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I. Házirend az óvoda intézményegységben
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
és Pedagógiai Szakgimnázium
Reményi Ede úti Tagóvodája
(3530 Miskolc, Reményi E. u. 2.)
alkalmazott előírásai
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1. Általános rendelkezések
A Reményi úti Óvoda 2014. szeptember 01-jétől a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) tagintézményeként lát el köznevelési feladatot.
A szülők megtisztelnek bennünket azzal, hogy gyermekük nevelését ránk bízzák. Nekünk, felnőtteknek, közös felelősséget kell vállalnunk, hogy minden gyermek egyéniségének megfelelően, természetes módon élhesse meg a gyermekkor szépségeit vagy nehézségeit. Szeretnénk,
hogy gyermekükből egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljon, a társaikkal, a felnőttekkel kialakuló kapcsolatai értékesek, tartalmasak, biztonságot nyújtóak legyenek.
Óvodánk köznevelési intézmény, melynek fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház.
Óvodánkban a gyermekek nevelése a nevelőtestület által életre hívott program szellemében történik, mely keresztyén értékszemléletre, valamint régi hagyományokra épül.
1.1. A házirend hatálya
A házirend olyan alapdokumentum, melyet az óvoda valamennyi dolgozója, és valamennyi
szülő és partner, aki az óvodában tartózkodik, köteles betartani.
1.2. Nevelőmunkánk célja
A gyermek szeretetteljes légkörben, harmonikus, igényes környezetben, hitbeli meggyőződéssel, egyéni képességeinek megfelelően fejlődhessen.
Szeretnénk a ránk bízott gyermekeket a családdal együttműködve érzelmi biztonságban – szeretettel – szeretetre, hitre nevelni.
Óvodánk mindennapjaiban jelen vannak az egyetemes keresztyén értékek, megismerhetik a
mindennapi életben az őket körül vevő világot. Helyes, szép beszédre törekszünk sok játékkal,
meséléssel, verssel. Az irodalmi, képzőművészeti és zenei anyag komplexitásával olyan tapasztalatot és élményt biztosítunk, melyben a gyermekek kreativitása képességei szerint bontakozik
ki. Biztosítani szeretnénk, hogy óvodásaink a nap legnagyobb részét nyugodtan, tartalmas játékkal töltsék, kulturált szokásokat sajátítsanak el, tájékozottak legyenek környezetükről, ezáltal megkönnyítsük az iskolába való átmenetet.

1.3. Alapadatok
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium Reményi Ede úti Tagóvodája
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OM azonosító:

200002

Tagintézmény címe:

3530 Miskolc, Reményi Ede utca 2.

Telefonszáma:

46/504-896

E-mail címe:

remenyiovi@gmail.hu

Tagóvoda fenntartója:

Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.

2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A beíratás
idejét, helyét, módját – a mindenkori érvényes törvényi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hozzuk az intézmény honlapján, az óvoda bejárati ajtaján, egyéb hirdető felületeken.
Óvodánk felvesz minden kisgyermeket, akinek szülei az egyházi nevelést igénylik gyermekük
számára. Más felekezetű, vagy meg nem keresztelt gyermek is felvehető. Túljelentkezés esetén
az evangélikus vallású gyermek előnyt élvez. A felvétellel kapcsolatos fellebbezés a tagóvoda
vezetőnek nyújtható be 15 napon belül. A fellebbezés helyhiány miatt utasítható el.
Az intézmény átvételét követően a tagóvoda a várossal kötött megállapodás szerint a felvételi
körzetét megtartotta azzal, hogy azon szülők részére, akik nem kívánják vallási szempontok
szerint nevelni gyermeküket, a város más óvodájába írathassák be gyermeküket.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvodánkba felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további
nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az
óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

3. A nevelési év rendje
A nevelési év szeptember 1. - augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz
szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított
foglalkozások) június 1.- augusztus 31-ig.
Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban minden évben július hónapban
4-5 hétre bezár. A pontos időpontról legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézmény, csoportok hirdető tábláján tájékoztatjuk.
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A téli szünet ideje alatt, de legkésőbb december 24. és január első munkanapja között zárva
tartunk. Az őszi és tavaszi szünet ideje alatt igény szerint csökkentett csoportszám mellett működünk.
Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai
és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a köznevelési törvény nevelésnélküli
munkanapot engedélyez. A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Ilyenkor szükség szerint ügyeletet szervezünk. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről a csoportok üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket.
Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben, 7 munkanappal korábban a szülőket értesítjük.

4. Az óvoda munkarendje
Hétfő – Péntek: reggel 7.00 órától – délután 17.00 óráig
A gyermekek és az óvoda vagyonvédelme érdekében az óvoda ajtaját 9.00 órától 10.30 óráig,
és 13.00 órától 15.30 óráig zárva tartjuk, bejöveteli szándékukat csengővel jelezhetik.
Az épületet a dajka nyitja 6.00 órakor, zárja 18.00 órakor.

5. Gyermek az óvodában
A gyerekek reggel folyamatosan érkezhetnek az óvodánkba. Az iskolába készülő gyerekeknél
javasoljuk, hogy 9 óráig érkezzenek meg.
Ha ebéd után szeretnék hazavinni a gyermeket, akkor azt 12.45 óra és 13.00 óra között tegyék
meg, hogy a többi gyermeket ne zavarják a pihenésben. A délutáni uzsonna 15.30 óráig tart. Ha
közben jönnek a gyermekekért, kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. Ezt a kulturált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák
be.
Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvónő, vagy a dajka átvett
a szülőktől. A gyermekeket csak is szülőknek adjuk ki, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást kérünk. A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét
szülő számára a szülői jogokat biztosítani. A gyermekek biztonsága érdekében 16 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket. A gyermeket csak annak a szülőnek (hozzátartozónak) adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek testi épségét.
7

A gyermekcsoportok reggel 7.00 óra és 7.30 óra között és délután 16.30 óra és 17 óra között
összevontan működnek.
Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban
az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
A gyermek, egészséges fejlődése érdekében napi 10 óránál többet ne tartózkodjon az intézményben.
Amikor a szülő megérkezik gyermekéért az óvodába, és az óvodapedagógus átadja a gyermeket
a szülőnek, a továbbiakban a gyermekért felelősséget sem az óvoda épületében, sem az udvaron
nem vállalunk. Kérjük a kedves szülőket, hogy az intézményből minél rövidebb idő alatt távozzanak a zavartalan működés érdekben.
A szülő köteles lakcímében, elérhetőségében történő változást a gyermek érdekében bejelenteni
a csoport óvónőinek.

6. Az óvoda napirendje
Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként 10-15 perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak.
Időpont

Tevékenység

7.00-8.15 óra

gyülekező, játék, készségfejlesztés a csoportszobában

8.00-9.00 óra

folyamatos tízórai

9.00-10.30 óra

délelőtti foglalkozás (mese-vers, énekzene, mindennapi testnevelés, művészeti
nevelés, környezeti nevelés)

10.30 óra

készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban

12.00-13.00 óra

terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés

13.00-15.00 óra

délutáni alvás, vagy csendes pihenő

15.00-17.00 óra

uzsonna, délutáni foglalkozás

Délelőttre szervezzük az úszást, korcsolyázást, illetve a kirándulásokat, sétákat.
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7. A gyermek, egészségének biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok
A nevelési-oktatási intézmény feladatait a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben
20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet szabályozza.


A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan
fejlesztő, rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.



Az óvoda működtetésének feladata az, hogy a gyermek egészségi állapotának kedvező
irányú változását idézze elő.



Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
o az egészséges táplálkozás,
o a mindennapos testnevelés, testmozgás,
o a testi és lelki egészség fejlesztése,
o a bántalmazás megelőzése,
o a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
o a személyi higiéné területére terjednek ki.



Az egészséges életmódra vonatkozó támogató óvodai munkarendben és házirendben
előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.



Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.



Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermekés ifjúságvédelmi szolgálatot, szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre.



Az óvodában, valamint az óvodán kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken
a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. Az óvodában, valamint az óvodán kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.



Az intézménynek a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében intézményi
gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben
9

lévő családok segítése, tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az
igénylés módjáról.


Amíg a gyermek az óvodában tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan
tilos, tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne juthassanak ki. A
gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokra felhívjuk a gyermekek figyelmét, az elvárható magatartásformákat folyamatosan gyakoroljuk az óvodásokkal. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.



Óvodán kívüli foglalkozásokra (élményszerzés, séta, bábszínház, uszoda, korcsolya) a
szülők írásos engedélyével visszük a gyermekeket.

Egészségügyi okokból - óvodai rendezvény kivételével - a gyermekmosdóba, csoportszobába,
öltözőbe csak rendkívüli esetben lehet belépni. Reggel és délután a szülők öltöztetik és vetkőztetik a gyermekeket.
A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoport óvodapedagógusa - a kisgyermek
elsősegélyben részesítése után - köteles a szülővel ismertetett, SZMSZ-ben megfogalmazott
eljárási rendet alkalmazni. A gyermekek ne hozzanak be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott tárgyakért nem vállalunk anyagi felelősséget.
A gyermekek ne hozzanak be balesetveszélyes tárgyakat (hegyes olló, bicska, gyufa…), illetve
olyan játékszereket, amelyek a kisgyermekek között balesetet okozhatnak (nagyméretű bicikli,
gördeszka).
Mobiltelefont a gyermekek nem hozhatnak magukkal az óvodába.
Az óvoda területén és a bejárattól 5 méteres távolságban tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata!
Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti.
Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivétel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvoda vezetőjével előzetesen megbeszéltek, és tájékoztatták az érintett óvónőt.) Minden szülőnek kötelessége jelezni, hogy gyermeke valamilyen
tartós betegségben szenved (pl. epylepsia, allergia, stb.).
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Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző megbetegedést a szülő köteles jelezni az óvoda vezetőjének. 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi
igazolással jöhetnek óvodába, kivéve, ha nem betegség miatt hiányoztak és azt előre jelezték
az óvónőnek.
Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik:


Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal



Hallásvizsgálat évente egy alkalommal

A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket.
Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb.
A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, bontatlan (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt, vagy HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban
készült tortát hozzanak.

8. A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái
A gyermekek óvodai életében jutalmazásként, mindazokat a formákat alkalmazzuk, ami megfelel az óvodai nevelési programnak és a gyermekek életkori sajátosságainak (dicséret, csoportos jutalom stb.).


arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)



értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)



időzítés elve (a tett után közvetlenül)



következetesség elve



mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve



adott cselekvés értékelésének elve (a gyermek viselkedését, erőfeszítését értékeljük)

Fegyelmező intézkedések elvei
Az óvodában is szükség van kisebb fegyelmező intézkedésre a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően (figyelmeztetés, beszélgetés, stb.), de nem alkalmazunk testi fenyítést,
megszégyenítést, megfélemlítést, a gyermek egészséges fejlődését akadályozó büntetést (pl.
étel vagy szabadlevegőn tartózkodás megvonását).
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9. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában
Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Az udvaron az időjárásnak megfelelő játszóruhában tartózkodjanak. A gyermeket minden
reggel tisztán, tiszta ruhába hozzák. Kérjük, hogy a gyermek zsákjában legyen benti cipő (nem
lehet papucs), egy teljes váltás ruhanemű (zokni is). A szükségesnél több ruha ne legyen a zsákban. A gyermekek mozgásfejlesztéséhez, a testnevelés foglalkozásokhoz legyen kényelmes
póló, rövidnadrág, biztonságos tornacipő. A törülközőt és az ágyneműt otthonról hozzák a gyermekek, melyet hetente mosni kell, az ágyneműt kéthetente adjuk haza mosásra.
A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját – a csere megelőzése érdekében.
Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk.

10. A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok


A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési
oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik
a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a
gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak
tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.



Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
o a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az
óvodába,
o a gyermek, beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.



Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.



Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, a tagóvoda
vezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt – továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
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A gyermek hiányzását betegség esetén orvosi igazolással igazolnia kell a szülőnek. Nem
betegség, hosszabb hiányzás (10 napon túli) esetében a szülő írásbeli kérelmet nyújt be
a tagóvoda vezetőjének, aki engedélyezi a távolmaradást.

11. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről, együttműködés
a szülőkkel
A gyermekekkel kapcsolatos, magánjellegű beszélgetésekre ne vonják el hosszabb időre az
óvónő figyelmét a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás
folyamatát. A megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek
a következők:


Szülői értekezlet, évente minimum 2 alkalommal;



Fogadóóra;



Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval;



Családlátogatás, óvónői, szülői kezdeményezésre;



Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére.

Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket
az aktuális programokról, esetleges kérésekről, ezt naponta kísérjék figyelemmel! A szülők pedagógiai kérdésekben az óvónőtől kérjenek segítséget, tanácsot, tájékoztatást. Gyermekről felvilágosítást csak a csoport óvónői, illetve a tagóvoda vezető adhat.
A gyermek egyéni fejlődéséről a szülők személyesen évente két alkalommal kapnak a csoport
óvodapedagógusaitól szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást.
Az óvoda nevelési programja megtalálható az intézmény honlapján, a tagóvoda vezető irodájában, a nevelői irodában. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a tagóvoda vezetőtől
kérhető el.

12. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele - étkezés és önköltséges szolgáltatások
Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket, a térítési
díj mértékét a fenntartó határozza meg:


A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna).



Igényelt szolgáltatás díja. Ezek lehetnek:
o Játékos úszásoktatás,
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o Játékos korcsolya oktatás,
o Bábszínház,
o Játékos ismerkedés az angol nyelvvel,
o Zeneovi, gyermektánc, sakk.
o Kirándulások bérelt busszal vagy egyéb közlekedési eszközzel.
Kiscsoportban elsősorban a beilleszkedés, a szokások, szabályok megismerése, alkalmazkodó
készség alakítása a fő célunk.
Középső és nagycsoportosok már ismerik, és várhatóan betartják a szokásokat, szabályokat,
ezért nekik a kirándulásokon kívül, a fent igényelt szolgáltatásokat szervezzük.
Az étkezés és a szolgáltatások fizetése minden hónap 15-éig történik. A pontos időpontról a
csoportok bejáratánál elhelyezett táblán tájékoztatjuk Önöket. A térítési díj fizetése minden hónapban a tárgyhóra történik – a hiányzás a következő hónapban kerül levonásra. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8:30 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés 24
óra múlva lép életbe és a következő havi ebédbefizetésnél írható jóvá. Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést. Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis azt, hogy mettől-meddig kérik a lemondást. A térítési
díj visszafizetés abban az esetben történik (befizetési időpontban) ha a gyermek kimarad az
óvodából (óvodaváltozás, beiskolázás) vagy térítés kedvezményt kapott.

13. Kedvezmények és támogatások
Óvodai gyermekétkeztetés kedvezményének igénybevételéhez Nyilatkozat kitöltése szükséges.
A díjkedvezmény iránti igényüket a tagóvoda vezetőjének kell jelezni és a szükséges igazolásokat benyújtani.
Ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, ha:


rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,



a gyermek tartósan beteg; vagy családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,



családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek,



a gyámhatóság elrendelte a gyermek nevelésbe vételét,



a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó
minimálbér 130 százalékát.
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14. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:


A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Az átvételről „Óvodalátogatási
igazolást” kérünk.



A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon.



Az óvodai elhelyezés megszüntethető fizetési hátralék miatt, ha a szülői felszólítás eredménytelen, - kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába,
ha hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte – a
döntés jogerőre emelkedése napján.



Ha a gyermek igazolatlanul 10 napnál többet van távol, és a tagintézmény-vezető már 2
alkalommal felszólította a szülőt a rendszeres óvodába járásra, valamint elmulasztásának következményeire – kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került
az óvodába, ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét
betöltötte – a döntés jogerőre emelkedése napján.



Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján,
amelyben a 8. életévét betölti.



A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

A tankötelezettség megállapítása


A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.



Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban:
o amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt
igazolja,
o dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való
további részvételéről,
o szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából:
o ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
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o ha a gyermek nem járt óvodába,
o ha a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b)
pont szerinti döntéssel, vagy
o szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.


A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő
is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.

15. Az óvoda hagyományai - ünnepeink, programjaink és szolgáltatásaik:


Hittan alkalmak (hetente)



Séták, kirándulások szűkebb és tágabb környezetünkben



Bábszínház, színház és múzeumlátogatás



Zenés meseelőadások alkalmanként



Nyílt napok tanítók részére (február)



Önköltséges különfoglalkozások szakoktatóval szülői igény szerint (zene ovi, sakk,
néptánc, angol)



Október 4. Állatok világnapja – Kiállítás szervezése gyermekek és szülők munkáiból



Október 31. Reformáció ünnepe



Adventvárás, Családi játszóház – karácsonyi díszek készítés, karácsonyi vásár



Mikulás – Csodamalom Bábszínházi előadás megtekintése, pedagógia szakos tanulók
előadása



Karácsony az óvodában, közös verselés, énekelés az intézmény lelkészével együtt



Vízkereszt – Három királyok - nagycsoportosoknak



Farsangi mulattság



Március 15. Kossuth szoborhoz sétálunk virággal, kokárdával



Március 22. Víz világnapja – Séta a Szinva patakhoz, Jézus kútjához



Húsvét – Feltámadás ünnepe, népszokások felelevenítése



Nyitott napok az óvodába lépő gyermekeknek és szülőknek



Április 22. Föld napja – virágültetés az udvari kiskertben



Anyák napja
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Pünkösd



Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása



Gyermek hét – Minden nap más-más érdekes tevékenységgel:
o goffri sütés, nagymamás nap
o kirándulás
o sportnap: „madár-röppálya” egyensúly kötélpálya kiépítése, fészeképítés, a Madártani Egyesület képviselőjével, rajz verseny
o családi nap, sportvetélkedő
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II. Házirend az általános iskola intézményegységben
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
és Pedagógiai Szakgimnázium
Általános Iskolája
(3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7. és 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 6.)
alkalmazott előírásai
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1. Általános rendelkezések
1.1. Adatok
Intézmény: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakgimnázium
Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 4.
Telephelyek:3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 6.(alsó tagozat), 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 7. (felső tagozat)
1.2. A házirend célja és feladata
A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium vezetősége, tantestülete, szülői munkaközössége és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalta az iskola életének és működésének legfontosabb szabályait, a tanulók
kötelezettségeit és jogait, a kötelező érvényű normákat, az iskola közösségeinek és az egyéneknek az alapvető érdekeit.
A házirendbe foglaltak célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és
oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.
A házirend a MEE 2005. évi VIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a 20/2012. EMMI rendelet szellemében, az igazgatótanács, a tantestület, és a diákönkormányzat véleményének egyeztetésével készült.
1.3. Hatálya és hatásköre
Jelen házirend hatálya kiterjed a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és
Pedagógiai Szakgimnázium Miskolc, Kis-Hunyad u. 7. és Dayka G. u 6. szám alatt tanuló diákjaira, pedagógusaira, az iskola más alkalmazottaira illetve a gyermekek szüleiként, törvényes
képviselőiként gyakorlókra, kötelezettségeket teljesítőkre.
A házirend szabályozza a tanár-diák viszonyt, a diákoknak a többi diákhoz és az iskola polgárainak az intézménnyel jogviszonyban nem állókhoz való kapcsolatát.
1.4. Nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:


intézményvezetőnél
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az iskola tagintézmény-vezetőjénél



az intézmény honlapján.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnök tájékoztatja:


a tanulókat osztályfőnöki órán



a szülőket a szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőnél, tagintézmény-vezetőjétől és az osztályfőnököktől.

2. Tanulói jogok és kötelezettségek
Minden tanulónak, mint az iskolaközösség tagjának, jogai és kötelességei vannak. Az alapvető
jogokat és kötelességeket a 2011. évi CXC. törvény a fogalmazza meg.
A jogok és kötelezettségek megvalósulásának helyi gyakorlata:
2.1. Tanulóink kötelességei
a) A legjobb tudásuk szerint tegyenek eleget tanulmányi feladataiknak.
b) Iskolánk a Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományai alapján alakítja értékrendjét. A tanulóktól elvárjuk, hogy evangélikus általános iskola tanulóihoz méltón viselkedjenek, és megtartsák a vallásgyakorlással összefüggő elvárásainkat.
c) Magatartásuk legyen kötelesség- és tisztelettudó, közerkölcsöt nem sértő és fegyelmezett. (részletesen: 2. számú függelék)
d) A szóbeli és írásbeli házi feladataikat a legjobb tudásuk szerint kötelesek elvégezni.
e) Kötelesek vigyázni maguk és társaik testi épségére és tulajdonára.
f) Kötelesek tudatosan törekedni műveltségük gyarapítására, társadalmunk követelményeinek való megfelelésre.
g) Az iskola ünnepélyein kötelesek az alkalomhoz illő módon és külsővel megjelenni, és
kulturáltan viselkedni.
h) Iskolánkban megkívánjunk a választékos szóhasználatot és kulturált beszédstílust.
i) Kötelesek az iskola és az osztálytermek tisztaságát megóvni, és a berendezési tárgyak
épségét megőrizni.
j) Kötelesek megtartani az egészségvédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
k) A tanulók ellenőrzőjüket kötelesek maguknál tartani, és a bejegyzéseket rendszeresen
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aláíratni a szülőkkel, gondviselővel.
l) Osztályozó vizsgát köteles tenni:


a magántanuló,



az a tanuló, aki 250 óránál többet mulasztott,



az a tanuló, aki egy tantárgyból az éves óraszám 30 %-nál többet mulasztott.

Az osztályozó vizsgák időpontjai:


félévkor január 15-ig,



év végén június 15-ig.

Az osztályozó vizsgára a szülő írásban halasztást kérhet az iskola igazgatójától.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program tartalmazza, amely megtekinthető az iskolánk honlapján.
2.2. Tanulóink jogai
a) A diákok joga, hogy személyiségüket, emberi méltóságukat és a törvények adta jogaikat
mindenki tiszteletben tartsa, legyen biztosítva védelmük a fizikai és lelki erőszak bármilyen formája ellen.
b) A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy a felekezetük szerinti hitoktatásban vegyenek
részt.
c) A diákokat érintő kérdésekben valamennyi tanulónk véleményt nyilváníthat, amelyet a
diákönkormányzatnak továbbíthat.
d) Tanulóink részt vehetnek az iskola kulturális, sport, szakköri, önképzőköri munkájában,
tanulmányi versenyeken és pályázatokon, az iskola és más szervek által szervezett tehetséggondozó tréningeken. Ezen jog megvonása fegyelmi büntetés illetve fegyelmező
intézkedés eszköze nem lehet.
e) Tanulóink igénybe vehetik az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, a sportfelszereléseket és létesítményeinket szaktanári engedéllyel és felügyelettel.
f) Jogszabályokban, illetve helyi szintű szabályokban meghatározott módon és mértékben
szociális juttatásokban részesülhetnek.
g) Kiemelkedő tanulmányi és egyéb munkájukért, közösségi tevékenységükért dicséretben, jutalomban részesülhetnek. A dicséretek és jutalmazások szabályait az iskolánk
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
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h) Problémás ügyeikkel tanulóink az igazgatóhoz, az igazgatóhelyettesekhez, az osztályfőnökhöz, a szaktanárokhoz, a diákönkormányzathoz, az iskolaszékhez közvetlenül is
fordulhatnak.
i) Az osztályozó naplóba történő bejegyzésekről folyamatosan értesülhetnek.
j) Kijavított dolgozataikat a tanulók kettő héten belül megtekinthetik, akadályoztatás esetén a szaktanár a javítás időpontját egyezteti az érintett osztályközösséggel.
k) A tanulónak joga, hogy egy tanítási napon csak két témazáró dolgozatot írjon, amelynek
időpontját minimum egy héttel előbb tudnia kell. (Témazáró dolgozat számít a több leckéből álló, több órán át vett tanítási anyagot lezáró számonkérési forma).
l) Felelettel egyenértékű, az előző 1-3 órai anyagot számon kérő dolgozat, mely dolgozat
tetszőleges számban íratható.
m) A tanulónak joga megismerni az őt érintő összes jogszabályt, jogi normát.
n) A tanulók tantárgyválasztásának jogai:


Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleten, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, szakkörökről és a tanulószobai ellátás lehetőségéről felső tagozatban.



Minden év május 20-ig írásban adhatják le a tanulók tantárgyválasztással és tanulószobai igényléssel kapcsolatos döntéseiket az osztályfőnöknek.

2.3. A művészeti képzésben való részvételi jogosultság:
a) A tanulók művészeti képzése nem tartozik az iskola ingyenes szolgáltatásai körébe.
Ebbe a tevékenységbe való bekapcsolódás a szülő és gyermek együttes nyilatkozatával
a tanulók térítési díj vagy tandíjfizetési kötelezettségének teljesítésével valósulhat meg.
A jelentkezés egy tanévre szól.
b) A tandíjfizetés és térítési díj fizetését Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése rendeletben szabályozza, amely alapján az iskola saját szabályzatot alakít ki.
c) A képzésbe bekapcsolódott diákok befizetési kedvezményt vehetnek igénybe.
A kedvezmény típusa:


tanulmányi



szociális

A kedvezmény együttesen is igénybe vehető a normatíva 50%-ának mértékéig.
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A tandíj és/vagy térítési díj fizetése félévre előre történik szeptember 30-áig illetve február 28-áig.



A befizetés kérelemre havi részletekben is teljesíthető.



A tandíjfizetési kedvezmény egy évre adható.

2.4. Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik
ki a könyvtárból. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az
igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség
véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a
fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
A tankönyvek elkülönített kezelését a „tankönyvtári szabályzat” vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. A könyvek átvételéről, a felelősséggel történő használatról és kártérítési kötelezettségről gondoskodni szükséges.
A 1265/2017. (V.29.) Korm. határozat szerint a 2017/2018-as tanévtől ingyenes tankönyvellátásra jogosult 1-8. évfolyam valamennyi tanulója.
A diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a
pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. A tankönyvrendelést
– a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős
készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi,
hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus
formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos
egyetértő nyilatkozatát.
A tankönyvek elkülönített kezelését a „tankönyvtári szabályzat” vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. A könyvek átvételéről, a felelősséggel történő használatról és kártérítési kötelezettségről gondoskodni szükséges.

23

2.5. Iskolai étkeztetés
Az iskolában működő konyha biztosítja az egésznapos iskolások és a menzát igénylő tanulóknak az étkezési lehetőséget.
Az étkezési díjat az élelmezési ügyintéző által megállapított, és a szülők, tanulók számára a
hirdetési táblán jelzett időpontban kell befizetni.
2.6. Tanulói feladatok
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:


osztályonként két-két hetes



tantárgyi felelősök



tanórán kívüli rendezvények megszervezéséért felelős tanulóközösségek.

A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
A hetesek feladatai:


Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.
az órát tartó nevelő utasításai szerint); a szünetben a tantermet kiszellőztetik; a hiányzó
tanuló nevét jelentik.



Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére.



Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot.



Óvják az osztálytermekben a berendezési tárgyak épségét, jelzik az észlelt károsodást
az ügyeletes tanárnak vagy osztályfőnöküknek.



Az osztályban történt esetleges balesetet azonnal jelentik az ügyeletes tanárnak vagy az
osztályfőnöknek.



Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése vagy szaktanári kijelölés alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének
és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.
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2.7. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája.
a) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
b) az iskola igazgatója és helyettese a diák önkormányzati ülésen és hirdetőtáblán folyamatosan tájékoztatja, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon.
c) A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan
szóban és tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.
d) A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogainak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban -, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján, az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

3. Az iskolai működés rendje
Az iskolába érkezés:
a) Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este húsz óráig
vannak nyitva.
b) A tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik. Az iskolába a tanítás megkezdése előtt negyed
órával meg kell érkezni.
Gyülekező az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon.
A tanóráról való késést a szaktanárok rögzítik a papír alapú, vagy az elektronikus naplóban. Az
osztályfőnök, illetve az elektronikus napló összesíti a percekből adódó késéseket. Amennyiben
a tanuló késései elérik a 45 percet, azaz egy tanítási órát, úgy az igazolatlan mulasztásnak, 1
igazolatlan órának minősül.
A tanítási órák és az óraközi szünetek
A tanítási órák időtartama 45 perc.
Csengetési rend
1.
óra
Tízórai szünet
2.
óra
3.
óra
Nagyszünet
4.
óra
5.
óra

745 – 830
840 – 925
935 – 1020
1035 – 1120
1130 – 1215
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6.
óra
7.
óra
Uzsonnaszünet
8.
óra
9.
óra


1225 – 1310
1320 – 1405
1415 – 1500
1515 – 1600

Kicsengetéskor a teremváltás az óraközi szünet elején történik. Mindig meg kell várni,
míg a terem kiürül, és az ott tanító pedagógus engedélyt ad a táskák, kabátok bepakolására.



A tízórai elfogyasztására az első óraközi szünetben kerül sor tanári felügyelettel. A napközisek az ebédlőben, a többiek a tantermekben fogyasztják el a tízórait.



Szellőztetés óraközi szünetekben valamennyi ablak kinyitásával történik. A nyitott ablak veszélyes. Oda kiállni vagy ülni, vagy bármit ki-be dobálni nem szabad.



A szünetet a folyosón kulturáltan töltsd el! Lépcsőn, folyosón lehetőség szerint jobb
oldalon közlekedj!



Az óraközi szünetek legalább 10 percesek. Az uzsonnaszünet és az udvari szünet 15
perces.



A szünet ideje nem rövidíthető.



A harmadik szünetet jó idő esetén az udvaron töltjük.



A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik,
vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.



Nagyobb értékű tárgyat, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók lehetőleg ne hozzanak, vagy azt helyezzék el az iskola páncélszekrényében, ellenkező esetben, az eltűnt,
esetleg ellopott értéktárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal.



Általános iskolás diákoknak csak szülői kérelmet követően, saját felelősségre lehet mobiltelefont hozni iskolába.
o Alsó tagozatos tanulók esetében tanítási időben kikapcsolt állapotban a táskában
kell tárolni.
o Felső tagozatos diákok csak szünetekben és órák után használhatják telefonjukat, tanítási órákon kikapcsolt állapotban a táskában kell tárolni. Szaktanári irányítással tanórán használható.



Amennyiben a tanuló az iskolába hozott mobiltelefont tiltott időben használja, a szaktanár elveszi, átadja az igazgatóhelyettesnek, aki csak a szülőnek adja vissza.



Becsengetéskor a tanulók a tanteremben vagy a szaktanterem előtt tartózkodnak.
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Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.



Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja.

A hiányzások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek:


A szülők előzetes kérésére az osztályfőnök engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról
való távolmaradásra 1-3 napig. (órákra nem bontható)



A három napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges.



A szakórákról való távolmaradásra indokolt esetben a szaktanár és az osztályfőnök (hiányzásuk esetén igazgató, igazgatóhelyettesek) adhat engedélyt.



A betegség miatti mulasztást a hiányzás utáni első osztályfőnöki órán igazolni kell, vagy
legkésőbb 5 munkanapon belül.



Az igazolás módja: ellenőrzőbe beírt szülői igazolás, orvosi igazolás.



A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzást
ebben az esetben is igazolni kell.



A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a felmentettnek a
kijelölt helyen kell tartózkodnia.



A szülői aláírással ellátott sportkikérőket az osztályfőnöknek kell benyújtani.



Tanítási idő alatt az iskola csak indokolt esetben, osztályfőnök vagy szaktanár által adott
iskolai kilépővel hagyható el. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán.

4. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
1) A pedagógiai programunkban lefektetett értékelési rendszerünknek megfelelően tanítunk. Az osztályzatokat a tanuló beíratja az ellenőrző könyvbe, a beírás rendszerességét
az osztályfőnök ellenőrzi. A szülők aláírásukkal jelzik az osztályzatok, beírások tudomásulvételét. Az érdemjegy a tanulók teljesítményét méri, fegyelmi eszköz nem lehet.
2) A vallási felekezethez való tartozás alapján megszervezett hitoktatás vagy erkölcstan
tanulóink számára kötelező.
3) A tanulóink számára szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat pedagógiai
programunk tartalmazza.
4) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni és fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán
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kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
5) A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

5. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1) A tanuló kötelessége:
a) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét!
b) Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket!
c) Tartsa meg, és igyekezzen társaival is megtartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat!
d) Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlel!
e) Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát vagy ha megsérült!
f) Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés stb.) esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat!
g) Tilos az iskolába bármilyen – más testi épségét veszélyeztető – tüzet vagy sérülést
okozó anyagot, tárgyat hozni!
2) A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó szabályok:
a) A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
b) A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfelszerelést kell viselniük (fehér póló, sötét tornanadrág, fehér zokni, fehér tornacipő).
A felszerelések hiánya fegyelmező intézkedéseket von maga után.
c) A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót.
3) A tanuló joga a biztonsághoz és az egészséghez:
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a) A tanuló egészségügyi, pszichológiai problémái megoldásában nevelőin kívül az

iskolaorvoshoz, az iskolai védőnőhöz és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz
is fordulhat.

6. A létesítményhasználat rendje
1) Az iskola tulajdonát képező helyiségek rendeltetésszerűen használhatók. Az osztálytermek, szaktantermek, tornaterem, könyvtár a tanév elején elkészített teremrend szerint
működik. A rendért a tanteremben órát tartó tanár és az ott tartózkodó osztály a felelős.
2) A fizika, számítástechnikai termekben, tornateremben és a könyvtárban csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Ezeket a helyiségeket zárva kell tartani. A zárás és nyitás a
szaktanár feladata. Az öltőzőkben hagyott dolgokért csak annak rendeltetésszerű használata esetén tudunk felelősséget vállalni. Az öltözőt a szaktanár nyitja és zárja.
3) Az egyes helyiségek, létesítmények kötelező tanítási időn kívüli használatára az igazgató adhat engedélyt (klubdélutánok, osztályrendezvények stb.).
4) Télen a szünetekben a balesetveszély miatt tilos a hógolyózás.
5) A tanuló köteles az iskola épületének, vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek az állagát megóvni. Szándékos károkozás, rongálás esetén köteles az okozott kárt megtéríteni.

7. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
1) A tanulók jutalmazásának elvei
a) Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti,
illetve jutalmazhatja.
b) Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó
szervező és irányító tevékenységet végez.
c) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
Jutalmazásra a diákközösségek, osztályfőnökök és a szaktanárok tehetnek javaslatot az
iskolavezetésnek.
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2) A jutalmazás formái
a) Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
i) szaktanári,
ii) osztályfőnöki,
iii) igazgatói,
iv) nevelőtestületi,
b) Könyv, könyvutalvány, egyéb jutalom.
c) Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el,
vagy kiemelkedő közösségi munkát végzett emlékplakettet kap, amelyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt veheti át.

8. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásai
Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek:


szaktanári figyelmeztetés



osztályfőnöki figyelmeztetés



osztályfőnöki intés



osztályfőnöki megrovás



igazgatói figyelmeztetés



igazgatói intés



igazgató megrovás

A fegyelmező intézkedéseket be kell írni a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba.

9. Iskolán kívüli magatartás normái
Az iskola területén kívüli rendezvényeken a tanulóktól elvárjuk a keresztény szellemű és erkölcsű magatartást minden körülmények között (tanulmányi és osztálykirándulás, túra, tanulmányi
és sportrendezvények, erdei iskola, hangverseny, múzeum-, mozi- és színházlátogatás).
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III. Házirend a gimnázium és pedagógiai szakgimnázium intézményegységben
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
és Pedagógiai Szakgimnázium
(3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)
alkalmazott előírásai
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1. Általános rendelkezések
1.1. Adatok
Intézmény: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakgimnázium
Székhely: 3525, Miskolc, Dayka Gábor út 4.
Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház
1.2. A házirend célja és feladata
A Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium vezetősége, tantestülete, szülői munkaközössége és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe
foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb szabályait, a tanulók kötelezettségeit
és jogait, a mindenki számára kötelező érvényű normákat, továbbá az iskola által elvárt viselkedési szabályokat.
A házirendbe foglaltak célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és
oktatás zavartalan megvalósítását.
Iskolánk a Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományai alapján alakítja értékrendjét. A
tanulóktól elvárjuk, hogy evangélikus gimnázium tanulóihoz méltón viselkedjenek és betartsák
a vallásgyakorlással összefüggő elvárásainkat. Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki elfogadja és vállalja a keresztény értékrendet.
A házirend elfogadásáról a tantestület dönt, az igazgatótanács, a szülői választmány és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
1.3. A házirend hatálya és hatásköre
A házirend az iskola életének belső törvénye, ennélfogva az abban foglaltakat be kell tartania
az iskolánkba járó tanulóknak, szüleiknek, iskolánk pedagógusainak és alkalmazottainak.
Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett
programjainkra vonatkoznak, amelyeket pedagógiai programunk alapján szervezünk, és amelyeken ellátjuk tanulóink felügyeletét.

1.4. Nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:


az iskola honlapján
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az intézményvezetőnél



a diákönkormányzatot segítő nevelőnél



a titkárságon.

A házirendet az iskolába történő beiratkozáskor a szülők és tanulók részére elérhetővé tesszük.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnök tájékoztatja
a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket a szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, osztályfőnökeitől.
1.5. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai


A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével
az iskola igazgatója készíti el. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az
igazgatótanács, az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék véleményének
figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.



A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a Magyarországi Evangélikus Egyház Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba.



Az érvényben levő házirend módosítását - bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége.



A házirendet a törvényben előírtak, illetve módosítási javaslatok alapján felülvizsgáljuk.
A módosításról a nevelőtestület dönt az igazgatótanács és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. A módosított dokumentumot aláírja a nevelőtestület képviselője
(igazgató), az igazgatótanács és a diákönkormányzat képviselője. A házirend a záradékban megadott időponttól a következő módosításig érvényes.

2. A tanulók kötelességei és jogai
A kötelezettségek és jogok megvalósulásának helyi gyakorlata:
2.1. Tanulóink kötelességei:
1) A legjobb tudásuk szerint, képességeiknek megfelelően rendszeres munkával tegyenek
eleget tanulmányi feladataiknak.
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2) Kötelességük részt venni az órarend szerinti tanórákon, az általa választott nem kötelező
tanórai foglalkozásokon, szakkörökön. A szóbeli és írásbeli házi feladataikat a legjobb
tudásuk szerint kötelesek elvégezni.
3) Tanulóink kötelesek betartani a házirend szabályait.
4) A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és
alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját
magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen
rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel.
5) Kötelességük teljesíteni az iskola hagyományaiból, egyházi, gimnáziumi és szakgimnáziumi jellegéből adódó teendőket. Kötelesek tudatosan törekedni műveltségük gyarapítására, társadalmunk követelményeinek való megfelelésre.
6) Az iskola ünnepélyein kötelesek az alkalomhoz illő módon és külsővel, egyenruhában
megjelenni.
7) Kötelesek az iskola és az osztálytermek tisztaságát megóvni, rendeltetésszerűen használni az iskola helyiségeit, berendezéseit, eszközeit.
8) Kötelesek betartani az egészségvédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
Vészhelyzet esetén – bombariadó, tűzriadó – kötelesek betartani az iskola kiürítésére
vonatkozó szabályokat.
9) A tanulói jogviszony megszűnésekor (kizárás, végleges távozás) a diákigazolványt a
tanuló köteles visszaszolgáltatni.
10) A diákok kötelessége, hogy a könyvtári és sportfelszerelési tartozásukat legkésőbb az
utolsó tanítási nap előtt tíz nappal rendezzék.

2.2. Tanulóink jogai
1) A diákok joga, hogy személyiségüket, emberi méltóságukat és a törvények adta jogaikat
mindenki tiszteletben tartsa, legyen biztosítva védelmük a fizikai és lelki erőszak bármilyen formája ellen.
2) A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy a felekezetük szerinti hitoktatásban vegyenek
részt. Az evangélikus, református, római katolikus és görög katolikus vallásúak számára
hitoktatást biztosítunk. A tanuló önazonosságát (vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai)
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szabadon kifejezésre juttathatja, de jogának gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, nem
sérthet és nem korlátozhat másokat.
3) A tanulót megilletik az információs és adatvédelmi jogok, a levelezéshez és magántitokhoz való jog, a szabad véleménynyilvánítás joga. Kiskorú tanuló a szülőjének, gondviselőjének hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat sajtó és média számára, róla sajtótermék számára fénykép nem készülhet.
4) Az iskola területén hang-, fénykép-, és videó felvétel – az iskolai rendezvényeken kívül
– csak igazgatói engedéllyel készülhet.
5) A nemzeti köznevelési törvény rendelkezései alapján alanyi jogon választhat, illetve
választható a különböző szintű és hatáskörű diákközösségekbe, úgy mint diákönkormányzat, osztály-diákbizottság, diákkörök tagsága és vezető testülete.
6) Problémáikkal tanulóink az igazgatóhoz, az igazgatóhelyettesekhez, a szaktanárokhoz,
az osztályfőnökhöz, az igazgatótanácshoz, a diákönkormányzathoz közvetlenül is fordulhatnak.
7) A tanulóknak joguk van problémáik megoldásában az iskola lelkészének, orvosának,
védőnőjének, mentálhigiénikus tanárának, gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanárának
segítségét kérni és igénybe venni.
8) Tanulóink részt vehetnek az iskola kulturális, sport, szakköri, önképzőköri munkájában,
tanulmányi versenyeken és pályázatokon, az iskola és más szervek által szervezett tehetséggondozó tréningeken, egyetemi előkészítőkön. Ezen jog megvonása fegyelmi
büntetés illetve fegyelmező intézkedés eszköze nem lehet.
9) Tanulóink igénybe vehetik az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszerelését és létesítményeit szaktanári engedéllyel és felügyelettel.
10) Kiemelkedő tanulmányi és egyéb munkájukért, közösségi tevékenységükért dicséretben, jutalomban részesülhetnek.
11) Jogszabályokban, illetve helyi szinten meghatározott módon és mértékben szociális juttatásokban részesülhetnek.
12) A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
13) A tanulónak joga van arra, hogy a tanítási órák közti szünetet a házirend betartása mellett teljes tartamában pihenésre, rekreációra, a társas érintkezés megengedett formáira
használja fel.
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14) A tanulónak joga megismerni az őt érintő összes jogszabályt, jogi normát. A szabályozások megismertetése az osztályfőnök feladata, amelyet a diákönkormányzat bevonásával teljesít.

3. Iskolánk által elvárt viselkedési szabályok
Iskolánk a Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományai alapján alakítja értékrendjét.
Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek
elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola
rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék osztályuk és
az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük,
beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratatlan szabályaihoz és normáihoz.
1) Iskolánk tanulója és dolgozója külső megjelenésében legyen ápolt, mértéktartó, kifejezve ezzel igényességét magával és másokkal szemben. A megjelenés mindig az alkalomhoz igazodjon. Szolid, feltűnést nem keltő ruha viselete ajánlott, ezért a tanuló tudomásul veszi, hogy iskolánk nem tartja értékrendjébe illőnek:


olyan pólók viseletét, melyek felirata, mintázata sértheti mások önérzetét, lelkiismereti szabadságát,



olyan ruhadarabokat viseletét, melyek inkább szórakozóhelyekre, strandra és
nem iskolába valók (túl rövid szoknya, nadrág, feltűnést keltő ruhadarabok),



a természetellenes hajszínt, a rikító körömlakkot, a műkörmöt,



a nem mértéktartó testékszereket, az arcon viselt piercingeket, fiúk esetében a
fülbevalót.

2) Elvárjuk tanulóinktól, hogy társaikkal, tanáraikkal, az iskola minden dolgozójával és az
iskola (számukra ismert vagy ismeretlen) vendégeivel szemben kulturáltan és udvariasan viselkedjenek. Minden, az iskolában tartózkodó személyt (gyereket, felnőttet, ismerőst és ismeretlent) az illemszabályoknak megfelelően köszöntsenek.
Tanulóink tudomásul veszik, hogy a tanulók egymás közti érintkezésében a nyelvi durvaság, káromkodás, egymás megalázása szigorúan tilos és büntetést von maga után.
(Súlyos esetben már az első alkalommal osztályfőnöki fokozatú büntetés adható.)

36

Tanulóink belátják, hogy a testi erőszak, fenyegetés (verekedés, durva játék, köpködés,
stb.) szigorúan tilos, és felelősségre vonással jár. (Súlyos esetben már az első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetéssel büntetendő.)
3) Elvárjuk tanulóinktól, hogy az iskolai ünnepségeket, rendezvényeket tiszteljék meg öltözködésükkel és viselkedésükkel egyaránt!


A műsorok, megemlékezések alatt nem illik beszélgetni, rágógumit rágni, a
padra lefeküdni, fiúknál sapkát, kalapot a fejen hagyni.



Nemzeti himnuszunk és szózatunk felhangzásakor vigyázban állunk és énekeljük!



Iskolai rendezvényeken a mobiltelefonunkat kikapcsoljuk.



Színházba, hangversenyre megérkezni pontosan kell, természetesen az alkalomhoz illő öltözetben. Nem való a nézőtéren enni, a cselekményt hangosan kommentálni, a nemtetszést látványosan kimutatni. Illetlenség előadás közben kimenni, de az előadás végét se zavarjuk meg korai távozással!



A tanulók az iskolai egyenruhát viselik az iskolai ünnepélyeken és egyházi alkalmakon. Egyenruhában vesznek részt minden olyan találkozón és versenyen,
ahol a méltó megjelenés elvárt.
o Egyenruha a lányoknál: az iskola által ajánlott fekete egyberészes ruha,
testszínű harisnya, fekete alkalmi cipő, egyensál.
o Egyenruha a fiúknál: 9-11. évfolyamon fekete öltöny nadrág, sötétkék
egyen pulóver , iskolai sál. 12. évfolyamon fekete öltöny, fehér ing,

egyennyakkendő, fekete alkalmi cipő.
4) Iskolán kívüli rendezvényeken elvárt viselkedési szabályok, tiltott tanulói magatartás:
Az intézményben a dohányzás szigorúan tilos! A tilalom kiterjed az elektornikus cigarettára is, az iskola teljes területére, az iskola 50 m-es körzetére, beleértve a tanítási
időben és tanítási időn túl az intézmény területén kívül lebonyolított rendezvényeket, az
iskola által szervezett kirándulásokat is. A szeszes ital fogyasztása, vagy alkoholos állapotban, továbbá bármilyen, a tanuló belátási képességét csökkentő, kábító hatású
anyag, vagy szer hatása alatt való megjelenés tanítási időben, a tanítási időn kívüli iskolai rendezvényeken, programokon szigorúan tilos! Az a tanuló, aki dohányterméket,
elektronikus cigarettát, szeszesitalt, kábító hatású anyagot hoz be az iskolába, fegyelmi
vétséget követ el. A nevelőtestület mérlegelése alapján büntetésben részesül.
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4. Az iskolai működési rend tanulókra vonatkozó szabályai
Az iskolába érkezés


Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este nyolc óráig
vannak nyitva.



Kerülendő az iskola kapuja előtti közvetlen tartózkodás, mert ez akadályozza a közlekedést. Az ismerősök ne itt várakozzanak!



Tanítási napokon 7 óra 40 percre kell beérkezni az iskolába. Az utána érkezők nevét a
szaktanár a naplóba beírja. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

A tanítási órák és az óraközi szünetek


A tanítási órák időtartama 45 perc.



A tanítás 7.45-től 14.50 óráig tart.



A szünetek időtartama: 5 – 10 – 15 perc



Az ebédelés a 15 perces szünetekben, illetve órák után történik.



Dupla órák kölcsönös megegyezéssel szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók.



A szünet ideje nem rövidíthető. A tanulók a tantermek rendjét tiszteletben tartva tartózkodhatnak a tantermekben. Ablakpárkányon, radiátoron ülni, az ablakon kimászni tilos,
a mosdó helyiségeket rendeltetésszerűen kell használni! A szünetekben szintenként tanári ügyelet működik.



Becsengetéskor a tanulók a tanteremben vagy a szaktanterem előtt tartózkodnak.



A hivatalos ügyek a nagyszünetben, vagy a 7. óra után intézhetők.

5. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
5.1. Tanórai foglalkozások
Helyi tantervünknek megfelelően a tanórai foglalkozások a tanulói részvétel szempontjából kötelező tanítási órák, kötelezően választott tanítási órák és szabadon választott tanítási órák. A
szabadon választható tantárgyak listáját a 10. és 11. évfolyamos tanulók számára április hónapban teszi közzé az igazgató. A kérelmet az erre rendszeresített iskolai nyomtatványon írásban
kell beadni a jelzett időpontig. A jelentkezési lapot kiskorú tanuló esetén a szülőnek is alá kell
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írnia. Egy tanítási éven keresztül a felkészítésen való részvétel kötelező. A választott tanóra
foglakozáson a mulasztást – a tanórai foglalkozásokhoz hasonlóan – minden esetben igazolni
kell.
5.2. Értékelés
A pedagógiai programunkban lefektetett értékelési rendszerünknek megfelelően tanítunk. Az
érdemjegy a tanulók teljesítményét méri, fegyelmező eszköz nem lehet.
A digitális naplóba történő bejegyzésekről a tanulók folyamatosan értesülhetnek. Jelen információ semmilyen körülmények között nem tagadható meg, nem tartható vissza.
Kijavított dolgozataikat a tanulók három héten belül visszakapják, akadályoztatás esetén a szaktanár a javítás időpontját egyezteti az érintett osztályközösséggel. A három hét eltelte után kijavított dolgozatok érdemjegye utólagosan, csak akkor kerülhet be az osztálynaplóba, ha az a
tanulók előmenetelét pozitívan befolyásolja.
Az iskola kettőre korlátozza a témazáró dolgozatok naponkénti számát, amelynek időpontját
minimum egy héttel előre jelezni kell. (Témazáró feleletnek számít az egész órás dolgozat.)
A szaktanár az egyik óráról a másikra is adhat házi feladatot, és azt a tanuló köteles elvégezni.
Az elvégzett házi feladatot a szaktanár értékelheti. El nem készített házi feladatért elégtelen
osztályzat adható. A szünidőre viszont a szaktanár nem adhat fel több házi feladatot, mint amennyit egyébként is adna.
5.3. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a helyi
tantervünkben található tantárgyak követelményeivel. Az osztályozó és különbözeti vizsgákra
tanévenként legalább két, szükség esetén több vizsgaidőszakot jelölünk ki a tanév rendjében,
arról a tanulót, a szülőt értesítjük. Ha előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik a tanuló és még
nem teljesítette a helyi tantervben előírt követelményeket, akkor az adott tananyagból osztályozó vizsgát kell tennie (informatika, idegen nyelv). Ehhez az érettségi jelentkezést követően
kérvényt kell benyújtania az intézmény vezető részére.
5.4. Szülők tájékoztatása, elektronikus naplóhoz való hozzáférés módja
Az osztályzatokat a tanuló írja be az ellenőrző könyvbe, a beírás rendszerességét, hitelességét
az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi. A szülők aláírásukkal jelzik az osztályzatok, beírások
tudomásulvételét.
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Az elektronikus napló használatával megteremtjük a feltételét annak, hogy a szülők naprakész
információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban.
Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges.
A szaktanároknak 7 nap áll rendelkezésükre, hogy rögzítsék a megtartott tanórák adatait, a tanulók érdemjegyeit, hiányzását, késését.
A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő
igénybejelentő nyomtatvány kitöltése után a rendszergazda gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről.
5.5. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok
Az igazgató minden év június 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy
és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.
A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő, gyermekével közösen gyakorolhatja.
5.6. Tanórán kívüli foglalkozások
A tanulóink számára szervezett tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat pedagógiai programunk tartalmazza.
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00. óra és 19.00 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokhoz igazgatói engedély szükséges.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni és fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni és fejlesztő foglalkozásra kötelezett tanulókat
a szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az
egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola
igazgatója adhat.
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6. A hiányzások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek
1. A szülők előzetes kérésére az osztályfőnök engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról
való távolmaradásra 1-3 alkalomra. (Órákra nem bontható.)
2. A három napnál hosszabb távolmaradáshoz igazgatói engedély szükséges.
3. A szakórákról való távolmaradásra indokolt esetben a szaktanár és az osztályfőnök (hiányzásuk esetén helyettes osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek) adhat engedélyt.
4. A betegség miatti mulasztást a hiányzás utáni első osztályfőnöki órán igazolni kell.
5. Az igazolás módja: ellenőrzőbe beírt szülői igazolás, szülői aláírással ellátott orvosi igazolás.
6. A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzást
ebben az esetben is igazolni kell.
7. A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a felmentésben kijelölt helyen kell tartózkodni.
8. A szakmai gyakorlatról való hiányzást a szakórákról való hiányzáshoz hasonlóan igazolni kell.
9. A késéseket (pl. bejáró tanulók) az osztályfőnök igazolhatja. A késés ideje (beleértve a
napközbeni tanórákat is) összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás
idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
10. Azon tanuló esetében, akinek az igazolt és igazolatlan hiányzása a 250 órát, egy adott
tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, akinek igazolatlan órája van, azzal szemben a nemzeti köznevelési törvénynek megfelelően járunk el.
11. A szülői aláírással ellátott kikérőket az igazgatónak kell benyújtani.
12. A felsőfokú intézmények által meghirdetett nyílt napokon egy tanuló tanítási időben két
alkalommal vehet részt, szülői kikérővel.
13. A minisztérium által meghirdetett és egyéb tanulmányi versenyeken a komolyabb helyezést elérő tanulók igazgatói döntés alapján 1-3 napig terjedő felkészülési időt kaphatnak.
14. A tanuló rendkívüli szabadnapot kaphat a nyelvvizsgáját megelőző és a nyelvvizsgája
napján.
15. A gépjárművezetői jogosítvány megszerzését célzó vizsgára rendkívüli szabadnap nem
adható.
16. Tanítási idő alatt az iskola csak indokolt esetben, az iskolavezetés, osztályfőnök, szaktanár, szülő által adott engedéllyel hagyható el.
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17. Az iskolában a tanítási órát „idegen személy” csak igazgatói engedéllyel látogathatja.
Az igazgató engedélyezheti azt is, ha külső személy saját célra felmérést, tesztet, közvélemény kutatást akar készíttetni a tanulókkal.

7. A létesítményhasználat rendje
1) Az iskola tulajdonát képező helyiségek rendeltetésszerűen használhatók. Az osztálytermek, szaktantermek, tornaterem, könyvtár a tanév elején elkészített teremrend szerint
működnek. A rendért a tanteremben órát tartó tanár és az ott tartózkodó osztály a felelős.
Minden osztály felelős saját osztályterméért és azért a tanteremért, amelyikben az órája
van. Az utolsó tanítási óra végén köteles azt tisztán, rendben (székek felrakása, tábla
letörlése, szemét összeszedése, ablakok bezárása) elhagyni. A szaktanár köteles erre figyelmeztetni az osztályt, csoportot.
2) A kémiai előadóban, szertárakban, számítástechnikai termekben, média teremben, zeneteremben és a könyvtárban való tartózkodás csak tanári felügyelettel vagy engedéllyel
lehetséges. Ezeket a helyiségeket zárva kell tartani. A zárás és nyitás a szaktanár feladata.
3) A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést kell viselniük.
A tornacipő használata a felmentett tanulók számára is kötelező. A felszerelések hiánya
fegyelmező intézkedéseket von maga után, de érte sem igazolatlan óra, sem osztályzat
nem adható. Az öltőzőkben hagyott dolgokért csak annak rendeltetésszerű használata
esetén tudunk felelősséget vállalni. Az értékeket (pénz, ékszerek) a testnevelés óra időtartama alatt a szaktanár által kijelölt, felmentett tanuló őrzi.
4) Az egyes helyiségek, létesítmények kötelező tanítási időn kívüli használatára az igazgató adhat engedélyt (klubdélutánok, osztályrendezvények stb.).
5) Ha az udvaron testnevelés óra van, a közlekedés a kosárpalánkok alatt lehetséges. Szünetekben a balesetveszély miatt tilos a hógolyózás, és csak egy kosárlabdapalánk használható.
6) A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik,
vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Tilos az elektromos eszközök
(hajsütő, mobiltöltő) használata.
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7) Nagyobb értékű tárgyat, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába lehetőleg ne hozzanak, vagy azt helyezzék el az iskola páncélszekrényében, ellenkező esetben,
az iskolában eltűnt, esetleg ellopott értéktárgyakért, tornafelszerelésért, könyvekért az
iskola anyagi felelősséget nem vállal.
8) A mobiltelefonok középiskolai használata nem tiltott, tanítási órákon csak szaktanári
irányítással használhatóak. Testnevelés órán a telefonokat biztonságos helyen, a testnevelői tanáriban kell tárolni. A szaktanár szabadon dönthet arról, hogy mikor használható
a telefon, dolgozatok írásánál összegyűjtheti. Pedagógiai szakmai gyakorlaton a telefon
használata tilos! Az iskola területén a készülékek saját felelősségre használhatóak.
9) A tanulók részt vesznek saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai
rendezvények előkészítésében:
10) Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:


osztályonként két-két hetes,



tantárgyi felelősök,



tanórán kívüli rendezvények megszervezéséért felelős tanulóközösségek.

A hetesek megbízatása az osztályközösség és az osztályfőnök, szaktanárok által meghatározott időre szól. A heteseket az osztályfőnök illetve a szaktanár jelöli ki.

A hetesek feladatai


gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.)
az órát tartó nevelő utasításai szerint,



a szünetben a tantermet kiszellőztetik, a hiányzó tanuló nevét jelentik és/vagy felírják a
táblára,



az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére,



ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot,



óvják az osztálytermekben a berendezési tárgyak épségét, jelzik az észlelt károsodást az
ügyeletes tanárnak vagy osztályfőnöküknek,



az osztályban történt esetleges balesetet azonnal jelentik az ügyeletes tanárnak vagy az
osztályfőnöknek,



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



az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése, vagy szaktanári kijelölés
alapján - különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók
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felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását.

8. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje, formája
A tanuló joga hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson
minden az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésről. Joga továbbá, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az igazgatótanácshoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt
napon belül – az igazgatótanácstól, a tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi választ
kapjon.
A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső szabályokban foglaltakat. A tanuló a véleményét önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete
útján is elmondhatja.
A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét a diákönkormányzat, az igazgatótanács
és egyéb iskolai közösség működése során.
Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak
teret.
A véleménynyilvánítás formái: személyes megbeszélés, gyűlésen, fórumon való felszólalás,
véleményközlés, írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát.
A tájékoztatás iskolarádión, faliújságokon, az iskola honlapján keresztül is történhet.

9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
9.1. A tanulók jutalmazásának elvei
1) Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti,
illetve jutalmazhatja.
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2) Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt a tanulót, aki eredményes, kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó
szervező és irányító tevékenységet végez.
3) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
Jutalmazásra a diákközösségek, az osztályfőnök és a szaktanár tehet javaslatot az iskolavezetésnek.
9.2. A jutalmazás formái
1) Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:


szaktanári dicséret,



osztályfőnöki dicséret,



igazgatói dicséret,



nevelőtestületi dicséret.

2) Könyv, könyvutalvány, egyéb jutalom

10. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki a házirendet megsérti, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, igazolatlanul
mulaszt, vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai fegyelmező intézkedések formái:


Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)



Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)



Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)



Tantestületi figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben,
a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. A fegyelmező intézkedéseket be kell írni a tanuló
ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba.
A tanuló igazolatlan mulasztásával kapcsolatos szabályok
A tanulók igazolatlan óráinak szabályozása:
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Igazolatlan órák száma

Fegyelmező intézkedések

3 óra

osztályfőnöki figyelmeztetés

6 óra

osztályfőnöki intés

9 óra

osztályfőnöki megrovás

10 - 14 óra

igazgatói figyelmeztetés

15 – 20 óra

igazgatói intés

20 – 30 óra

igazgatói megrovás

A tanuló fegyelmezetlen magatartásával kapcsolatos szabályozások
Az a tanuló:


aki három szaktanári figyelmeztetésben részesül annak osztályfőnöki figyelmeztetés adható,



aki öt szaktanári figyelmeztetésben részesül annak osztályfőnöki intés adható,



aki hét szaktanári figyelmeztetésben részesül annak osztályfőnöki megrovás adható,



aki hétnél több szaktanári figyelmeztetésben részesül annak igazgatói figyelmeztetés
adható.

11. Fegyelmi eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Fegyelmi eljárás lefolytatására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58.§ és 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53.§-60.§
előírásai az irányadóak. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek részletes
szabályait az SZMSZ tartalmazza.

12. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó
tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
A tanuló a mindenkor érvényes jogszabályokban meghatározott módon és mértékben szociális
és társadalmi juttatásokban részesülhet (menza, tankönyv, kollégiumi elhelyezés).
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1) A tanuló amennyiben szükséges szociális támogatást kérhet az iskolai alapítványtól. Az
erre vonatkozó kérvényeket a tanév során lehet leadni a szükséges formanyomtatvány
kitöltésével együtt az osztályfőnöknél. A beérkezett igényekről az Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnáziumért Alapítvány kuratóriuma dönt az osztályfőnök véleménye és a beérkező dokumentumok alapján. Az eredményekről az osztályfőnökök tájékoztatják a
kérvényt benyújtókat.
2) Az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez
szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V.29) Korm. határozat a
2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8.
évfolyam tanulói, és terjesztette ki a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés
eredményeként a 2018/2019.évi tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosult:


az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója,



10-12. évfolyamon a normatív támogatásra jogosultak, valamint



a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevő tanulók.

3) A tanuló a tankönyvpiac rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet értelmében
normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújthat be, mert a tanuló:


tartósan beteg,



a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd,



három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,



nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,



rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,



a normatív kedvezményeken túl igényel támogatást.

Iskolánk – a rendeletek, a belső szabályok és a technikai kivitelezhetőség alapján – a következő
feltételek mellett tudja ingyenesen biztosítani a tankönyvcsomagot:


Az ingyenesen kapott tankönyvek az iskolai könyvtár nyilvántartásába kerülnek, a tanév
végén használható, jó állapotban kell visszajuttatni azokat a könyvtárba.



A munkafüzeteket (a jegyzetelés miatt) célszerű saját költségen megrendelni. Természetesen ezeket is lehet ingyenesen kérni a fenti feltételek mellett.
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Amennyiben a könyvek nem, vagy nem megfelelő állapotban kerülnek vissza, úgy a
tankönyv teljes árát a kedvezményezett tanuló szülője köteles megtéríteni. Aki nem
hozza vissza a könyveket és árukat sem téríti meg, kikerül a normatív támogatás rendszeréből.



Az utolsó évesek az érettségi időszak végéig kötelesek a kölcsönzött könyveket az iskolai könyvtárba visszajuttatni.

13. A térítési díj, tandíjbefizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
Iskolánkban a térítési díj, tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet – a Pedagógiai Program
alapján – tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni; a térítési díjak és tandíj mértékéről és az esetleges kedvezményekről – az érvényben lépő jogszabályok alapján - az iskola
igazgatója dönt. A döntés előtt ki kell kérni a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
Térítési díj, tandíj állapítható meg a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás,
valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás esetén.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások


A Nkt. 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások esetén,



a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor,



a független vizsga esetén,



az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az
érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az
érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája esetén,



a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és
pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem
fejezett szakmai vizsga esetén.
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Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások


A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további
alkalommal történő megismétlése esetén.



A tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit
is.



A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az étkezési térítési díjakat minden hónap utolsó
2 munkanapján kell befizetni a házipénztárba, osztályonként. A befizetéseket a menzafelelős végzi. A hiányzás miatti esetleges visszatérítés a következő befizetés összegét
csökkenti.



A tanulók térítési díjat fizetnek a 9. évfolyamon a bizonyítványokért, tanévenként az
ellenőrző könyvért, a diákigazolványért, csere esetén is.



Szakképesítést adó iskolarendszerű képzésért egyszeri beiratkozási díj fizetendő.

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog
felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó
kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át. Ha az iskola a dologgal
kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni.
Amennyiben az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat, abban az esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló
esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni
jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok
vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.
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14. A tanulók testi épségének, egészségének, biztonságának megőrzését szolgáló szabályok
1) A tanuló joga a biztonsághoz és az egészséghez való jog. Egészségügyi, pszichológiai
problémái megoldásában nevelőin kívül az iskolaorvoshoz, az iskolai védőnőhöz és a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz is fordulhat. Az iskolaorvos heti egy alkalommal
rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. Az iskolaorvos
elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi állapotának
ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:


iskolafogászat: évente két alkalommal,



belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,



szemészet: évente egy alkalommal,



a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,



a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a tizenkettedik évfolyamon.

2) Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal.
3) Szükség esetén gyógyszer a védőnőtől kérhető.
4) A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót, az ebből adódó balesetekért az iskola felelősséget nem vállal.
5) Tűzriadó és bombariadó esetén a szaggatott csengetés jelzésére, a begyakorolt rendben a kijelölt menekülési útvonalon kell a legrövidebb idő alatt elhagyni az épületet. A
bombariadó miatt elmaradt órákat pótolni kell.
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IV. Záró rendelkezések
A házirendbe foglalt rendelkezéseket véleményezte a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat, látta és megvitatás után jóváhagyta az intézmény igazgatótanácsa. Az intézményben intézményi tanács, iskolaszék nem működik.
A házirendet az intézmény vezetője a tagintézmények vezetőjével, a nevelőtestület bevonásával
készíti el, és a nevelőtestület fogadja el.
Elfogadáskor, módosításkor a szülők közössége véleményezési jogot gyakorol.
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Módosítására, akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályban változás áll be, vagy ha a szülők
képviselőik útján kezdeményezik, illetve a nevelő testület 51 %-a javaslatot tesz, egyébként 3
évente.
Nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik meg. A házirend elérhető az intézmény
honlapján, az intézményben a leírt helyeken.
A házirend nyilvánossága
A házirend nyilvános.
Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást kapnak róla a szülők, tanév elején a
tanulók. Egyéni kérésre, évközben is bármikor tájékoztatjuk a szülőket.
A házirend hatálya
Hatálya kiterjed az intézményi benntartózkodásra, illetve a pedagógiai program megvalósítását
segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. Személyi hatálya kiterjed a gyermekekre,
tanulókra szülőkre.
Hatályba lépésének ideje: fenntartói jóváhagyást követően.
Érvényessége: fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve viszszavonásig.
Felülvizsgálata: szükség szerint, jogszabályi kötelezés, módosítás, intézményi igények alapján.
Felülvizsgálatot és módosítást követően el kell fogadtatni a nevelőtestülettel, igazgatótanácscsal és véleményeztetni kell a szülői szervezettel, diákönkormányzattal, majd benyújtani jóváhagyásra a fenntartónak.
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V. Függelék
A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium közösségének elvárásai az iskolába járó tanulók magatartásával, viselkedésével kapcsolatosan. (Etikai Kódex)

ETIKAI KÓDEX
Az etikai kódex az igazgatótanács, a nevelőtestület és a diákönkormányzat egyetértésével és
közreműködésével az iskola tanulóinak és dolgozóinak közmegegyezésen alapuló, általuk elfogadott etikai normákat sorolja fel. Nem szabályok és szankciók gyűjteménye, mert ezeket az
iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint a házirend tartalmazza, de föltétlenül irány
és útmutató az intézményben élők számára. Az újonnan érkezőknek viselkedésmintát mutat, a
régebben itt élők számára útmutatót ad.

1. KERESZTÉNY ERKÖLCSI NORMÁK
Iskolánk tanulói a keresztény erkölcsi normák szerint élnek:


Hitükben elkötelezettek, vállalják azt, és aszerint élnek.



Büszkék magyarságukra, ismerik és ápolják történelmi hagyományainkat, fontosak számukra a magyar és az egyetemes keresztény kultúra értékei.



Törekednek arra, hogy szellemi, lelki és testi harmóniával bíró, szilárd keresztény erkölcsű, hazához hű felnőttekké váljanak.



Képesek szeretni másokat, segítenek embertársaiknak, konfliktusaikat szeretettel, emberi módon kezelik, tudnak megbocsátani, tisztelik az egyházunk által elismert vallások
normáit.



Döntéseikben a szabadság mellett a felelősség is szerepet kap, szavaik és tetteik egymással összhangban vannak.

2. ESZTÉTIKAI NORMÁK:
Iskolánk tanulója és dolgozója külső megjelenésében ápolt, mértéktartó, kifejezve ezzel, igényességét magával és másokkal szemben, illetve környezetéhez való viszonyát. A megjelenés
mindig az alkalomhoz igazodik. Iskolában szolid, feltűnést nem keltő ruha viselete ajánlott,
ezért:
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Nem viselünk olyan pólókat, melyek felirata, mintázata sértheti mások önérzetét, lelkiismereti szabadságát.



Kerüljük az olyan ruhadarabokat, melyek inkább szórakozóhelyekre és nem iskolába
valók. (Fiúknál térdközépnél rövidebb, mintás nadrág, lányoknál feltűnést keltő ruhadarabok.)



Smink nem szükséges. Nem javasoljuk a haj és a köröm festését.



Testékszerek viseletében legyünk mértéktartók, arcunkon ilyeneket ne viseljünk! Törekedjünk a természetességre! Fiúk fülbevalót ne viseljenek az iskolában!

3. VISELKEDÉSI NORMÁK:


Iskolánk diákjai tisztelettudóan viselkednek tanáraikkal, az iskola dolgozóival és egymással szemben.



Napszaknak megfelelően (pl.: Jó napot kívánok! vagy Erős vár a mi Istenünk!) előre
köszönnek az iskola felnőtt dolgozóinak és idelátogató vendégeinek.



Az iskolai ünnepségeket, rendezvényeket megtisztelik öltözködésükkel és viselkedésükkel egyaránt. (A műsorok, megemlékezések alatt nem illik beszélgetni, rágógumit
rágni, a padra lefeküdni, fiúknál sapkát, kalapot a fejen hagyni.)



Nemzeti Himnuszunk és Szózatunk felhangzásakor vigyázzba állunk és énekeljük!



Iskolai rendezvényeken a mobiltelefonunkat kikapcsoljuk.



Színházba, hangversenyre megérkezni pontosan kell, természetesen az alkalomhoz illő
öltözetben. Nem való a nézőtéren enni, a cselekményt hangosan kommentálni, a nemtetszést látványosan kimutatni. Illetlenség előadás közben kimenni, de az előadás végét
se zavarjuk meg korai távozással.



A társalgási stílusunk legyen tisztelettudó mind a felnőttekkel, mind a diáktársainkkal
szemben, nem illik zsebre dugott kézzel beszélgetni, kerüljük a csúnya, durva szavak
használatát.



Kiránduláskor természetesen oldottabbak vagyunk, de ügyeljünk rá, hogy a jókedv ne
lépje át a megengedett határt, tartsuk be itt is az udvariasság és a tisztelettudó viselkedés
általános szabályait, ne csorbítsuk iskolánk hírnevét!

4. A HAGYOMÁNYŐRZÉS NORMÁI:


Iskolánk tanulói ismerjék a nagy hagyományokkal rendelkező evangélikus oktatás történetét.
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Ismerjék és ápolják egyházunk hagyományait, aktív résztvevői legyenek a mindennapokhoz szervesen kapcsolódó egyházi szertartásoknak, eseményeknek: közös áhítatok,
imák, istentiszteletek, csendes napok, egyházi és nemzeti rendezvények, ünnepek, műsorok.



Iskolánk diákjai ismerjék az intézmény történetét, névadónknak, Kossuth Lajosnak az
életét, munkásságát. Ismerjék meg és ápolják az iskola hagyományait, aktív részvételükkel járuljanak hozzá az iskolai rendezvények sikeréhez.
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