélkül felvehető

tanulók közé továbbra is beletartoznak

a) a sajájos nevelési igényű tanulók,

b) a 20/2012. EMMI rendelet  24. § (7) bekezdése szerint különleges  helyzetűnek minősülő

tanulók: akinek

- szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy

- a testvére az adott intézmény tanulója, vagy

- munkáltató igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

- az  iskola  a  lakóhelyétől,  ennek  hiányában  tartózkodási  helyétől  egy  kilométeren  belül

található.

A sorsolás szabályai:

1. A sorsolás előtt 3 nappal a nevelési igazgatóhelyettes e-mailben értesíti a sorsolás helyéről

és idejéről valamennyi érintett szülőt (gondviselőt).

2. A  sorsolást  a  nevelési  igazgatóhelyettes  végzi  el  a  megjelent  szülők  (gondviselők)

jelenlétében. Az iskolatitkár az eseményről jegyzőkönyvet készít.

3. A sorsolás előtt valamennyi érintet tanuló nevét egy-egy A/7 méretű fehér papírlapra kell

felírni, s a lapokat négyrét kell hajtani, hogy a nevek ne látszódjanak. A lapokat urnába, sapkába

vagy dobozba kell helyezni, s a sorsolás során onnan kell kiválasztani a rendelkezésre álló helyek

száma szerint.
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17. A házirenddel kapcsolatos szabályok

A házirend módosításának szabályai

- A házirend újratárgyalható, ha a nevelőtestület tagjainak legalább 33 %-a ezt írásban kéri.

- Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai

diákönkormányzat, illetve a szülői szervezet véleményét.

A házirend nyilvánosságra hozatala

Tájékoztatás és megismerés:

Beíratáskor/beiratkozáskor  egy  példányt  minden  tanuló  szülője/nagykorú  tanuló  elektronikusan

vagy  fénymásolva  kézhez  kap,  és  elfogadását  aláírásával  elismeri.  A  tanulók  a  tanév  első

osztályfőnöki óráján, a szülők a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a hatályos házirendről.

A hozzáférhetőség biztosítása:

A  házirend  megtalálható  az  igazgatónál,  a  helyetteseinél,  a  tanáriban,  az  osztályfőnököknél,  a

könyvtárban, a DÖK segítő pedagógusnál, a szülői szervezet vezetőjénél, az iskola honlapján. Az

iskola igazgatójától, helyetteseitől és a tanuló osztályfőnökétől fogadóórán vagy előre egyeztetett

időpontban kérhető róla tájékoztatás az érintettek számára.

A nevelőtestület jelen házirendet 2020. 09. 02-án elfogadta.

…………………………………..

Lauth Gábor intézményvezető

Az SZMK és a DÖK véleményt nyilvánított.

………………………………….. …………………………………

SZMK DÖK
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