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I.

Bevezetı rendelkezések

A Házirend intézményünk belsı alkotmánya. Rögzíti a jogokat és kötelességeket, valamint az
intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása intézményünk minden tanulójának és
alkalmazottjának joga és kötelessége!
Házirendünket alapvetıen meghatározza, hogy sajátos nevelési igényő (értelmileg,
tanulásban akadályozott, súlyos halmozott fogyatékos, hallássérült) gyermekeket nevelünk,
oktatunk.
Ez a Házirend:
- A közoktatásról szóló –többször módosított- 1993. évi LXXXIX. Törvény
- A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
- A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
- A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló – többször módosított 8/2000. (V.24.)
OM rendelet
- A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 30/2004. (X.28.) OM rendelet,
valamint, az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelkezései alapján
készült.
1. A Házirend hatálya:
TERÜLETI HATÁLYA:
Intézményünk óvodája, általános iskolája, fejlesztı iskolája, készségfejlesztı
speciális szakiskolája, speciális szakiskolája, diákotthona, gyermekotthona
területe, valamint a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó szervezett,
intézményen kívüli programok helyszínei.
SZEMÉLYI HATÁLYA:
A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló óvodai, általános
iskolai, fejlesztı iskolai, készségfejlesztı speciális szakiskolai, speciális
szakiskolai, diákotthoni, gyermekotthoni belsı jogi normák - kötelezıek az
intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más
alkalmazottra, valamint a gyermekek szüleire egyaránt.
IDİBELI HATÁLYA:
Házirendünk a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, ez után kerül
kihirdetésre. Hatályba lép a kihirdetést követı naptól.
2. Az intézmény adatai:
Az intézmény neve:

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
: 06-62-246-074
Az intézmény rövid neve: Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola
Az intézmény székhelye: 6800. Hódmezıvásárhely, Kutasi út 34-36.
Az intézmény telephelyei: 6800 Hódmezıvásárhely, Klauzál utca 12.
6800 Hódmezıvásárhely, Simonyi utca 6.
6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54.
6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1.-3.
6900 Makó, Ráday u. 5.
6900 Makó, Szent Lırinc u. 6.
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
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Az intézmény tagintézményei:
1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye
Rövid neve: Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza
Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
Címe:
6600 Szentes, Deák Ferenc utca 52-54
2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye
Címe: 6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
3. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
Rövid neve: Pápay Endre Általános Iskola, és Szakiskola a Kozmutza
Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
Címe:
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1.-3.
4. Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, a
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
Rövid neve: Klúg Péter Általános Iskola és Diákotthon a Kozmutza
Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
Címe:
Az intézmény felügyeleti szerve:

Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Szeged, Rákóczi tér 1. 6741.
tel: 62/566-000
3. Az intézmény nagyobb tanuló-(gyermek) közösségei
o
óvodás csoportok
o
fejlesztı iskolai csoportok
o
általános iskolai osztályok
o
készségfejlesztı speciális szakiskolai osztályok
o
speciális szakiskolai osztályok
o
szakiskolai osztályok
o
diákotthoni csoportok
o
gyermekotthoni csoportok
Az SNI tanulók nagyobb közösségét (min. 50 %-át) közvetlenül érintı döntések
meghozatala elıtt az iskolavezetés kikéri a DÖK segítı pedagógus és az iskolaszék
véleményét, javaslatát.
4. Az óvodai, iskolai, diákotthoni házirend célja, és feladata
o A házirend állapítja meg a tanulói és diákotthoni
kötelességek gyakorlásával, valamint az iskolai és
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
o A házirendben foglalt elıírások célja biztosítani a
mőködést, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,
tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

jogok és
diákotthon
törvényes
valamint a
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II.

Általános mőködési szabályok
o Idegenek az intézmény területén igazgatói engedély nélkül nem
tartózkodhatnak.
o Látogatók csak elızetes igazgatói engedéllyel léphetnek be és látogathatnak
foglalkozást az intézményben.
o Illetéktelen személyek a tanulócsoportokat a foglalkozások alatt, valamint a
dolgozókat munkájuk idején nem zavarhatják.
o A nemdohányzók védelmében dohányozni csak az erre kijelölt külsı
területeken, a nemdohányzók védelmében megalkotott külön belsı szabályzat
betartásával lehet, az intézmény valamennyi épületében tilos!
o 2012. január 01-tıl hatályos: „A nemdohányzók védelmérıl és a
dohánytermékek fogyasztásáról szóló 2011. évi XLI. törvény 3§ (4) bekezdés
a) és b) pontja értelmében közoktatási és gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi
intézményben nyílt légtérben sem jelölhetı ki dohányzóhely. A fentiek
értelmében intézményünk minden egységében a dohányzás szigorúan tilos!”
o Az intézmény egész területére szeszes italt illetve kábítószert behozni és
fogyasztani tilos!

III.

Jogok és kötelességek

A tanulói, szülıi jogokat és kötelességeket a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 10§-14§ szabályozza.
1. A tanulók jogai, kötelességei
Az alábbi jogosultságok minden SNI tanulót megilletnek a tanulói jogviszony
alapján.
Az intézmény minden tanulójának joga, hogy:
o nevelési, illetıleg nevelési oktatási intézményben, biztonságban és egészséges
környezetben
neveljék,
oktassák.
Képességeinek,
érdeklıdésének,
adottságának megfelelı színvonalas nevelésben és oktatásban részesüljön.
o Képességeihez mérten tovább tanuljon.
o Életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki.
o Személyiségét, személyiségi jogait, önazonosságát, emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erıszakkal
szemben, a gyermek, tanuló nem vethetı alá testi fenyítésnek, megalázó
büntetésnek, vagy bánásmódnak
o Vallási, világnézeti vagy más meggyızıdését, nemzeti vagy etnikai
önazonosságát tiszteletben tartsák.
o Vallási érdeklıdésének megfelelıen hitoktatásban vegyen részt.
o Tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében mővészetoktatásban vegyen
részt.
o Állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban
részesüljön.
o Kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.
o Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön
o Igénybe vegye az intézmény létesítményeit, a fejlesztést szolgáló eszközeit, a
tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (egyéni és
kiscsoportos habilitáció, tehetséggondozás, sportkör, könyvtár, kedvezményes
étkezés)
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o A szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés
keretében az érdekvédelmi és a munkavédelem tekintetében megilletik
mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít.
o A szakképzésben részt vevı tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre.
o A szakképzésben részt vevı tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi,
köteles felelısségbiztosítás kötni.
o Magántanuló legyen (kivéve a szakképzı évfolyamokon)
o Kérelemére független vizsgabizottság elıtt adjon számot tudásáról
o Kérje átvételét másik, azonos típusú intézménybe
o Tagja legyen mővészeti, ismeretterjesztı és más köröknek, részt vegyen
tanulmányi-, sport,- és kulturális versenyeken.
o A tanulói közösségi élet szervezéséhez a DÖK segítı pedagógus, a tantestület,
az iskolavezetés segítségét kérje.
o Családja anyagi helyzetétıl függıen –indokolt esetben- kedvezményekben,
szociális támogatásban részesüljön.
o Egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje osztályfınöke, tanárai,
iskolaorvos, illetve az intézményvezetés segítségét.
o Kiemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon, szabad
idejében munkát vállaljon, intézményen kívüli foglalkozásokra járjon
(kulturális, sport)
o SNI tanulóink számára alanyi jogon ingyenes tankönyvellátás jár.
Az iskolába beírt tanulók a KTV. 11 § (1) a)- h) pontjában meghatározott jogaikat
csak az iskolai tanév megkezdésétıl (tanévnyitó) gyakorolhatják.
A tanulói jogok, véleménynyilvánítás, tájékoztatás gyakorlása:
Az SNI gyermekek, tanulók jogaik önálló képviseletét nem tudják ellátni, ebben a
csoportvezetı pedagógus, osztályfınök vagy a DÖK segítı pedagógus segítik.
o A tanuló joga, hogy többoldalú és tárgyilagos ismeretközlésben és
tájékoztatásban részesüljön, a székhely és a tagintézmények által helyileg
kialakított és megszokott formában.
o Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást
kapjon ezzel kapcsolatban.
o Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilváníthasson minden kérdésrıl, tájékoztatást kapjon a személyét és
tanulmányait érintı kérdésekrıl.
o Az intézményi gyermek és tanulóközösségek képviselı útján (iskolaszék, DÖK
segítı pedagógus, osztályfınök) érvényesíthetik jogaikat, és így vehetnek részt
az érdekeiket érintı döntések meghozatalában is.
o Az intézmény SNI tanulóinak érdekeit képviselı DÖK segítı pedagógus
személyének megválasztása tanévenként a tanévnyitó nevelıtestületi
értekezleten történik.
o Sérelem esetén az iskola tanulója –kiskorú tanuló esetén törvényes képviselıjea törvényben elıírt módon az osztályfınökétıl, illetve az iskola vezetésétıl
kérhet jogorvoslatot.
o A tanulói panaszkezelési eljárás rendjét az IMIP 6.6.2. pontja szabályozza.
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A tanuló kötelessége, hogy:
o Betartsa az intézményi Házirendet
o Tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, pedagógusait, alkalmazottait,
valamint tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse.
o Részt vegyen a foglalkozásokon, tanórákon és szakmai gyakorlaton. A
foglalkozásokra pontosan kell megérkeznie. Igazolatlan késésnek minısül az
önhibából történı becsengetés utáni megérkezés. A késést az idıtartam
megjelölésével kell a naplóba bejegyezni. A késések idıtartama összeadható,
45 perc késés 1 óra igazolt vagy igazolatlan hiányzás.
o Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeinek megfelelıen- tanulmányi kötelezettségének.
o Életkorához és fejlettségéhez, iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva,
részt vegyen önmaga és a környezet tisztántartásában, kulturált környezet
kialakításában és megóvásában nevelıi irányítással.
o Tartsa be az intézmény szabályzatainak elıírását: az iskolai tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások, az intézmény helységeinek, területeinek használati
rendjét, a gyakorlati képzés rendjét.
o Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsıvel, a helyhez, alkalomhoz illı,
idıjárásnak megfelelı öltözékben jelenjen meg.
o Az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, intézményen kívüli programokon az
alkalomhoz illı ruhában jelenjen meg.
o A gyakorlati, szakmai gyakorlati foglalkozásokon –intézményen belül és kívül
egyaránt- a tevékenységnek megfelelı munkaruhát viseljen.
o Óvja saját és társai testi épségét: tilos a dohányzás, az energia ital, az alkohol-,
és kábítószer fogyasztása. A foglalkoztató termekbe tilos romlandó élelmet
bevinni. Tartós élelem jól záródó csomagolásban kizárólag az osztályfınök,
vagy csoportvezetı nevelı engedélyével és megırzésével vihetı be.
o A balesetvédelmi elıírásokat mindenhol tartsa be. Jelentse a pedagógusnak
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait veszélyeztetı állapotot,
tevékenységet illetve balesetet észlelt vagy megsérült.
o A felnıtt irányítása mellett megfelelıen kezelje az oktatás, nevelés, és
habilitáció során használt eszközöket, védje az intézmény felszereléseit,
létesítményeit.
o Egyéni képességeihez mérten segítse intézményünk hagyományainak ápolását
és továbbfejlesztését.
A tanuláshoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, híradástechnikai
eszközök, nagy értékő ékszer, készpénz) nem szabad behozni az intézménybe,
kivéve, ha erre valamelyik pedagógus külön engedélyt ad. A nevelı tudta nélkül
(engedély nélkül) behozott, elveszett, tárgyakért, készpénzért az intézmény
felelısséget nem vállal.
A mobiltelefonok és zenelejátszó eszközök behozatalára, használatára a következı
szabályok vonatkoznak:
Mobiltelefont, zenelejátszó eszközöket a tanuló csak a szülı engedélyével hozhat
az intézménybe, megrongálódása, elvesztése, eltőnése esetén az intézmény nem
vállal felelısséget. Ezeket az eszközöket tanítási órák, tanórán kívüli
foglalkozások ideje alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. Amennyiben a tanuló
nem az elıírásoknak megfelelıen használja telefonját, vagy zenelejátszóját, nem
megfelelı tartalmakat használ, és ezzel zavarja tanulócsoportja munkáját, a
felügyeletével megbízott pedagógus elveheti azt, amit a szülınek ad vissza.
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2. A szülık jogai, kötelességei
A szülı joga, hogy:
o Megismerje az intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és mőködési
szabályzatát, Házirendjét, valamint jogosult a sokoldalú tájékoztatásra (a
székhely és a tagintézmények mindennapi gyakorlatában kialakult és
megszokott módon).
o Az intézmény mőködésével kapcsolatban írásbeli javaslatot tehet, melyre 30
napon belül az intézmény vezetıje érdemi választ ad.
o Elızetes bejelentkezés (minimum egy nappal megelızıen) óvodai, iskolai,
szakiskolai, diákotthoni foglalkozásokat látogathat.
o Közremőködhet a tanulócsoport szülıi közösségek tevékenységében.
o Személyesen vagy képviselıi útján részt vehet az érdekeit érintı döntések
meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában.
o A jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri
biztosához forduljon
o Kedvezményes utazási igazolványt vegyen igénybe, melynek kezelése, és az
utazási költségtérítés az érvényben lévı jogszabályok szerint történik.
o Indokolt esetben gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs segítségét kérje
o A gyermekvédelmi fogadóóra szorgalmi idıben:
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN: pénteken 11-15 óra között
SZENTESEN: hétfın 8-15 óra között
CSONGRÁDON: kedd: 9-10 óra, szerda: 14-15 óra között
MAKÓN: péntek: 8 – 14 óra között
SZEGEDEN: péntek 11-13 óra között
A szülı kötelessége, hogy:
o Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez
szükséges feltételekrıl.
o Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá biztosítsa a
tankötelezettségének vagy egyéni fejlesztı felkészítésben való részvételi
kötelezettségének teljesítését. Hiányzás esetén a mulasztást 5 munkanapon
belül igazolnia kell:
• Betegség esetén az otthon töltött idırıl orvosi
igazolással
• A szülı egy tanévben összesen három napot
igazolhat
• Három napnál hosszabb indokolt távolmaradás
esetén (pl.: külföldi utazás, üdülés) a szülı a
távolmaradásra elızetesen az igazgatótól írásban
kell, hogy engedélyt kérjen.
Amennyiben a szülı nem a fentiek szerint jár el, gyermeke hiányzását
igazolatlannak tekintjük, és ennek megfelelıen járunk el.
Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos intézkedést A nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet szabályozza.
(melléklet)
o A gyermekotthoni kezelésérıl az igazolást, zárójelentést a székhely és a
tagintézményekben kialakult gyakorlat szerint bemutassa.
o A rendszeres gyógyszert szedı gyermekek esetében a gyógyszert elrendelı
orvostól errıl igazolást kell hozni, valamint folyamatosan biztosítani kell a
gyógyszerellátást.
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o A gyógyszert a gyermekkel beküldeni tilos! A gyógyszert az
intézményegységekben kialakult gyakorlat szerint meghatározott felnıtt
kezébe kell átadni, aki errıl dokumentációt vezet! Minden más esetben a
gyógyszerért a szülı felelıs.
o Betegbiztosítási kártyát, a közgyógy ellátásra jogosító igazolványt az elsı
behozatalkor, illetve minden változás esetén intézményünkben bemutassa.
o Magán növendéket a diákotthonból –a tanévnyitón írásban bejelentett
rendszerességgel- hétvégére hazavigye. A tanulókat mindig a szolgálatban lévı
nevelımunkát közvetlenül segítı dolgozótól kell átvenni és hozatalkor átadni.
o Rendkívüli hazavitelre, eltávozásra engedélyt csak az igazgató, tagintézményvezetı, vagy helyettese adhat. A tanuló tanítási óráról a hétvégi hazautazás
miatt nem hiányozhat.
o Az óvodai, iskolai szünetekrıl az igazgató írásbeli értesítésében meghatározott
idıpontokat betartsa
o Gondoskodjon gyermeke megfelelı ruházatáról, -ünnepélyeken fehér felsı,
sötét alj, illetve nadrág- tanszereirıl és tisztasági szereirıl.
o A tanítási órák, foglalkozások védelmében ismerje meg és tartsa be az óraközi
szünetek rendjét.
o Az osztályfınök felé elıre jelezze írásban, ha a gyermekének a tanítási idı
befejezése elıtt távoznia kell az iskolából (pl.: orvoshoz, hatósági intézkedésre
stb.)
o Rendszeresen fizesse a havi térítési díjat.
A befizetések rendje:
Az étkezési-térítési díjakat a pénztáros havonta 10.-e és 20.-a között
szedi be. A befizetés idıpontja minden hónapban a bejárati ajtókre
kifüggesztésre kerül. Az étkezési díjakat határidıre be nem fizetık
felszólítást kapnak. Az étkezés lemondása személyesen, telefonon, vagy
írásban történhet a helyi gyakorlatnak megfelelıen. A térítési díjak
megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzatok
rendeletei állapítják meg, mely a gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs
közremőködésével igényelhetı.
A szülı gyermekét, aki valamilyen jelentıs ok (egészségügyi, szélsıséges ön és
közveszélyes magatartás) miatt az óvodai, iskolai nevelés-oktatásban társaival nem
foglalkoztatható, a szakértıi bizottság vizsgálata és javaslata alapján az
intézménybıl elvinni köteles.
3. Az alkalmazottak teljes körére vonatkozó rendelkezések
A dolgozók kötelességei:
1. A munkahelyre pontosan (munkaterületén megállapított idıben) munkakezdés
elıtt 10 perccel korábban érkezni, a munkaidı kezdetekor a munkát már
munkaruhában felvenni.
2. Az esetleg elıforduló késést, mulasztást a munkakezdés elıtt min. fél órával
jelezni.
3. A mulasztását, késését igazolni.
4. Az intézmény jelenléti ívére a munkába való érkezését és a munkából való
távozása idıpontját saját kezőleg és pontosan bejegyezni.
5. Munkaidı alatt a munkáját a legjobb tudása szerint végezni
6. Az egymás iránti tiszteletadás és annak megfelelı viselkedés normáit betartani.
7. A különbözı munkaterületeken egymás munkáját segíteni.
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8. Az intézet tulajdonát képezı berendezéseket (gépeket, egyéb eszközöket)
megóvni és a gyermekeket, tanulókat is erre nevelni, esetleges meghibásodást
haladéktalanul jelenteni.
9. Az intézet takarékossági irányelveit betartani és a tanulókkal betartatni.
10. A munkaruha viselésére kötelezettek a munkát az elıírt munkaruhában
végezni.
11. A baleset-tőz- és munkavédelmi elıírásokat és az ÁNTSZ által elıírt
szabályokat betartani.
12. A kötelezı foglalkozás-egészségügyi vizsgálatoknak eleget tenni.
13. Saját mobiltelefonját a munkaideje alatt lenémított állapotban tartsa.
14. Az alkalomszerően megjelenı igazgatói körözvények utasításait betartani.
15. Munkaideje alatt a munkahely elhagyásához engedélyt kérni.
A dolgozók jogainak gyakorlása:
1.
A dolgozók részvételét - részvételi, együttdöntési, véleményezési és
tájékoztatási joggal- a Közalkalmazotti Tanács, érdekképviseletét a
munkahelyi szakszervezet látja el.
2.
A dolgozói panaszkezelési eljárás rendjét az IMIP szabályozza.
A gyermekekkel közvetlenül foglalkozókra vonatkozó külön rendelkezések:
1. Munkájukat a mindenkor érvényes napirend (órarend) és hetirend szerint
végzik.
2. A gyermekcsoportok átvétele, átadása általában az iskolai nagy zsibongóban
történik, tagintézményekben a kijelölt helyen.
3. A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó dolgozóknak titoktartási
kötelezettségük van a gyermekekrıl kapott információkról.
4. Gyermek, gyermekcsoport felügyelet nélkül nem maradhat. Szükség esetén a
csoportvezetı a távolléte idejére köteles helyettesítésrıl gondoskodni.
5. Pedagógus, nevelı az óráról, foglalkozásról csak rendkívül indokolt esetben
hívható ki, kizárólag a gyermekcsoport felügyeletének biztosítása mellett.
6. Pedagógus, nevelı telefonhoz óra vagy foglalkozás alatt –rendkívüli esemény
kivételével- nem hívható, üzenetet az iskolatitkár vesz át és közvetít.
7. A sajátos nevelési igényő gyermek, gyermekcsoport az intézmény területén
felügyelet nélkül nem maradhat.
8. Az SNI tanulóink iskolaidıben csak felnıtt kíséretében hagyhatják el az
intézmény területét, kivéve a tanterv által elıírt egyéb feladatvállalás
elvégzése. Szükség esetén azon 6.-8. osztályos általános iskolás és 9.-12.
osztályos, szakiskolai tanulók, akik ismerik a gyalogos közlekedés szabályait –
a két telephely között egyénileg is közlekedhetnek. Mindkét esetben a
megfelelı tanuló kiválasztása és a balesetveszélyekre való figyelemfelhívás a
küldı nevelı felelıssége.
9. A tanuló tanítási idı alatt az iskola épületét csak a szülı személyes vagy
írásbeli kérésére az osztályfınök vagy az órát tartó pedagógus írásos
engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben az iskolából való távozásra az
igazgató vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Az írásos kilépıt a tanulónak
távozáskor a portán le kell adnia.
10. Az óvodai csoportok minden esetben legalább min. két nevelı kíséretében
hagyhatják el az intézmény területét.
11. Gyermekcsoportot a dolgozó saját otthonába csak elızetes bejelentéssel,
meghatározott céllal, az igazgató engedélyével vihet haza.
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12. Az iskolai ünnepélyeken a nevelıtestület tagjainak és a kijelölt
tanulócsoportok részvétele az ünnepség idıtartama alatt végig kötelezı.
13. A gyermekek testi épségéért, tisztaságáért, ruhájának megóvásáért a
mindenkori csoportvezetı a felelıs.
14. A csoportoknál szolgálatot teljesítı nevelık felelısek azért, hogy a tanulók a
csoporttermeket, ebédlıt csak tisztán, rendben hagyják el.

IV.

Az intézmény munkarendje
1. Az intézmény nyitva tartása
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
o A bejáró gyermekek, tanulók számára tanítási napokon 6.30-17.00 között.
o Diákotthonban lakók számára a tanév szorgalmi idıszakában
folyamatosan.
o A Gyermekotthonban nevelkedı ellátottak számára egész évben
folyamatos.
Az óvodai foglalkoztatás, az iskolai, szakiskolai tanítás délelıtt 8.00 órakor
kezdıdik és délután 13.30-kor fejezıdik be.
A bejáró gyermekek, tanulók legkésıbb 8 óráig érkezzenek meg az intézménybe!
SZENTESEN:
o Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig 7.00-16.30 között tart nyitva.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az intézmény 7.15-tıl a
tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja
biztosítani.
o Az iskolában a tanulók hétköznap reggelenként 7.30- kor sorakoznak a
kijelölt helyen az ügyeletes nevelık irányítása mellett.
o A szakiskolai tanulók számára a gyakorlati képzıhely a gazdálkodó
szervezet által meghatározott idıtartamban tart nyitva.
o Az iskolai foglalkozások, tanórák reggel 7.45-kor kezdıdnek.
CSONGRÁDON:
o Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig 7.00-16.00 tart nyitva.
o Az iskolában tanulók 7.45- kor sorakoznak a kijelölt helyen az ügyeletes
nevelık irányítása mellett.
o Az iskolai, óvodai foglalkozások reggel 8 órakor kezdıdnek.
MAKÓN:
Az óvoda nyitva tartása: 7.30-16.00
Az iskola épületei szorgalmi idıben 7 órától 17 óráig tartanak nyitva.
A tanítás az általános iskolában reggel 8 órakor kezdıdik, szakiskolában pedig
reggel 7 órakor. A diákotthon vasárnap 12.00-19.00 tart nyitva.
SZEGEDEN:
A bejáró tanulók számára tanítási napokon 6.30-tól az utolsó tanítási óra , illetve
szakkör, sportkör végéig.
A bejáró, napközis tanulók 6:30-18:00 között. Diákotthonban lakók számára a
tanév szorgalmi idıszakában folyamatosan.
A tanítás 7.45-kor kezdıdik.
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2. A gyermek átadás-átvétel rendje
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Helye:
7.30-8.00 között a Kutasi úti nagyzsibongó.
Felelıs:

A reggeli ügyeletes pedagógus
A 7.30 elıtt érkezı gyermekeknek: óvodai zsibongó
Felelıs: délelıttös beosztású óvodai dajka
SZENTESEN:
A szülı a gyermekét a reggeli sorakozó helyéig kísérheti, az elsı osztályos
tanulókat az osztályfınök által javasolt idıpontig az osztályteremig kísérheti.
Tanulmányi munka után a kísérı pedagógustól veheti át a tanulót. A
diákotthonban lakó tanulók az intézményt csak a csoportvezetı engedélyével
hagyhatják el.
CSONGRÁDON:
A szülı a gyermekét a reggeli sorakozó helyéig kísérheti, az elsı osztályos
tanulókat az osztályfınök által javasolt idıpontig az osztályteremig kísérheti.
Tanulmányi munka után a kísérı pedagógustól veheti át a tanulót. A
diákotthonban lakó tanulók az intézményt csak a csoportvezetı engedélyével
hagyhatják el.
MAKÓN:
Helye:
7.30-8.00 között az iskola udvara, valamint a kijelölt csoportszoba
Felelıs: A reggeli ügyeletes pedagógus, gyermekfelügyelı
SZEGEDEN:
A szülı a hét elsı tanítási napján a megérkezéskor köteles a betegszobán
megjelenni, és a betegszobás gyermekfelügyelınek gyermekét átadni. A többi
napokon az ügyeletes gyermekfelügyelınek köteles a gyermekét átadni. A szülı az
átadás után elhagyja az intézmény területét ( kivéve ügyintézés ).
Tanulmányi munka után a kísérı pedagógustól a portán veheti át a szülı a
gyermekét. A diákotthonban lakó tanulók az intézményt csak a csoportvezetı
engedélyével hagyhatják el.
3. A tanítás, a foglalkozások rendje
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Az óvodai kötelezı foglalkozások idıtartama 25-30 perc, az iskolai tanítási órák
idıtartama 45 perc. A tanítási órák rendje a Simonyi úti telepen az átjárás miatt
nem azonos a fıépületben tartott órákéval.
A napi munkarendet az óvodai napirend, az iskolai órarend és a csengetési rend
határozza meg (1.-2. számú melléklet). A tanítási órák az 1.-5., 6.-8. osztályban és
szakiskolában 1.-5. és 6.-8. tanórában tartandók. A tanórán kívüli foglalkozások
(sportkör, szakkör, hitoktatás) órái délutánra kerülnek.
A tanítási idı a tanuló munkaideje, melyet a tantermekben kifüggesztett órarend
szabályoz.
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Csengetési rend:
Kutasi út

1. óra:
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

becsengetés
8.00
8.55
10.00
10.55
11.50
13.30
14.25
15.20

Simonyi út
kicsengetés
8.45
9.40
10.45
11.40
12.35
14.15
15.10
16.05

1. óra:
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

becsengetés
8.30
9.15
10.15
11.00
11.45
13.30
14.25
15.20

kicsengetés
9.10
9.55
10.55
11.40
12.20
14.15
15.10
16.05

SZENTESEN:
Szakiskola

Általános Iskola

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra

becsengetés
7.45
8.45
9.45
10.40
11.35
12.25.

kicsengetés
8.30
9.30
10.30
11.25
12.20
13.10

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra
9. óra
10. óra

becsengetés
7.45
8.45
9.45
10.40
11.35
12.25.
13.15
14.05
14.55
15.45

Kicsengetés
8.30
9.30
10.30
11.25
12.20
13.10
14.00
14.50
15.40
16.30

A napközis foglalkozások az órarendhez igazodó kezdéssel 16.30-ig
A tanulószobai foglalkozások az órarendhez igazodó kezdéssel 15.00-ig
CSONGRÁDON:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra

becsengetés
8.00
9.00
10.00
10.55
11.50
12.45

kicsengetés
8.45
9.45
10.45
11.40
12.35
13.30
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MAKÓN:
Óvodai foglalkozások: 8.00-11.40
Iskolai órák idıbeosztása:
becsengetés kicsengetés
0. óra
7.00
7.45
1. óra
8.00
8.45
2. óra
9.00
9.45
3. óra
10.00
10.45
4. óra
10.55
11.40
5. óra
11.50
12.35
6. óra
12.45
13.30
SZEGEDEN:
Óvodai foglalkozások: 8.00-11.40
Iskolai órák idıbeosztása:
becsengetés kicsengetés
1. óra
7.45
8.30
2. óra
8.35
9.20
3. óra
9.35
10.20
4. óra
10.35
11.20
5. óra
11.30
12.15
6. óra
12.20
13.05
7. óra
13.10
13.55
4. Óraközi szünetek
Az óraközi szünetek a tanulók pihenésére szolgálnak. Az óraközi szünetek ideje
nem rövidíthetı. A szünetek ideje alatt a tantermekben szellıztetni kell. Az
óraközi szünetet a kijelölt étkezési idın kívül a csoportok lehetıség szerint az
udvaron vagy az intézményegységenként a kijelölt helyszínen töltik nevelıjük
kíséretében, vigyázva saját és társaik testi épségére.
A gyermekek felügyelete az óraközi szünetben:
Az órarend szerinti kötelezı tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a
tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. A tanulóknak az
óraközi szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idı esetén az egyéb –
tagintézményenként megszokott, kialakult- helyen való tartózkodásra az ügyeletes
nevelı ad utasítást. Ilyenkor kerülni kell minden olyan játékot, amely veszélyezteti
a tanulók testi épségét, vagy rongálást okozhat.
Az elsı és második óraközi szünet a tízórai szünet, ekkor a tanév elején
meghatározott beosztás alapján nevelıi felügyelet mellett a tanulók az ebédlıben
étkeznek.
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Az óraközi szünetekben az elızı órát tartó pedagógus 7.30-8.00 között tanítási idı
elıtt a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógus
látja el.
SZENTESEN:
A pedagógusok havonta változó ügyeleti rend szerint látják el a tanulók
felügyeletét az óraközi szünetekben. Az ügyeletes nevelık munkáját a
Diákönkormányzat által kijelölt ügyeletes tanulók segítik.
CSONGRÁDON:
A pedagógusok a tanév elején meghatározott rend szerint látják el a tanulók
felügyeletét az óraközi szünetekben.
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MAKÓN:
Az iskolában reggel fél 8 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet
mőködik. Az iskolában egyidejőleg 5 fı ügyeletes nevelı kerül beosztásra.
SZEGEDEN:
6.30 - 7.45 óra között reggeli ügyelet (gyermekfelügyelı), a tanítási órák illetve
tanulási idı alatti szünetekben beosztás szerint.
A tanulói ügyeletet a felsı tagozatos osztályok látják el.
Az ügyeleti helyeket az iskola adottságai, szükségletei szerint célszerő
meghatározni.
Az ügyeletes tanuló feladata az ügyeletet ellátó tanárok munkájának segítése
figyelmet fordítva az osztálytermek átadására - átvételére, az óraközi szünetekben
az udvarra történı le-, illetve felvonulásra.
5. Étkezések rendje
Az intézmény minden egységében a gyermekek, tanulók fıétkezését saját
ebédlıjében biztosítja. Az ebédlıben étkezés ideje alatt szülı nem tartózkodhat.
Étkezni csak nevelıi felügyelet és irányítás mellett, kulturáltan és fegyelmezetten
lehet. Ügyelni kell az ebédlı rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az
asztalok tisztán hagyására.
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
- tízórai: 9.40-10.00 között
- ebéd: hétfıtıl csütörtökig 2 turnusban történik.
Az étkezések ideje:
1. turnus: 12.00-12.45
2. turnus: 12.55-13.30
Pénteken minden csoportnak, osztálynak: 12.00-12.45
- uzsonna: 15.00-15.20 között
SZENTESEN:
A tízórai: alsósok részére az 1. óra utáni szünetben (8.30-8.45)
Felsısök és szakiskolások részére a 2. óra utáni szünetben (9.30-9.45)
Ebédidı: 11.25-14.00 között elsıként az alsós osztályok, majd a felsısök és a
szakiskolások.
Uzsonna: 15.00-15.30 között.
CSONGRÁDON:
Ebédidı: 11.40-14.00 között
MAKÓN:
A tízórai: Alsósok és felsısök részére az 1. óra utáni szünetben (8.45-9.00)
Szakiskolások részére a 2. óra utáni szünetben (9.45-10.00)
Ebédidı: 11.40-14.00 között elsıként az alsós osztályok, majd a felsısök és a
szakiskolások.
Uzsonna: 15.00-15.30 között.
SZEGEDEN:
A tízórai: A tanulók részére az 3. óra utáni szünetben (10.20-10.35)
Ebédidı: 12:00-15.00 között osztályonként a tanítási órák befejezésével
folyamatosan.
Uzsonna: 16.00-16.15 között.
Vacsora: 17:30- 18:00 között
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6. Védı-óvó elıírások
Egészségvédelem:
SNI tanulóinkkal kapcsolatos egészségvédelmi feladatokat a Pedagógiai Program
Egészségnevelési program c. fejezete szabályozza részletesen.
Balesetvédelem, a helységek használatának rendje:
- Minden gyermeknek, tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tőzvédelmi
oktatáson kell részt vennie. A tevékenységorientált, szemléletes oktatásra az
elsı tanítási napon kerül sor az osztályfınök vagy csoportvezetı pedagógus
irányításával.
- Tőz esetén riasztásra a folyosókon és a tantermekben kifüggesztett rend szerint
kell elhagyni az épületeket. A menekülési irányokat minden tanév elején a
csoportvezetı nevelı, az osztályfınök ismerteti tanítványaival próbariadó
keretében.
- Minden munkahelyi- és mőhelygyakorlat valamint a mozgásnevelés és
testnevelési foglalkozásokon munka- illetve balesetvédelmi oktatásban is
részesíteni kell az SNI tanulókat.
- A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal
kötelesek jeleni az intézmény valamely felnıtt dolgozójának.
- A tantermekben, csoporttermekben az SNI tanulók csak nevelıi felügyelettel
tartózkodhatnak.
- A tantermekben, csoporttermekben elhelyezett elektromos készülékeket a
tanulók önállóan nem kapcsolhatják be, nem mőködtethetik, ez csak a nevelı
felügyelete mellett engedélyezett.
Részletesebben az SZMSZ-ben!

Vagyonvédelem, kártérítés:
Az SNI tanuló köteles az intézmény vagyontárgyainak és a nevelés, oktatás,
habilitáció során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, fejlesztı
játékeszközöknek, a szakmai gyakorlati oktatás eszközeinek állagát megóvni.
Intézményegységünkben a középsúlyos és a súlyosan halmozottan fogyatékos
tanulók értelmi képességeikbıl adódóan az okozott kárért anyagi felelısségre nem
vonhatók, kártérítésre nem kötelezhetık.
A tanulásban akadályozott tanulók esetében sokszor elıfordul szándékos
károkozás, rongálás
HARMONIZÁLNI KELL!!!
7. A tantárgyválasztás elvei, tanórán kívüli foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklıdése, igényei,
szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli
foglalkozásokat a helyi tantervben határozzuk meg.
o
o
o
o
o
o
o

napközi
szakkörök
sportkör
felzárkóztatás, tehetséggondozás
logopédia
gyógytestnevelés
tanulószobai foglalkozás
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o iskolai versenyek
o szabadidıs foglalkozások
o iskolai könyvtár
o hitoktatás
o kirándulások
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
A nem kötelezı foglalkozásokat az SNI tanulók képességeinek és a szakértıi
véleményben megjelölt egyéni fejlesztési javaslathoz igazítva jelöljük ki a tanév
elején. A gyermekeket képviselı szülıket errıl a tanév elején tájékoztatjuk.
A szakköröket a differenciált képességfejlesztés, a tehetséggondozás igényével a
tanulók érdeklıdésétıl és képességeiktıl függıen, arra alkalmas szakember
megléte esetén indítja az iskola. A képességek fejlesztését szolgáló tanórán kívüli
foglalkozások: szakkörök, sportköri foglalkozások az év elején jelentkezık
számára e foglalkozások látogatása kötelezı. Év közben kimaradni csak a
foglalkozást vezetı pedagógus döntése alapján lehet.
SZENTESEN ÉS CSONGRÁDON:
A délutáni, tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelıi az órarendhez
kapcsolódó idıponttól legkésıbb 16.30-ig szervezik meg.
A tanórán kívüli foglalkozásokra - a fejlesztı foglalkozások, logopédia és
gyógytestnevelés kivételével – a tanulói jelentkezés önkéntes. Jelentkezni az adott
tanév elején lehet, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A fejlesztı és logopédiai foglalkozásokra kötelezett tanulókat felmérés alapján a
pedagógusok jelölik ki, gyógytestnevelésben részvevıket a szakorvos. A tanulók
részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelezı.
Az iskolai könyvtárat az intézmény tanulói és dolgozói vehetik igénybe,
szakirodalom kölcsönzésére tanulmányokat folytató külsı személyek számára is
rendelkezésre áll. A könyvtár nyitva tartását a kifüggesztett nyitvatartási rend
határozza meg.
A napközi otthonra és tanulószobára vonatkozó szabályok:
A napközi otthonba való felvétel a szülı írásbeli kérelme, a tanulószobai
foglalkozásra a tanuló jelentkezése alapján történik.
A napközi otthonba tanévenként elıre, minden év májusában, illetve
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülı tanév közben is kérheti a
felvételt.
A tanulószobai foglalkozásokra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben,
a felvétel évközben is lehetséges.
Az iskola a napközi otthonba minden felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
Amennyiben a tanulószobai csoport létszámhatára meghaladná a közoktatási
törvényben elıírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál elınyt élveznek
azok a tanulók:
• akiknek mindkét szülıje dolgozik,
• nehéz szociális körülmények között élnek,
• fokozott pedagógiai segítséget igényelnek.
Napközis foglalkozások a csoportba járók órarendjéhez kapcsolódóan kezdıdnek
és legkésıbb 16.30-ig tartanak.
A tanuló a napközis és tanulószobai foglalkozásról csak a szülı személyes vagy
írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben a tanuló eltávozására a
tagintézmény-vezetı vagy helyettese adhatnak engedélyt.
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A tanulmányi munka általában 13.30-14.00 óra között kezdıdik és a kezdéstıl
függıen maximum15 óráig tart.
A szülınek írásban kell kérnie gyermeke 16.30 elıtti hazamenetelét. 15.00 óra
elıtti hazamenetel csak rendkívüli esetben engedélyezhetı.
MAKÓN ÉS SZEGEDEN:
A Pedagógiai Program szerint választható (nem kötelezı tanórai foglalkozások) a
tanulók, szülık igényére, a nevelési szükséglet kielégítésére az alábbi területeken
szervezıdnek:
Mővészeti nevelés:
képzımővészet:
rajz
kézmővesség
tánc:
néptánc
moderntánc
énekkar
ritmus szakkör
drámajáték
grafika
Sport: atlétika
torna
labdarúgás
A tagintézmény-vezetı minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a
tájékoztatót azokról a fakultatív és tanórán kívüli tantárgyakról, amelyekbıl a
tanulók a következı tanévben választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a
tantárgyat elıreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
A tájékoztató elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszékek és az iskolai
diákönkormányzatok véleményét.
A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy megválasztásával kapcsolatos döntését,
a szülı által aláírt jelentkezési lapon.
Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülı a beiratkozáskor írásban
adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntéseit az iskola tagintézményvezetıjének.
A tagintézmény-vezetı engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról
írásban tájékoztatni kell.
A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel szabályai:
A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások. Az év
elején jelentkezık számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelezı.
Év közben kimaradni csak a szülı írásos kérésére vagy a foglalkozást vezetı tanár
döntése alapján lehet.
A napközi otthoni elhelyezés iránti kérelmet a szülınek tanévenként elıre, minden
év májusában, illetve elsı alkalommal érkezı gyermek, tanuló esetében
beiratkozáskor kell írásban kérvényeznie. Indokolt esetben a szülı tanév közben is
kérheti a napközi otthoni elhelyezést. Napközi otthonba minden jelentkezıt fel kell
venni. A felvételi kérelmek elbírálásánál elınyt élveznek azok a tanulók:
o akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott és ezért felügyeletre
szorulnak,
o akinek mindkét szülıje dolgozik,
o akik rosszabb szociális körülmények között élnek.
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A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülı személyes, vagy írásbeli
kérelme alapján történhet a nevelı engedélyével. Rendkívüli esetben – szülıi kérés
hiányában – az eltávozásra az igazgató, a tagintézmény vezetı vagy a diákotthon
vezetı engedélyt adhat.
A napközi otthoni elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a szülıt írásban
értesítjük.
8. A tanulók munkájának elismerése, jutalmazások
A tanulók jutalmazása
A tanulói közösségnek vagy az egyes tanulónak magatartásában,
szorgalmában, tanulmányi munkájában elért jó eredményeket jutalmazzuk.
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Csoportos jutalom adható az osztályszint követelményeinek figyelembe
vétele mellett:
o a csoportokban végzett kiemelkedı munkáért
o a környezet rendben tartásáért
o az ünnepségeken, rendezvényeken való jó szereplésért.
Az iskolán kívüli versenyek, vetélkedık helyezettjei az iskola közössége elıtt
dicséretben részesülnek.
Csoportos jutalom formái:
o kirándulás, mozi- vagy színházlátogatás, egyéb elıadások
megtekintése,
o klubdélután, országos fesztiválra utazás
o tárgyi jutalom
Idıpontját mindig az aktualitás határozza meg.
Egyéni jutalomban részesülhet a tanuló, aki folyamatosan:
o példamutató magatartást tanúsít,
o képességeihez mérten a tanulásban jó eredményt ér el,
o aktívan részt vesz a környezet rendben tartásában,
munkatevékenységekben, a kisebbeknek történı segítségadásban.
Az egyéni jutalmazás fokozatai:
o osztályfınöki dicséret: az osztályban történik, példaként áll a
tanulótársai elé
o igazgatói elismerés: az iskolai közösség elıtt
o fényképes és névvel ellátott dicsıségtábla: „Akikre büszkék
vagyunk”
o Kozmutza Flóra díj (2005-tıl) a nevelıtestület döntése alapján
tanévenként egy alkalommal egy fı végzıs SNI tanulónk részére
SZENTESEN ÉS CSONGRÁDON:
o Szaktanári dicséret
o Osztályfınöki dicséret
o
Igazgatói dicséret: megyei, területi, tanulmányi, sport
versenyeken elért elsı három helyezés esetén, országos versenyeken elért elsı tíz
helyezés esetén kulturális bemutatókon való színvonalas produkcióért, egyéb
kiemelkedı teljesítményért.
o
Nevelıtestületi dicséret: a tanév végén adható az egész
évben példamutató magatartást, szorgalmat tanúsító és kiemelkedı tanulmányi,
sport és kulturális valamint közösségi munkát végzett tanulóknak.
A jutalmak formái:
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•
•
•

Oklevél
Könyvjutalom
Plakett (jó tanuló, jó sportoló)

MAKÓN ÉS SZEGEDEN:
Az osztályfınök, a szaktanár, a nevelıtanár, az igazgató, a tagintézmény vezetı,
vagy a nevelıtestület elismerésben, illetve jutalomban részesítheti azt a tanulót,
illetve közösséget, aki(k):
o példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan kiemelkedı
tanulmányi eredményt ér el,
o az osztály, illetve az iskola érdekében példamutató közösségi
munkát végez,
o iskolai, illetve az iskolát képviselve iskolán kívüli tanulmányi,
sport, kulturális, mővészeti versenyeken, rendezvényeken
kiemelkedı teljesítményt nyújt.
A végzett kiemelkedı munka általában tanévenként kerül jutalmazásra, de
kiemelkedı közösségi munkájuk, teljesítményük elismeréseként tanév közben is
részesülhetnek dicséretben a tanulók.
A jutalmazás alapja:
o rendszeres, példás magatartás,
o tartós szorgalom,
o kiemelkedı tanulmányi eredmény,
o a versenyeken elért kiemelkedı eredmények,
o a közösségért végzett munka,
o az iskolában az ügyeletesek, hálótermekben a felelısök
folyamatosan kiemelkedı
o munkája,
o mővészetoktatásban aktív, eredményes tevékenység.
A jutalmazás formái:
Egyéni jutalmazások:
- szaktanári dicséret: a tanórához közvetlenül kapcsolódó tevékenység
elismeréseként. Odaítélését a szaktanár határozza meg.
szóbeli az osztály elıtt,
írásbeli az ellenırzıbe, naplóba, bizonyítványba.
- osztályfınöki, nevelıtanári dicséret: az osztályközösséghez, kollégiumi
csoporthoz kapcsolódó tevékenység elismeréseként. Odaítélésérıl az
osztályfınök, nevelıtanár dönt. Adható több dicséret, vagy közösségi
munka alapján.
szóbeli az osztály elıtt,
írásbeli az ellenırzıbe, naplóba.
- igazgatói és tagintézmény vezetıi dicséret: országos tanulmányi,
mővészeti és sportversenyeken elért 1-3. helyezetteknek, valamint
minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedı teljesítményt nyújt. A
dicséretet az iskola közösségének tudomására kell hozni!
szóbeli, az iskolai közösség elıtt
írásbeli az ellenırzıbe, naplóba.
- nevelıtestületi dicséret: a nevelıtestület szavazata alapján a tanév végén
adható. Az egész iskola tudomására kell hozni. A bizonyítványba
"Általános dicséret" megnevezéssel kell beírni.
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A jutalom lehet:
o
o
o
o

oklevél,
könyvjutalom,
tárgyjutalom,
Pápay - díj (csak Makón)

Osztályközösségek jutalmazása
Évenként egy jutalom szabadnap jár (idıpontját az osztályfınök és az osztályban
tanító tanárok egyeztetik) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi
feltételeket:
o az osztályközösségben ne legyen jónál rosszabb magatartás és
szorgalom,
o 4,3 fölötti tanulmányi átlag,
o a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot,
o nincs igazolatlan hiányzás
Igazgatói-, tagintézmény vezetıi dicséret és tárgyjutalom az osztályközösségek
tisztasági és magatartási pontozási versenye kapcsán.
Közösségek jutalmazásai:
o kirándulás
o táborozás,
o film, színházi elıadás megtekintése,
o rendezvényeken való részvétel.
A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az intézmény bármely pedagógusa
javaslatot tehet. A jutalmak odaítélésérıl a nevelıtestület véleményének kikérése
után az erre jogosult nevelı dönt.
9. A tanulókkal szembeni fegyelmezı intézkedések
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmezı intézkedésben, vagy fegyelmi
büntetésben részesíthetı.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl
indokolt esetben a vétség súlyától függıen el lehet térni.
A felsorolt büntetések kiszabására az intézmény bármely nevelıje javaslatot tehet.
A súlyosabb büntetést a szülı tudomására kell hozni.
HÓDMEZİVÁSRHELYEN:
o a tanulót szándékos helytelen magatartása esetén az osztályfınökök
az osztályközösség elıtt, súlyosabb esetben az igazgató,
tagintézmény-vezetı az iskola közössége elıtt szóban figyelmezteti
o büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki:
- az intézményi rendszabályokat súlyosan vagy ismételten
megsérti,
- szándékosan kárt okoz a közösség vagyonában,
- kihívó, tiszteletlen viselkedést tanúsít.
A büntetés fokozatai:
o nem vehet részt kulturális vagy szabadidıs rendezvényeken
(pl. gyermekszínház, klubdélután, farsang, kulturális fesztivál, stb.)
o ha az eset súlyossága megkívánja, a tanulót a nevelıtestület elé
idézzük és szóbeli megrovásban részesül
o kivételesen
indokolt
esetben
nem
vehet
részt
az
osztálykiránduláson.
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Ha a tanuló a kötelességeit
büntetésben részesíthetı:
o
o
o

vétkesen és súlyosan megszegi a következı fegyelmi

megrovás
szigorú megrovás
meghatározott kedvezmények és juttatások
csökkentése
o áthelyezés másik osztályba (csak párhuzamos
osztály esetén)
SZENTESEN ÉS CSONGRÁDON:
Fegyelmezı intézkedések:
•
•

Szóbeli figyelmeztetés
Írásbeli figyelmeztetés:
• osztályfınöki,
szaktanári,
napközis
nevelıi
• Írásbeli intés:
• osztályfınöki intés,
• osztályfınöki megrovás,
• igazgatói figyelmeztetés – egy iskolai rendezvénytıl
eltiltás,
• igazgatói intés – meghatározott rendezvényektıl
eltiltás,
• igazgatói megrovás – a tanév rendezvényeitıl
eltiltás.
A tanuló súlyos kötelességszegése estén a tanulóval szemben magasabb
jogszabályokban elıírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható.
Fegyelmi büntetés:
Iskolában:
 Megrovás
 Szigorú megrovás
 Áthelyezés az évfolyam másik osztályába
 Áthelyezés a másik azonos típusú iskolába
 Kizárás az iskolából (kivéve a tanköteles tanuló)
Diákotthonban:
- Megrovás
- Szigorú megrovás
- Kizárás
MAKÓN ÉS SZEGEDEN:
Szóbeli figyelmeztetés: a munkafegyelmet sértı tanulókkal szemben.
Írásbeli figyelmeztetés:
o szaktanári figyelmeztetés – abban az esetben, ha a szaktanári figyelmeztetés
elég a fegyelmezı intézkedés pedagógiai céljának eléréséhez: pl. a tanuló
szándékosan zavarja a foglalkozások rendjét, akadályozza a nevelı-oktató
munkát, a felszerelést a tanórára rendszeresen és méltányolható ok nélkül
nem hozza magával, vagy tanórán nem használja.
o osztályfınöki, nevelıtanári figyelmeztetés - 3 alkalommal adható. Ennek
elbírálásáról az osztályfınök, nevelıtanár dönt a fegyelmi vétségek (kivéve 5
magatartási vétség, 10 felszereléshiány, igazolatlan hiányzások) alapján, de
adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet
rá az osztályban tanító szaktanár és az ügyeletes tanár is.
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o Igazgatói, tagintézmény vezetıi figyelmeztetés - akkor adható, ha az
osztályfınöki fegyelmezı intézkedés alkalmazásától eredmény már nem
várható, de a kötelezettségszegés súlyossága fegyelmi eljárás megindítását
nem indokolja, vagy a tanuló kötelességszegése a tanév folyamán újra
megismétlıdik az után, hogy ugyanennek a kötelességének ismétlıdı
megszegése miatt osztályfınöki megrovást kapott.
Írásbeli intés:
o osztályfınöki intı 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve
annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb
fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
o Igazgatói, tagintézmény vezetıi intı akkor alkalmazható, ha fennállnak az
igazgatói, tagintézmény vezetıi figyelmeztetés alkalmazásának feltételei, de
a tanév folyamán a tanuló kötelezettségszegése megismétlıdik, vagy más
kötelezettségszegése miatt már kapott igazgatói figyelmeztetést.
Megbízás visszavonása.
Fegyelmi büntetés:
o megrovás,
o szigorú megrovás,
o áthelyezés az évfolyam másik osztályába,
o áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,
o eltiltás a tanév folytatásától,
o kizárás az iskolából,
o kizárás a kollégiumból.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el
lehet tekinteni, és a tanulót azonnal legalább az „osztályfınöki megrovás”
büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minısülnek az alábbi
esetek:
o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,
o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog)
iskolába hozatala, fogyasztása,
o a szándékos károkozás,
o az iskola nevelıi és alkalmazottai emberi méltóságának
megsértése,
o ezen túl mindazon cselekmények, amelyek a Büntetı
Törvénykönyv alapján bőncselekménynek minısülnek.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban elıírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója, a tagintézmény vezetıje vagy nevelıtestülete
dönt.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülıje a magasabb
jogszabályokban elıírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhetı. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója,
tagintézmény vezetıje határozza meg.
A tanulók vétségei
1. Magatartási vétségek:
o tanítási órák-, vagy délutáni tanulási idı alatti fegyelmezetlen magatartás,
rendbontás (beszélgetés, tiszteletlen megnyilvánulás)
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o egyéb iskolai foglalkozásokon, iskolai rendezvényeken (pl.: szakkörökön,
hálótermekben, délutáni szabadidıben) megnyilvánuló rendbontó
viselkedés (engedély nélküli távolmaradás, ünnepélyeken történı
fegyelmezetlenség, stb.)
o óraközi szünetben tanúsított fegyelmezetlenség (ügyeletes tanárral, tanulói
felelısökkel szembeni engedetlenség, rohangálás, verekedés, szemetelés,
engedély nélkül a teremben tartózkodás, rendetlen sorakozás stb.)
o a közösség érdekeit sértı magatartás, viselkedés, mely miatt az osztály
hátrányos helyzetbe kerül
o iskolán kívüli helytelen magatartás (utcán történı verekedés, felnıttekkel
szembeni tiszteletlenség.
Hanyagság:
o hiányos és rendetlen munka,
o a felszerelés hiányossága, otthon hagyott tanszerek,
o házi feladatok hiánya

V.

A Diákotthonra vonatkozó külön rendelkezések

Intézményünk a székhelyen illetve a szentesi, makói és a szegedi tagintézményében
biztosít diákotthoni elhelyezést elsısorban vidéki növendékei számára. A diákotthonba
szabad férıhely esetén hódmezıvásárhelyi, szentesi, makói, szegedi lakos tanuló is
felvehetı jegyzıi védelembe vétel, vagy a családsegítı szolgálat írásbeli javaslata alapján.

1. Felvétel a diákotthonba
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Az iskolai felvétel –a szülı írásbeli kérésére- egyben diákotthoni felvételt is jelent
a nem hódmezıvásárhelyi lakos gyermekek számára.
Nem tagadható meg a diákotthoni befogadás akkor, ha a gyermek behozott
ruházata, felszerelése hiányos.
SZENTESEN:
A diákotthoni tagsági viszony a szülı kérésére, a tagintézmény-vezetı döntése
alapján jön létre. Diákotthoni felvétel esetén a helyhiány, és az indokolatlanság
lehet elutasító ok.
Megszőnik a diákotthoni tagsági viszony:
o
ha a szülı nem kérvényezte
o
megszőnt az indokoltság,
o
a diákotthonban lakó a házirendet súlyosan megsértette
MAKÓN ÉS SZEGEDEN:
A kollégium lakója lehet, aki a tagintézmények óvodáiban, iskoláiban, és
szakiskoláiban jogviszonnyal rendelkezik.
A kollégiumi tagság egy tanévre szól (augusztus 31.), melyet minden tanév
megkezdésekor újból meg kell igényelni.
Az új tanulóknak az iskolába való jelentkezéssel együtt kell kérni felvételüket.
A kollégiumi tagságot kérhetik
 A tanulmányok kezdetekor, vagy évközben – kiskorú tanuló esetében vagy
ha a nagykorú szülıvel egy háztartásban él – a szülık, gondviselık
írásban.
 A gyermek – és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók.
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A tanulók – amennyiben nagykorúak és nem laknak a szülıkkel közös
háztartásban.
 A diákotthoni elhelyezés iránti kérelmet a szülınek tanévenként elıre,
minden év májusában illetve elsı alkalommal érkezı gyermek, tanuló
esetében beiratkozáskor kell írásban kérvényeznie. Indokolt esetben a szülı
tanév közben is kérheti a diákotthoni elhelyezést.
 Diákotthoni elhelyezést biztosítunk minden olyan gyermek, tanuló részére,
akinek az iskolába járása naponkénti utazással nem oldható meg.
 Amennyiben további diákotthoni elhelyezésre nyílik lehetıség, fel lehet
venni a diákotthonba azokat a gyermekeket, tanulókat is
o akik nem laknak az iskola székhelyén, de napi utazással meg
tudják oldani az iskolába járást,
o tanulmányaikat befejezett volt hallássérült növendékeinket, akik
más középfokú intézményben képzésben részesülnek (Klúg
Péter tagintézményben),
o más településrıl általános iskolába, középiskolába bejáró nem
hallássérült gyermekeket, tanulókat,
o rendkívüli indokolt esetben az iskola székhelyén lakó tanuló is
felvehetı a kollégiumba.
o Rendkívüli indokolt esetnek számít, ha a családban fertızı
beteg vagy állandó ápolásra szoruló beteg él, vagy a család
lakáskörülményei rosszak, így különösen az egészségtelen vagy
túlzsúfolt lakás nem teszi lehetıvé a tanuló rendszeres
felkészülését.
Kollégiumi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a szülıt írásban értesítjük.
2. Eltávozások, hazautazások rendje
HÓDMEZİVÁSÁRHELYEN:
Hazautazás:
a hét utolsó tanítási napján 12 órától.
Visszaérkezés: a hét elsı tanítási napját megelızı napon 12 órától – 17 óráig,
vagy a hét elsı tanítási napján reggel 8 óráig.
o A hétvégi hazautazásra szorgalmi idıszakban diákotthoni elhelyezett
tanuló nem kötelezhetı. A hazautazás meg nem tiltható.
o A tanévnyitón minden diákotthonban lakó szülı nyilatkozik gyermeke
hétvégi hazautazásának rendszerességérıl, amit a tanév során kérünk
következetesen betartani.
o Az SNI gyermek és a család egészséges és rendszeres kapcsolatának
erısítése érdekében szorgalmazzuk, hogy a diákotthonból heti, maximum
kétheti rendszerességgel utazzanak haza a tanulók
o Hazaadás a szülı, nagykorú testvér vagy a szülı által írásban megbízott
rokon vagy ismerıs személyes megjelenésével lehetséges
o A visszaérkezı gyermeket minden esetben személyesen a nevelınek kell
átadni
o Szakiskolás SNI tanuló önálló hazautazása a szülı írásbeli kérelmére,
igazgatói engedéllyel, a szülı felelısségére történhet.
SZENTESEN:
A kollégiumból eltávozás péntekenként a délelıtti órák befejezése 13.00 után
lehetséges. Az általános iskolai tanulók szülıi kíséretben, a szakiskolás tanulók
szülıi engedéllyel önállóan utaznak haza.
Visszaérkezés a kollégiumba hétfın 7.00-7.30 között lehetséges.
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MAKÓN:
o A kollégiumból az eltávozás a tanítás befejezését követı 16 óráig, általában
pénteken történik. Az ettıl eltérı idıpontoktól a szülı értesítse a kollégium
vezetıjét és a csoportvezetıt. Az iskolában vagy a kollégiumban szervezett
hétvégi rendezvényeken, sportversenyeken, kirándulásokon való részvétel
miatt a tanuló a kollégiumba tartható, melyrıl a szülıt értesíteni kell. A
kollégista gyereknek a kollégiumba érkezéskor be kell jelentkezni a
nevelınél.
o A kísérettel visszaérkezı gyermeket a kísérı a portán adja át a nevelınek.
o A visszaérkezéskor a beteg gyermeket a kollégiumi nevelı nem köteles
átvenni a szülıtıl. Gyógyulás utáni visszaérkezéskor a nevelı csak orvosi
igazolás bemutatásával fogadhatja a tanulót.
SZEGEDEN:
A diákotthont csak azok a tanulók hagyhatják el napközben, illetve az esti órákban
19:45-ig, akinek a szülei erre írásban engedélyt adtak.
A kitöltött kimenıi engedélyt a nevelıtanár, illetve esti órákban az ügyeletes
gyermekfelügyelı is aláírhatja. Rendkívüli távolmaradást a diákotthon vezetıje
engedélyezheti. Az aláírt kimenıi engedélyt a portán le kell adni. Többszöri késés
a kimenıi engedély idıleges bevonását vonja maga után.
Hétvégi hazautazáskor az osztályfınök által megjelölt idıpontban hagyhatja el az
egyedül utazó diák az intézmény területét! Az osztályfınök által kiadott
kimenıengedélyt a szülı aláírva köteles átvenni és a portán leadni. A kísérettel
utazó tanulókat a kísérık minden esetben a hálóteremben vegyék át és a munka
folyamatossága érdekében az intézmény területét hagyják el.
A hazautazás alkalmával történı rendbontásokért a diákotthon felelısséget nem
vállal!
A visszaérkezés idıpontját az osztályfınök – a szülı elızetes nyilatkozata alapján
- szabja meg, és ezt feltünteti a kimenı engedélyen. Ettıl az idıponttól való
eltérést a szülı ezen kilépın írásban jelezze!
Visszaérkezés napján csak kollégista tanulók tartózkodhatnak az intézményben!

3. A Diákotthoni helységek rendje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A csoportok a használt helyiségeket minden esetben, rendben és tisztán
hagyhatják maguk után, ezért a csoporthoz beosztott nevelı a felelıs.
Hétvégén és szünidıben is végeznek a tanulók házkörüli takarítási
munkákat a nevelık irányításával és felügyeletével.
A hálótermekben a váltócipı használata kötelezı.
Élelmet a hálótermekbe bevinni és a hálótermekben étkezni nem
szabad.
Az éjszakások és az ébresztéshez beosztott dolgozók felelısek a hálók
rendjéért. A csoportok a hálótermet csak rendben hagyhatják el.
Szükség szerint és hétvégeken, ünnepnapokon kötelesek gondoskodni a
csoporttermek kisöprésérıl, a rendrakásról.
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7.

A gyermekfelügyelı felelıs csoportja növendékeinek leltár szerint
átvett ruházatáért, annak rendben tartásáért.

4. A Diákotthon napirendje
A mellékletben található.
5. A Diákotthonon kívüli programok
A diákotthoni tanulók intézményen kívüli programjaira is e Házirend fentiekben
meghatározott elıírásai vonatkoznak

VI.

Záró rendelkezések
1. A házirend tervezett felülvizsgálata, nyilvánossága
Felülvizsgálata:
Kötelezıen:
 tanévenkénti áttekintés (okt.15-ig), szükséges módosítások megtétele
 a közoktatási tv. módosítása esetén, a magasabb jogszabály Házirendre
vonatkozó elıírásai szerint
Nyilvánossága:
 a Házirend tervezetét a szülıi közösség képviselıje megismerte, véleményezte
 1-1 pld-t az intézményekben jól elérhetı helyen kifüggesztünk, 1 pld-t
intézményeink könyvtárába elhelyezünk, amely minden belsı és külsı partner
számára elérhetı
 az elérhetıségérıl tájékoztatjuk a Szülıket a tanévnyitó szülıi értekezleten
szóban, valamint a Szülıi Híradó falon írásban
 a házirend kivonatát minden tanulónk szüleinek átadjuk
 A Házirend szövegébıl a tanulókra vonatkozó elıírásokat (kötelességeket és
jogokat) az osztályfınökök minden tanév elsı hetében kötelesek csoportjuk
életkori és fejlettségi szintjének megfelelıen, az SNI tanulók számára érthetı
módon csoportjukkal megismertetni, feldolgozni.
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MELLÉKLETEK:
1. sz. melléklet: A Kozmutza Flóra székhely intézmény mellékletei:
- Az óvoda napirendje
- Óvodai napirend szünidıben
- Összefoglaló napirend szorgalmi idıben
- A csengetés rendje, tízórais és uzsonnás óraközi
szünetek
- Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitva tartási rendje.
2. sz. melléklet: A Rigó Alajos tagintézmény mellékletei:
- Diákotthoni napirend
3. sz. melléklet: A Pápay Endre tagintézmény mellékletei:
- Diákotthoni napirend
4. sz. melléklet: A Klúg Péter tagintézmény mellékletei:
- Diákotthoni napirend, egyéb szabályok
5. sz. melléklet: Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos intézkedés
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1. sz. melléklet
Kozmutza Flóra székhely intézmény mellékletei:
Az óvoda napirendje
6.30 – 7.20
7.20 - 7.50
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 - 12.45
12.45 – 13.20
13.20 – 14.20
14.20 – 14.45
14.45 – 15.20
15.00 – 16.00
16.00 – 16.50
17.00-

reggeli tevékenységek a diákotthoni napirend szerint, bejáró gyermekek
megérkezése,
reggeliztetés, önkiszolgálási feladatok (vécézés, mosakodás, stb.)
1. foglalkozás (anyanyelvi nevelés)
önkiszolgálás: vécézés, tisztálkodás
2. foglalkozás (mozgásfejlesztés illetve vizuomotoros vagy játékra nevelés)
önkiszolgálás (tízóraiztatás)
3. foglalkozás (vizuomotors vagy játékra nevelés illetve mozgásfejlesztés)
önkiszolgálás (vécézés, mosakodás)
4. fogléalkozás: egyéni fejlesztések
ebédeltetés
önkiszolgálási feladatok:mvécézés, mosakodás, ágyazás az ebéd utáni
pihenıhöz
meseolvasás, pihenés
beágyazás a pihenı után, uzsonnázás
készülıdés a sétához
levegıztetés, séta
délutáni foglalkozások illetve heti egy alkalommal kötelezı játékra nevelés
foglalkozás, bejárók hazaadása
esti tevékenységek a diákotthi napirend szerint

Óvodai napirend szünidıben













7 00- 7 45
7 45 - 800
8 00 - 8 30
8 30 – 850
8 50 – 1000
1000- 1030
1030- 1100
1100 - 1230
1230 – 1300
1300 – 1330
1330 – 1430
1430 – 1715







1715 - 1800
1800 – 1830
1830 – 1930
1930 – 2000
2000 -

-

-

ébresztı, ágyazás, reggeli teendık elvégzése
- reggeli torna az udvaron vagy a zsibongóban
- reggeli
mosdói teendık
szabadidıs foglalkozás, illetve irányított játék a csoportszobában
tízórai, mosdói teendık
öltözködés, elıkészületek a sétához
séta, levegızés, játszótér látogatása
- elıkészületek az ebédhez, mosdói teendık
- ebéd
- ágyazás a csendes pihenıhöz
- délutáni szervezett programok tervezés szerint
séta, szabadlevegın tartózkodás
- mosdói teendık, elıkészületek a vacsorához, terítés
- vacsora
-készülıdés a fürdéshez, fürdés, közös ágyazás
- meseolvasás, tv nézés, elcsendesítés
- villanyoltás

A 850 – 1230-ig valamint 1430 – 1715-ig terjedı idıben a napirend a betervezett programnak, illetve az idıjárásnak
megfelelıen változtatható.
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Összefoglaló napirend
szorgalmi idıben
A Simonyi úton
6.00 - 6.50
6.15 - 7.05
6.50 - 7.15
7.05 – 7.15
8.30-12.25
12.25-

ébresztı az I. csoportnak, ágyazás, mosakodás, öltözés,
polcok rendezése,
szükség esetén udvarseprés
ébresztı a II. III. csoportnak, ágyazás, mosakodás, öltözködés, polcok rendezése,
szükség esetén utcaseprés
Az I. csoport az éjszakás gyermekfelügyelıkvel indul a Kutasi útra teríteni
A II. III. csoport az éjszakás gyermekfelügyelıvel indul a Kutasi útra reggelizni
órarend szerinti tanulás
öltözködés, indulás a Kutasi útra ebédelni

A Kutasi úton
6.00 – 6.50
6.50 – 7.10
6.20 – 7.10
7.15 – 7.40
7.40 – 7.50
7.50- 8.00
8.00 –12.45
12.50 – 12.55
12.55 –13.00
13.00 – 13.40
13.30 – 17.00

17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
17.40 – 19.30
20.00 – 21.00
21.00 szünidıben
7.00 – 7.40
7.40 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 –12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 1830
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

ébresztı az I. csoportnak és az óvodában elhelyezett elsı osztálynak, ágyazás,
mosakodás, öltözködés, polcok rendezése
játék, torna a zsibongóban
ébresztı a II. csoportnak, ágyazás, mosakodás, öltözködés, polcok rendezése
reggeli mindenkinek
mosakodás, vécézés
sorakozó a zsibongóban, a gyerekek átadása a pedagógusoknak
órarend szerinti tanulás
a gyerekek átadása a gyermekfelügyelıknek
vécézés, kézmosás
ebédeltetés
délutáni foglalkozások tervezés szerint, szabadlevegın tartózkodás (napi 60 perc)
gyermekfelügyelı által tervezett foglalkozás (napi 45 perc) szakköri foglalkozások
illetve kísérés a szakköri foglakozásokra
vacsora az I. csoportnak
vacsora a II. csoportnak
esti tevékenységek ellátása, másnapi ruha kikészítése
TV-nézés csak a nagyobbaknak
villanyoltás

ébresztı, ágyazás, mosakodás, öltözködés, polcok rendbetétele
reggeli torna az udvaron (rossz idı esetén a zsibongóban), terítés,
takarítás stb., a kiírás szerint reggeli a munkába menıknek
reggeli
délelıtti programok tervezés szerint (az elıírt feladatok
figyelembevételével)
vécézés, kézmosás
ebéd
délutáni programok tervezés szerint (az elıírt feladatok figyelembevételével)
vécézés, kézmosás
vacsora
esti tevékenységek a leánycsoportnak, játék a teremben vagy az udvaron a fiúknak
esti tevékenységek a fiú csoportnak, ágyazás, TV nézés, játék a teremben a
leányoknak
TV nézés illetve játék, mesehallgatás a hálóteremben,villanyoltás
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A csengetés rendje,
tízórais és uzsonnás óraközi szünetek

Kutasi úton:

Simonyi úton:

1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
5.óra

1.óra
2.óra
3.óra
4.óra
5.óra

8.00-8.45
8.55-9.40
10.00-10.45
10.55-11.40
11.50-12.35
6.óra
7.óra
8.óra

8.30-9.10
9.15-9.55
10.15-10.55
11.00-11.40
11.45-12.25

13.30-14.15
14.15-15.00
15.20-16.05 (szakiskola)

tízórais szünet:
uzsonnás szünet:

Kutasi úton: 9.50-10.10
Simonyi úton 9.55-10.15
15.00-15.20
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Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje
•
•
•
•
•
•
•
•

mőködtetéséért az igazgató által könyvtáros feladattal megbízott könyvtáros tanár
felelıs
a könyvtáros tanár feladata, hogy az intézmény oktató-nevelı munkáját a győjtıköri
szabályzatban meghatározott információhordozók győjtésével, feldolgozásával és
szolgáltatásával segítse
az iskola könyvtára zárt könyvtár, csak intézményünk dolgozói és tanulói használhatják
a könyvtár használata az iskola dolgozói és tanulói számára ingyenes
a könyvtár nyitva tartása: heti 5 óra:
hétfın 11-1245–ig
szerdán 1330-1545-ig
a dokumentumok kölcsönzési idıtartama 30 nap
a könyvtár használatának feltételei:
- tanulócsoport, tanuló csak nevelıi felügyelettel tartózkodhat a könyvtárban
- a könyvtárban tartott órákat, délutáni foglalkozásokat minden esetben elızetesen
egyeztetni kell a könyvtáros tanárral
- a tanulók által kikölcsönzött dokumentumok haza nem vihetık, meglétükért a
csoportok nevelıi tartoznak felelısséggel
- a könyvtáros tanár tudta nélkül dokumentum nem vihetı ki a könyvtárból
- minden dolgozónak és tanulónak a tanítási év végén, legkésıbb május 31-ig,
illetve az iskolából való végleges távozás elıtt a könyvtári tartozásait rendezni
kell.
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2. sz. melléklet:
A Rigó Alajos tagintézmény mellékletei:
Diákotthoni napirend:
Tevékenység:
Ébresztı, reggeli
tisztálkodás, szobarend
Reggeli
Indulás az iskolába
Séta, pihenés
Játék
Fejlesztı foglalkozások
Vacsora
Kulturális
foglalkozások
Esti teendık
Villanyoltás

Kezdete:
6.30

Vége:
7.00

7.00
7.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30

7.30
7.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30
19.30-tól
20.30-tól
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3. sz. melléklet:
A Pápay Endre tagintézmény mellékletei:
Diákotthoni napirend:
A kollégiumi életet a tagintézmény-vezetı helyettes irányítja.
A mindennapi életnek a Házirend és a napirend szerinti irányítása a nevelık feladata.
A napirendtıl eltérı programok szervezéséhez az intézmény vezetése ad engedélyt.
Napirend
HÉTKÖZNAP
Idıpont
6:00 óra
7:00
7:30
11:40-13:30
12:30-14:30

14:30-16:00
16:00-17:30
16:00-18:00
18:00
18:30-19:30
19:30-20:00
20:00-21:00
21:00
VASÁRNAP
12:00 órától

Program
Ébresztı
Reggeli
Sorakozó az iskola udvarán
Csoportok átvétele
Szabadfoglalkozás
Nevelési beszélgetés
Munkafoglalkozás
Kulturális foglalkozás
Sport-játék
Tanulási foglalkozás
Klubfoglalkozás
Kimenı
Vacsora
Szabadfoglalkozás
Tisztálkodás
Szabadfoglalkozás
Lámpaoltás

Megérkezés a kollégiumba

Diákotthoni napirend, egyéb helyi szabályok:
A kollégium élén a tagintézmény vezetıje áll. A kollégiumi életet a tagintézmény-vezetı
helyettes irányítja.
A reggeli ébresztés, rendrakás, tisztálkodás, az éjszakai ügyeletet tartó gyermekfelügyelı
irányítása mellett a heti rendben megjelölt idıpontban 06.00 – 07:00 közötti idıben
történik.
Reggelizés a gyermekfelügyelık vezetésével 07:00 – 07:30 között az ebédlıben történik,
majd a rájuk bízott csoportot az iskolába kísérik, 08:00-ig felügyeletet biztosítanak.
Tanítás befejezése után a nevelıtanárok szervezik a diákotthon lakóinak programját a már
leírt módon és idıbeosztással.
Napközben a tanulók a hálótermekben csak felnıtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
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A szülı is csak a nevelıtanár, vagy a gyermekfelügyelı jelenlétében tartózkodhat a
hálóteremben!
A hálótermekben csak papucsban tartózkodhatnak a tanulók!
A tanulók tartsanak rendet szekrényükben, éjjeli szekrényükben és polcukon!
A szülı belátása szerint adjon zsebpénzt gyermekének, de kísérje figyelemmel - a
nevelıtanárral együtt - annak felhasználását.
A tanulók pénzüket, értékeiket este zárható szekrénybe tegyék be a gyermekfelügyelı
jelenlétében! Mobiltelefonjaikat is ide zárják el! Ellenkezı esetben az esetleges károkért
és eltőnésekért az intézmény felelısséget nem vállal!
A tanulók szekrényük kulcsának elvesztése esetén kötelesek a másolás költségét maguk
kifizetni!
A hálótermekben élelmiszert nem lehet tárolni!
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Foglalkozások rendje:
1. A szabadidıs foglalkozások
o a tanuló kötetlen idıtöltése nevelıi felügyelettel.
o Törekedni kell a pihenés, a játék, a szabadidı hasznos formáinak
megismertetésére, a baráti és a társas kapcsolatok formálására, az önmővelés
igényének kialakítására.
2. A nevelési beszélgetés
o A beszélgetések aktuális eseményekhez, ünnepekhez, élményekhez, nevelési
nehézségekhez, magatartási problémákhoz főzıdhetnek.
3. Tanulási foglalkozás
o Tartalmazza a tanulók tanórára való felkészülését, a különbözı életkornak
megfelelı tanulási technikák elsajátítását.
o Megszilárdítja, elmélyíti a tanult ismereteket.
o Kiemelt tevékenység az egyéni segítségnyújtás, a felzárkóztatás, és a
differenciált feladatok biztosítása.
4. Kulturális foglalkozás
o Az irodalom, zene, báb, film, képzımővészet, színjátszás eszközein keresztül
tartalmas szórakozást nyújt a tanulóknak és egyúttal új ismeretanyagot közöl.
5. Sport és játék
o A szabadon választott sportfoglalkozások során a gyerekek fizikai állapota,
erınléte, pozitív személyiségjegyei fejlıdnek.
o Az életkornak megfelelı játéktevékenységek biztosításával a gyermekek
értelmi képességei, szociális készségei bontakoznak ki.
6. Munkafoglalkozás
Cél a nagy és finommozgások fejlesztése, egyes mozdulatsorok, mőveletek
automatizálása.
A munka öröme iránti fogékonyságot, igényességet, szépérzéket alakít ki.
A tevékenység két részre osztható:
7. Klubfoglalkozás
A kollégiumban lakó gyerekek érdeklıdése alapján szervezett foglalkozások.
Rugalmas mőködéssel csatlakozik az iskola és a közintézmények
programjaihoz.
A szobák, közös helyiségek használata:
A takarítószemélyzet a vizesblokkok fertıtlenítı takarítását végzi a délelıtti idıpontban,
reggelente a kollégisták maguk takarítják a szobákat.
1. Lakószobák
A kollégisták kötelesek a szobákat rendben tartani, az ezekben található berendezési
tárgyakat rendeltetésszerően használni, állagukat megóvni. A szekrények takarítása,
rendben tartása a lakók feladata.
Az elektromos berendezéseket, csatlakozókat csak a biztonságtechnikai elıírások
betartásával, felügyelet mellett használhatják. Tilos a szobákban nagy teljesítményő
készülékek üzemeltetése.

36

-

-

Tilos a közös helyiségekbıl bármilyen berendezési tárgyat a szobába bevinni.
A kollégisták kötelesek az elıforduló meghibásodásokat, rendellenességeket
haladéktalanul közölni a nevelıvel.
A gondatlanságból bekövetkezı és a szándékosan okozott károkért a kollégisták
anyagi felelısséggel tartoznak. Együttes károkozás esetén egyetemlegesen felelnek a
bekövetkezı károkért.
Amennyiben a károkozó személye nem állapítható meg, úgy a kárt a lakóközösség
egésze viseli.
A lakószobában csak olyan – a közízlést nem sértı - díszítés engedhetı meg, amely
nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában.

2. Közös használatú helyiségek
Társalgó
o Közös helyiség. Alkalmi rendezvények, foglalkozások, játék, szórakozás,
közös tevékenységek színtere.
o A kollégista nevelı felügyeletével tartózkodhat a helyiségben.
o A televíziót, a videót mőködtetni csak felnıtt engedélyével lehet.
o A tanuló a helyiségekben lévı eszközök, berendezési tárgyak épségét
megtartani és megóvni köteles. A rongálás, károkozás, mőködésének nem
megfelelı használat esetén a kárt meg kell térítenie.
Vizes helyiségek
o A napi tisztálkodás és egyéni higiénia helyszíne.
o Balesetveszélyes hely, melynek használata a tőz – és balesetvédelmi
elıírásoknak megfelelıen történik, nevelık felügyelete mellett.
Ebédlı
o A kollégisták a közös étkezések alkalmával nevelık felügyelete mellett
használhatják.
o Ünnepek, megemlékezések, egyéb kollégiumi rendezvények színtere.
Könyvtár
o Használatára minden kollégista jogosult, a könyvtár rendjének betartása
mellett.
Tornaterem, sportudvar
o Sportesemények rendezésére, valamint szabadidıs foglalkozások alkalmával
nevelıi felügyelet mellett használhatják a gyermekek.
Klubszoba
o A kollégisták érdeklıdésének figyelembevételével kialakított szabadidıs
foglalkozások helyszíne.
o A szobában a kollégisták nevelık felügyelete mellett tartózkodhatnak.
Orvosi szoba, betegszobák
o A beteg gyermekeket az orvosi szobában látják el.
o Hírtelen rosszullét, vagy baleset esetén a nevelı kíséri a gyermeket az orvosi
szobába, további ápolásáról a védını gondoskodik.
Informatikai terem
o A számítógépes teremben elhelyezett eszközöket a kollégisták nevelı
felügyelettel használhatják a kijelölt idıpontban.
o A használat során köteles mindenki az iskolával közös használatban lévı
gépteremben kifüggesztett szabályokat betartani.
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Látogatási rend:
o
o
o
o
o
o

A látogatás ideje hétfıtıl csütörtökig 16:00 - 18:00 óráig.
A látogató az emberi együttélés normáinak megfelelı állapotban látogathat.
A látogató nem zavarhatja a kollégium életét.
A látogatását egyeztetni kell a gyermek csoportvezetıjével.
A látogatás helye: a földszinti aula.
A szülı is csak a nevelıtanár, vagy a gyermekfelügyelı jelenlétében
tartózkodhat - rendkívüli esetben - a hálóteremben!
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Az óvodai tagozat házirendje:

o Az intézmény óvodai tagozatára olyan gyermekek vehetık fel, akik közösségben
nevelhetık, a gyermekcsoportok munkáját nem veszélyeztetik.
o Óvodába lépéskor a szülı köteles kitölteni egy adatlapot gyermeke egészségi
állapotával kapcsolatban. Hozza magával a zárójelentéseket, az audiológiai
vizsgálatok eredményeit, oltási könyvét, közgyógyellátásra jogosító igazolványát és a
TAJ kártyát. Krónikus betegség esetén a gyermek gyógyszerét a betegszobán adja le.
o Az év kezdésekor a szülı nyilatkozzon arról, hogy betegség esetén kit kell értesíteni,
hogy mihamarabb hazavihesse gyermekét.
o A felvételt követı elsı hónap próbaidınek tekintendı. Ezt a szülıvel a felvételi
értesítésben írásban közöljük. Indokolt esetben a próbaidıt az intézmény igazgatója, a
tagintézmény vezetıje meghosszabbíthatja, vagy megszakítás után a következı tanév
elején megismételheti.
o Az óvodai tagozaton a szülık bármilyen gyermekükkel kapcsolatos problémával a
csoportvezetı óvónıhöz, vagy az iskola igazgatójához, a tagintézmény vezetıjéhez
forduljanak.
o Az óvónık pénteken tartanak fogadóórát. A szülık azonban elızetes megbeszélés
alapján, vagy rendkívüli esetben bármikor felkereshetik az óvodában az óvónıt.
o A szülık a foglalkozásokat nyílt napokon látogathatják
o A szülı nyilatkozata alapján az audiológia ellátást vagy az iskola szervezi, a szülı
viszi gyermekét vizsgálatra.
o A szülı hozzájáruló nyilatkozata alapján az illeszték elkészítése az intézetben történik,
de a szülı egyénileg is készíttetheti.
o Óvodás gyermekek védıoltásait a lakóhely szerint illetékes gyermekorvosi szolgálat
biztosítja.
o A gyermekek kísérıjük részére utazási kedvezmény vehetı igénybe. Az utazási
utalvány kiállítására az HOSZRB jogosult.
o Mind a bejáró, mind a hazautazó növendéket a foglalkozások elıtt legkésıbb 8 órára
vissza kell hozni, tiszta ruhában, ápolt külsıvel. A gyermekek átadása az óvoda
elıterében történik.
o Mulasztásról az óvodába jövetel elsı napján kell orvosi igazolást hozni. Ha gyermeke
lázas, beteg, orvoshoz vigye és gyógyuláskor igazolást kérünk.
o A távolmaradást azonnal jelenteni kell (telefonon vagy levélben).
o A gyermekek hazautazáskor kilépı engedélyt kapnak a csoportvezetı óvónıtıl,
melynek másolati példányát indulás elıtt, az eredeti példányt érkezéskor kell leadni a
portán.
o A bejáró gyerekeket a napirend ismeretében olyan idıpontban vigyék haza, amely
nem zavarja a szabadidıs programokat és foglalkozásokat.
o Mivel az óvoda a családot pótolni nem tudja, a gyermek egészséges
személyiségfejlıdése érdekében szükséges, hogy a kisgyermeket hetente vigyék haza.
o Hét végén hazautazó óvodás növendékeink pénteken a délelıtti foglalkozás után
legkésıbb 16 óráig utazhatnak el.
o A nyári szünet megkezdése elıtt a gyermek ruháit, személyes holmijait a szülı köteles
hazavinni. Év közben a nagyobb ruhajavításokat a szülı folyamatosan végezze el.
o Felhívjuk a szülık figyelmét, hogy visszaérkezéskor ne hozzanak gyermeküknek
romlandó ételeket, nagyobb értékeket, pénzt, mert felelısséget nem vállalunk érte.
o Az óvodai tagozaton az ébresztés 7 óra 00 perckor történik.
o Villanyoltás este 20 : 00 órakor.
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o Délutáni pihenı 13 óra 30 perctıl 15 óráig tart.
o Egyéni hallásjavító készüléket egész nap kell használni az óvodában és otthon is.
Ügyelni kell arra, hogy a hallókészülék mindig üzemképes legyen. A szülık a
gyermeket mindig tiszta illesztékkel hozzák az óvodába.
o A szülıknek a tanév során folyamatosan kell gondoskodni, hogy gyermekük mindig
az évszaknak megfelelıen legyen ellátva fehérnemővel és felsı ruházattal. A ruháikat
kérjük egyértelmő, tartós jelöléssel ellátni, elkerülve ezzel a cseréket.
o A bejáró gyermekek váltóruhát, váltócipıt hozzanak.
o Tisztasági csomagot és tanszert igény szerint kérünk.
o Az óvodai növendékek ágynemőjét és ruházatát mindenkor szükség szerint kell
cserélni.
o A reggeli mosakodásért, ruhacseréért, a hallókészülékek kiosztásáért és ellenırzéséért
a mindenkori éjszakás gyermekfelügyelı felelıs a dajka segítségével.
o Hajmosásról, körömvágásról a szülı gondoskodik otthon.
o Egy tanévben három szülıi értekezletet tartunk, melyrıl külön értesítést kapnak a
szülık.
o Az óvodában van nyári, ıszi, téli és tavaszi szünet, idıpontjáról értesítjük a szülıt.
4. sz. melléklet:
Klúg Péter tagintézmény mellékletei:

Diákotthoni napirend, egyéb helyi szabályok:
A kollégium élén a tagintézmény vezetıje áll. A kollégiumi életet a tagintézmény-vezetı
helyettes irányítja.
A reggeli ébresztés, rendrakás, tisztálkodás, hallókészülékek kiosztása az éjszakai
ügyeletet tartó gyermekfelügyelı irányítása mellett a heti rendben megjelölt idıpontban
06.15 – 07:00 közötti idıben történik.
Az éjszakás gyermekfelügyelık az ebédlıben átadják a tanulókat a reggeliztetést végzı
gyermekfelügyelıknek.
Reggelizés a gyermekfelügyelık vezetésével 07:00 – 07:30 között az ebédlıben történik,
majd a rájuk bízott csoportot az iskolába kísérik, és ott felügyeletet biztosítanak, amíg az
ügyeletes tanár meg nem érkezik.
Tanítás befejezése után a nevelıtanárok szervezik a diákotthon lakóinak programját:
12.00 – 15.00 ebéd, szabadidı
15.00 – 17.30 tanóra
17.30 – 18.00 vacsora
18.00 - 19.00 szabadidı, szakkörök, sportkör
A nevelı tanár köteles 19.00-kor a hálóterembe felkísérni a tanulókat, és a
gyermekfelügyelınek átadni.
Napközben a tanulók a hálótermekben csak felnıtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
A szülı is csak a nevelıtanár, vagy a gyermekfelügyelı jelenlétében tartózkodhat a
hálóteremben!
Este 19:00 után fogadják a gyermekfelügyelık a tanulókat a hálótermekben.
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A hálótermekben csak papucsban tartózkodhatnak a tanulók!
A tanulók tartsanak rendet szekrényükben, éjjeli szekrényükben és polcukon!
A szülı belátása szerint adjon zsebpénzt gyermekének, de kísérje figyelemmel - a
nevelıtanárral együtt - annak felhasználását.
A tanulók pénzüket, értékeiket este a hálóteremben zárható szekrénybe tegyék be a
gyermekfelügyelı jelenlétében! Mobiltelefonjaikat is ide zárják el! Napközben csak a
kimenıvel rendelkezı általános iskolásoknál lehet mobiltelefon, illetve a
szakiskolásoknál. Ellenkezı esetben az esetleges károkért és eltőnésekért az intézmény
felelısséget nem vállal!
A tanulók szekrényük kulcsának elvesztése esetén kötelesek a másolás költségét maguk
kifizetni!
A hálótermekben élelmiszert csak a hőtıszekrényben lehet tárolni, a ruhásszekrényekben
szennyes csak elkülönítve tárolható. Az óvodai hálószinten a szülık biztosítsanak textil
szennyeszsákot, illetve névvel ellátott ruházatot. Ellenkezı esetben felelısséget nem
vállalunk az intézmény területén elveszett ruhákért. A szülık kötelesek biztosítani a
gyermekeik részére havonta tisztasági felszerelést.(Az év elején: fogmosó pohár, féső,
körömkefe. Havi rendszerességgel: wc papír, papír zsebkendı, fogkrém, fogmosó kefe,
szalvéta, tusfürdı)
A hálóteremben étkezni csak az arra kijelölt helyen lehet, mindenkor betartva a kulturált
étkezés szabályait! Az otthonról hozott hőtıben tárolható élelmiszereket látható módon
jelöljék.
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Foglalkozások rendje:
8. A szabadidıs foglalkozások
o a tanuló kötetlen idıtöltése nevelıi felügyelettel.
o Törekedni kell a pihenés, a játék, a szabadidı hasznos formáinak
megismertetésére, a baráti és a társas kapcsolatok formálására, az önmővelés
igényének kialakítására.
9. A nevelési beszélgetés
o A beszélgetések aktuális eseményekhez, ünnepekhez, élményekhez, nevelési
nehézségekhez, magatartási problémákhoz főzıdhetnek.
10. Tanulási foglalkozás
o Tartalmazza a tanulók tanórára való felkészülését, a különbözı életkornak
megfelelı tanulási technikák elsajátítását.
o Megszilárdítja, elmélyíti a tanult ismereteket.
o Kiemelt tevékenység az egyéni segítségnyújtás, a felzárkóztatás, és a
differenciált feladatok biztosítása.
11. Kulturális foglalkozás
o Az irodalom, zene, báb, film, képzımővészet, színjátszás eszközein keresztül
tartalmas szórakozást nyújt a tanulóknak és egyúttal új ismeretanyagot közöl.
12. Sport és játék
o A szabadon választott sportfoglalkozások során a gyerekek fizikai állapota,
erınléte, pozitív személyiségjegyei fejlıdnek.
o Az életkornak megfelelı játéktevékenységek biztosításával a gyermekek
értelmi képességei, szociális készségei bontakoznak ki.
13. Munkafoglalkozás
Cél a nagy és finommozgások fejlesztése, egyes mozdulatsorok, mőveletek
automatizálása.
A munka öröme iránti fogékonyságot, igényességet, szépérzéket alakít ki.
A tevékenység két részre osztható:
14. Klubfoglalkozás
A kollégiumban lakó gyerekek érdeklıdése alapján szervezett foglalkozások.
Rugalmas mőködéssel csatlakozik az iskola és a közintézmények
programjaihoz.
A szobák, közös helyiségek használata:
A takarítószemélyzet a vizesblokkok fertıtlenítı takarítását végzi a délelıtti idıpontban,
reggelente a kollégisták maguk takarítják a szobákat.
3. Lakószobák
A kollégisták kötelesek a szobákat rendben tartani, az ezekben található berendezési
tárgyakat rendeltetésszerően használni, állagukat megóvni. A szekrények takarítása,
rendben tartása a lakók feladata.
Az elektromos berendezéseket, csatlakozókat csak a biztonságtechnikai elıírások
betartásával, felügyelet mellett használhatják. Tilos a szobákban nagy teljesítményő
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készülékek üzemeltetése. Borotva, szırtelenítı gépek, és minden más szúró vágó
szerszám használata tilos.
Tilos a közös helyiségekbıl bármilyen berendezési tárgyat a szobába bevinni.
A kollégisták kötelesek az elıforduló meghibásodásokat, rendellenességeket
haladéktalanul közölni a nevelıvel.
A gondatlanságból bekövetkezı és a szándékosan okozott károkért a kollégisták
anyagi felelısséggel tartoznak. Együttes károkozás esetén egyetemlegesen felelnek a
bekövetkezı károkért.
Amennyiben a károkozó személye nem állapítható meg, úgy a kárt a lakóközösség
egésze viseli.
A lakószobában csak olyan – a közízlést nem sértı - díszítés engedhetı meg, amely
nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában.

4. Közös használatú helyiségek
Társalgó
o Közös helyiség. Alkalmi rendezvények, foglalkozások, játék, szórakozás,
közös tevékenységek színtere.
o A kollégista nevelı felügyeletével tartózkodhat a helyiségben.
o A televíziót, a videót mőködtetni csak felnıtt engedélyével lehet.
o A tanuló a helyiségekben lévı eszközök, berendezési tárgyak épségét
megtartani és megóvni köteles. A rongálás, károkozás, mőködésének nem
megfelelı használat esetén a kárt meg kell térítenie.
Vizes helyiségek
o A napi tisztálkodás és egyéni higiénia helyszíne.
o Balesetveszélyes hely, melynek használata a tőz – és balesetvédelmi
elıírásoknak megfelelıen történik, nevelık felügyelete mellett.
Ebédlı
o A kollégisták a közös étkezések alkalmával nevelık felügyelete mellett
használhatják.
o Ünnepek, megemlékezések, egyéb kollégiumi rendezvények színtere.
Könyvtár
o Használatára minden kollégista jogosult, a könyvtár rendjének betartása
mellett.
Tornaterem, sportudvar
o Sportesemények rendezésére, valamint szabadidıs foglalkozások alkalmával
nevelıi felügyelet mellett használhatják a gyermekek.
Klubszoba
o A kollégisták érdeklıdésének figyelembevételével kialakított szabadidıs
foglalkozások helyszíne.
o A szobában a kollégisták nevelık felügyelete mellett tartózkodhatnak.
Orvosi szoba, betegszobák
o A beteg gyermekeket az orvosi szobában látják el.
o Hírtelen rosszullét, vagy baleset esetén a nevelı kíséri a gyermeket az orvosi
szobába, további ápolásáról a betegszobás gyermekfelügyelı gondoskodik.
o Csak beteg gyerekek tartózkodhatnak a beteg szobán.
Humán felhasználásra szánt gyógyszereket félévente osztályonként kérjük
begyőjteni, és a beteg szobán átadni.
Algopyrin 500mg 20x tbl
No-spa 40mg 20x tbl
Benuron 500mg 20x
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Demalgon 10x tbl
Vitamin B1 10mg 20x
Carbo activatus 40x tbl
Cink rázókeverék 100ml
Parafinolaj 100ml
C-vitamin 500mg

Informatikai terem
o A számítógépes teremben elhelyezett eszközöket a kollégisták nevelı
felügyelettel használhatják a kijelölt idıpontban.
o A használat során köteles mindenki az iskolával közös használatban lévı
gépteremben kifüggesztett szabályokat betartani.
Látogatási rend:
A látogatás ideje hétfıtıl csütörtökig kollégiumban 18:00 - 19:00 óráig.
A látogató az emberi együttélés normáinak megfelelı állapotban látogathat.
A látogató nem zavarhatja a kollégium életét.
A látogatását egyeztetni kell a gyermek csoportvezetıjével.
A látogatás helye: a földszinti aula.
A szülı is csak a nevelıtanár, vagy a gyermekfelügyelı jelenlétében
tartózkodhat - rendkívüli esetben - a hálóteremben!
o 19.00 után nincs látogatás
o
o
o
o
o
o

5. sz. melléklet:
Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos intézkedés
Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendıket A nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 20§-a szabályozza.
Ennek értelmében, ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, illetve a tanuló a tanítási óráról,
távol marad, mulasztását igazolnia kell.
Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha:
a szülı elızetesen bejelentette az óvónınek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába,
a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülı írásbeli kérelmére- a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra
a gyermek, tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
A szülınek az igazolást a gyermek távolmaradása utáni elsı intézményünkben eltöltött
napon, de legkésıbb öt napon belül igazolnia kell!
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztás esetén az iskolának a következıket kell tennie:
Értesíteni kell a szülıt a tanköteles tanuló elsı, és azt követı összes igazolatlan
mulasztásakor (írásban, tértivevénnyel feladva).
Amikor a tanuló 10 órát igazolatlanul mulaszt akkor az iskola (írásban,
tértivevénnyel feladva) megkeresi a gyermek lakóhelye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot és a jegyzıt.
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Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen eléri:
- általános iskolában a 250 tanítási órát
- szakiskola 9.-10. osztályában az elméleti tanítási órák 20%-át
- adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a
tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozó
vizsgát tegyen.
A nevelıtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan
mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a
törvény 20§ (3) bekezdésében meghatározott értesítési kötelezettségének.
Ha a nevelıtestület megtagadja az osztályozó vizsga letételét, akkor a tanuló a tanév végén
nem osztályozható, ezért tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye, nem volt érdemjeggyel értékelhetı, félévkor osztályozó
vizsgát kell tennie.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, igazolnia kell. A késések
ideje –a házirendben foglaltak szerint- összeadható. Amennyiben ez az idı eléri a tanórai
foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minısül. Az elkésı tanuló nem
zárható ki a tanóráról.
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Székhely intézmény, tagintézmények fejléce
Ikt.sz.:____________________
Tárgy: értesítés igazolatlan hiányzásokról

Polgármesteri Hivatal Jegyzıje
____________________
____________________
Tisztelt Jegyzı Úr/Asszony!
_____________________ iskolánk ___. osztályos tanulója. Szülıje/törvényes képviselıje:
__________________________ (Lc.:____________________________________________)
Az elmúlt idıszakban a következı igazolatlan hiányzásai voltak:
Dátum:
Az óra száma:
Tantárgy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A gyermek elsı hiányzása után (_______________________________________) már
írásban értesítettük a szülıt, ennek ellenére a gyermek ismételten igazolatlanul hiányzott.
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 20§-ának
(3) bekezdése értelmében kérem Önt, hogy az esettel kapcsolatban keresse meg a gyermek
szülıjét.
A fent említett rendeletnek megfelelıen ezen értesítést megküldtem a területileg illetékes
gyermekjóléti szolgálat felé is.
Kelt., ____________________
Tisztelettel:
igazgató, tagintézmény-vezetı
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Székhely intézmény, tagintézmények fejléce
Ikt.sz.:____________________
Tárgy: értesítés igazolatlan hiányzásokról

Gyermekjóléti Szolgálat Vezetıje
____________________
____________________
Tisztelt Szolgálatvezetı Úr/Asszony!
_____________________ iskolánk ___. osztályos tanulója. Szülıje/törvényes képviselıje:
__________________________ (Lc.:____________________________________________)
Az elmúlt idıszakban a következı igazolatlan hiányzásai voltak:
Dátum:
Az óra száma:
Tantárgy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
A gyermek elsı hiányzása után (_______________________________________) már
írásban értesítettük a szülıt, ennek ellenére a gyermek ismételten igazolatlanul hiányzott.
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 20§-ának
(3) bekezdése értelmében kérem Önt, hogy az esettel kapcsolatban keresse meg a gyermek
szülıjét.
A fent említett rendeletnek megfelelıen ezen értesítést megküldtem a területileg illetékes
jegyzı felé is.
Kelt., ____________________
Tisztelettel:
igazgató, tagintézmény-vezetı
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A székhelyintézmény és a tagintézmények fejlécei
Ikt.sz:_____________
Tárgy: értesítés igazolatlan
hiányzásokról

___________________________

___________________________

Tisztelt Szülı!

___ . osztályos gyermeke: ____________________________________ az elmúlt idıszakban
a következı órán/órákon hiányzott:
Dátum:

Az óra száma:

Tantárgy:

1
2
3
4
5
6
7

Amennyiben gyermeke igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 10 órát, abban az esetben A
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.6.) MKM rendelet (!)
bekezdése értelmében értesítést kell tennem a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzı és
gyermekjóléti szolgálat felé.

Kelt., _____________________

Tisztelettel:
igazgató/tagintézmény vezetı
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