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HÁZIREND
mely a Szentesi Koszta József Általános Iskola
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

I. BEVEZETÉS
Intézményünk 2007. július 1-je óta iskolatársulásban látja el a derekegyházi tanulók oktatásátnevelését a következő telephelyeken:
Székhely: Szentesi Koszta József Általános Iskola
6600 Szentes, Köztársaság u. 6
1-8 évfolyamig, integrálva az 5-8. évfolyamos derekegyházi tanulókat
Tagintézmény: Szentesi Koszta József Általános Iskola
Derekegyházi Tagintézménye
6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16.
1-4. évfolyamon 1-2. és 3-4. összevont osztályokban tanítva az alsós derekegyházi gyerekeket
csoportbontásban

oktatva

a

magyar

nyelv

és

irodalom,

matematika,

valamint

környezetismeret tantárgyakat.

A házirend célja és feladata
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését.
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A házirend hatálya
A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.

A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 az iskola irattárában;
 az iskola nevelői szobájában;
 az iskola igazgatójánál;
 az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél
 az intézmény honlapján
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán;
 a szülőket szülői értekezleten.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév
elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 a szülőkkel szülői értekezleten.
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tájékoztatást

kérhet

az

iskola

igazgatójától,

igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől
eltérően – előre egyeztetett időpontban.

II. Munkarenddel kapcsolatos szabályok
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
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;


azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;



megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;



rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.



A tanulók tűz okozására alkalmas eszközöket (pl. gyufa, öngyújtó,
pirotechnikai eszközök stb.), illetve közvetlen baleset előidézésére alkalmas
eszközöket (pl. szúró eszközök) az iskola területére nem hozhatnak be.



A balesetek megelőzése érdekében a tanulók elektromos eszközöket csak
tanári

utasításra

használhatnak.

ablakpárkányokon ülni, csúszkálni tilos!
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A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz,
melegítő) kell viselniük;
 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót, karkötőt, baleset okozására alkalmas testékszereket.
● az öltözőbe a tanulók az épületbe vonulás során utolsóként jöjjenek be, és
ezután menjenek csak be az öltözőbe.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és
iskolai védőnő biztosítja.
Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:


fogászat: évente egy alkalommal



a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,



valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik
évfolyamon.

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két
alkalommal.
Az iskola teljes területén dohányozni tilos! Dohányzóhelyeket csak az iskola igazgatója
jelölhet ki az intézmény bejárataitól legalább 5 m távolságra.
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A tanulók közösségei

Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén – mint pedagógus, vezető – az osztályfőnök áll.
Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának
szervezésére –

két fő képviselőt választanak meg (küldött) az iskolai diákönkormányzat

vezetőségébe.
A diákkörök
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A
diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, sportkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző
tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról
minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás,
valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.
Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói
is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell
segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör
működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő
személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

7

Szentesi Koszta József Általános Iskola

Házirend 2022

A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a
tanév végéig részt kell venniük.
A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat
vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből,
valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el.
A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt
diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének
véleményét.
Az iskolai diákközgyűlés
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.
Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az
iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkaterv
megvalósulásáról, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
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A tanulók és a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról




az iskola igazgatója
o

az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén,

o

a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,

o

a hirdetőtáblákon és az iskolai honlapon keresztül folyamatosan,

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
o A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről,
o Fogadóórákon egyéni haladásáról, iskolai viselkedéséről a nevelők az
iskola munkatervében meghatározott fogadóórákon,
o szülői értekezleteken, előre egyeztetett időpontokban folyamatosan
szóban és a KRÉTA e-napló és elektronikus ellenőrző modulján
keresztül írásban tájékoztatják.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel
vagy az iskolaszékkel.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról


az iskola igazgatója
o

a szülői szervezet munkaközösség ülésén

o

a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül

o

KRÉTA e-napló és elektronikus ellenőrző modulján keresztül írásban
tájékoztatja.



az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein
o

KRÉTA e-napló és elektronikus ellenőrző modulján keresztül
tájékoztatják.
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A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:




szóban:
o

a családlátogatásokon

o

a szülői értekezleteken,

o

a nevelők fogadó óráin,

o

előre egyeztetett időpontban,

o

a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,

írásban:
o KRÉTA e-napló és elektronikus ellenőrző modulján keresztül, valamint a
félévi értékelő lapokon.

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv
tartalmazza.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az
iskolaszékkel.

Az iskola működési rendje
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6:30 -19:00 óráig van nyitva. 19:00 utáni
időpontban csak a bérleti szerződéssel rendelkezők a szerződésükben meghatározott célokra
használhatják az általuk bérelt helyiségeket.
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6:30-17:00 óráig biztosítja.
Az iskolába a tanulóknak reggel 7:40-ig kell megérkezniük.
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Az iskolában a tanítási órák rendje a következő:
1. óra:

7:45 - 8:30

2. óra:

8:45 - 9:30

3. óra:

9:40 - 10:25

4. óra:

10:35 - 11:20

5. óra:

11:30 - 12:15

6. óra:

12:20 - 13:05

A tanulóknak reggel 7:15 és 7:30 óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve az
első szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk.
Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak.
Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben vagy az ebédlőben
étkezhetnek. A tanuló utolsó tanítási órája és délutáni foglalkozások között a tanuló számára
ebédszünetet kell biztosítani. Ennek időpontja 11:30 – 13:35 között, a tanulók utolsó tanítási
óráinak figyelembe vételével történik.
Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő
utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az
igazgató (távollétében az igazgatóhelyettes) engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben –
szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat
engedélyt.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik:


székhelyen: 7:30 és 16:00 óra között,



tagiskolában: 7:30-14:00-ig .

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a
11
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szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese adhat.
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.
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények
előkészítésében.
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:


az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



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



az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 Székhelyen osztályonként két-két hetes, tagiskolában osztályonként 1-1 hetes,
 Székhelyen: folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,
 tantárgyi felelősök.
A hetesek megbízatása egy-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);
 az óra végén a termet kiszellőztetik;
 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;
 a szünetben az alsó tagozatos hetesek a tanteremben maradnak és felügyelnek
az osztály rendjére, a sorakozásra
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 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanterembe, értesítik az igazgatóságot,
 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.
Az 5-8. évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7:15 és 7:40 óra között,
valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosókon tanulói ügyeletet látnak el.
A tanulói ügyeleteseket az adott osztály osztályfőnöke osztja be. A tanulói ügyeletesek a
nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a
folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.
Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi
felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának
ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet:
leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában
a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A
tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv
tartalmazza.

A tanulók mulasztásának igazolása
A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni
kell.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól
mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat, a szülő írásbeli kérése alapján. A
mentesítés egy tanévben legfeljebb öt tanítási napra szólhat. A hiányzás okából elmaradt
tananyagot a tanuló egy héten belül pótolni köteles.
A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
13
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iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát
az osztályfőnöknek.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül


három napig terjedő mulasztás esetén szülői vagy orvosi



három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással igazolhatja mulasztását.

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Az osztályfőnök tartós
távolléte esetén az igazolást az igazgatói irodában köteles leadni.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.

A tanulók tantárgyválasztása
Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak
tanulását biztosítja:
5. évfolyamtól 8. évfolyamig matematika, magyar nyelv és irodalom nívócsoportos oktatása.
A választható tantárgyak tanulására a 4. évfolyam végén lehet jelentkezni. A tanulónak a
választható tantárgyból szintfelmérő vizsgát kell tennie.
A választható tantárgyak tanulására történő felvételről az iskola igazgatója dönt.
A választható (nem kötelező) tantárgyak tanulása alól a tanulót a szülő írásbeli kérelmére fel
kell menteni. Ebben az esetben a tanuló az adott tantárgy tanulását normál követelményű
csoportban folytatja.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola pedagógiai programjában rögzítetteknek megfelelően a szaktanárok és tanítók
témazáródolgozat íratása előtt minimum egy héttel összehangoltan tájékoztatják
a tanulókat.
Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható.
Az írásbeli munkák javításának és kiosztásának határideje a megírástól számított két hét.
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Az intézményben a 326/2013. Kormányrendelet 17.§.2. alapján szervezhetők a tanulók
számára tanórán kívüli foglalkozások.
A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel,
ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.

Diákétkeztetés
A napközibe és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók igény szerint napi háromszori
étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára –
igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az étkezési térítési díjat havonta előre,
személyesen az iskolatitkárnál kell befizetni. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok
miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradását az iskolatitkári irodában be kell
jelentenie. A bejelentést követő 3. naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

Tanórán kívüli foglalkozások
 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél
jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengébb
képességű tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt
biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a
különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör,
hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
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dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A tehetséges tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük az iskola munkatervében jóváhagyottak
szerint.
 Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a
kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű
módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A szülők
egységes kérése alapján a tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Amennyiben a tanuló az iskolai kiránduláson nem vesz részt, akkor annak
időtartamára a szülőnek igazolnia kell vagy a párhuzamos osztályban járással
teljesítenie a tankötelezettségét.
 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segíthetik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási
időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.
 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a
nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők
anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák,
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos
rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
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Könyvtári nyitva tartás:



Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

9:00-12:00

10:30-12:00

9:30-12:00

10:30-12:00

12:30-15:30

12:30-15:00

12:30-15:00

12:30-15:30

12:30-15:00

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.:
sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14:00. óra és 16:00. óra között
szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni és kiscsoportos 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 kiscsoportos fejlesztő foglalkozásra
kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik, illetve a szakértői véleményükben
foglaltak alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató
foglalkozásokon, valamint az egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli
foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a
foglalkozásról kizárható.
Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a tanév elején meghatározott rend
szerint tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és
iskolai dolgozók vehetik igénybe.
Az iskolai szabadidős programokon is az iskola berendezési tárgyait óvni ,védeni köteles.
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Tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:


osztályozó vizsga,



pótló vizsga,



javítóvizsga.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
o a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
o engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
o a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet,
o a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott. A javító vizsgákat minden év augusztus 21-31. között kell megszervezni.
Ettől eltérő, augusztus 21. előtti időpontot – indokolt esetben - az igazgató engedélyezhet.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
Az osztályozó vizsgák időpontját, helyét az érintett tanulók szüleivel a vizsgák időpontja előtt
legalább két héttel közölni kell.
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Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik
tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyam szintű követelményei a Házirend
mellékletét képezik, melyet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Felvételi kérelmek teljesítése helyhiány esetén
Ha az intézmény a 2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ alapján megadott sorrend szerint az
összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók
között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtók meghívást
kapnak. A sorsolás lebonyolításáért az intézményvezető felelős. A sorsolás helyszínén
megválasztott két fő kérelem benyújtó összeveti, ellenőrzi a sorsolásra kijelölt személyek
neveinek jegyzékét a sorsolási cédulákon szereplőkkel. A nevek kihúzása egyesével történik az
urnából , s mindaddig tart, ameddig az intézmény a felvételi kérelmeket teljesíteni tudja. A
kihúzott neveket a két fő megválasztott kérelembenyújtó ellenőrzi.

A napközire és a tanulószobára vonatkozó szabályok
A napközis és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
A napközibe tanévenként előre minden év első tanítási napján, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthoni elhelyezését.
A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
Az iskola a napközibe és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű,
BTMN-es tanulót felvesz. A HHH és SNI tanulók tanórákra való felkészülésére a napközis és
tanulószobai nevelők kiemelt figyelmet fordítanak.
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A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16: 00óráig tartanak.


Szülői jelzés esetén a reggeli időszakban székhelyen 6:30 órától, tagiskolában
7:00-tól ügyeletet biztosítunk az azt igénylő gyerekek számára.



A tanulók számára 16:00 óra és 17:00 óra között az iskola felügyeletet biztosít.

A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók
órarendjéhez igazodva kezdődik. Időtartama 2 óra.
A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló
eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyt adhatnak.

A tanulók jutalmazása
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon eredményesen
szerepel,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:


szaktanári dicséret,



napközis nevelői dicséret,



osztályfőnöki dicséret,



igazgatói dicséret,



nevelőtestületi dicséret.
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:


szaktárgyi teljesítményért,



példamutató magatartásért,



kiemelkedő szorgalomért,



példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kimagasló tanulmányi eredményt ért el,
emlékplakettet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet kap, melyet az iskola közössége
előtt vehet át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári dicséretben részesülnek.
A dicséretet a szülő tudomására kell hozni, illetve az e-napló felületén be kell jegyezni.

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki


tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,



vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,



vagy igazolatlanul mulaszt,

büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái


szaktanári figyelmeztetés,



napközis nevelői figyelmeztetés,



osztályfőnöki figyelmeztetés,
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osztályfőnöki intés,



osztályfőnöki megrovás,



igazgatói figyelmeztetés,



igazgatói intés,



igazgatói megrovás,



tantestületi figyelmeztetés,



tantestületi intés,



tantestületi megrovás.
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a
vétség súlyától függően el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s
a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása, fegyvernek
minősülő tárgyak, és a testi épségét veszélyeztető eszközök, rendeltetésnek
nem megfelelő szúró és vágó eszközök használata tanórán s azon kívül,



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



a szándékos károkozás



az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
fenyegetés, tiszteletlen magatartás, viselkedés,



ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban
előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola
igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak
indokolt esetben hozhatnak magukkal. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem
szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az igazgatói irodában.
Nagyobb értékű tárgyat, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő
engedélyével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába
érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat, pénzt a tanulók megőrzésre az igazgatói irodában
leadhatják. A le nem adott tárgyakért és értékekért az iskola semmilyen felelősséget nem
vállal.
Amennyiben a tanuló tanítási óra alatt a tanuláshoz nem szükséges dolgot használ, azt köteles
leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal a tanuló a tanítási nap végén
visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.
Amennyiben a tanuló mobiltelefont vagy más „okoseszközt” hoz magával, azt az épületbe
érve ki kell kapcsolni vagy le kell némítani. A kikapcsolt mobiltelefont tanítási, foglalkozási
idő végéig a saját táskájában vagy bérelt boxában tárolhatja a tanuló, az intézmény
felelősséget nem tud vállalni érte. Amennyiben napközben a tanítási, foglalkozási idő
befejeződése előtt feltétlenül szükségessé válna a mobileszköz használata a tanuló számára,
akkor osztályfőnöke vagy más pedagógus engedélyével használhatja pedagógus felügyelete
mellett.
A tanulók az iskolába kerékpárral vagy egyéb közlekedési eszközökkel csak a szülő
engedélyével járhatnak.
A kerékpárt az iskola területén – szervezett kerékpáros foglalkozások kivételével - csak tolni
lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárok,
rollerek, egyéb közlekedési eszközök lezárásáról a tulajdonosa gondoskodik, rongálás és
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lopás eseten felelősséget vállalni az iskola nem tud.

A szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak és támogatások odaítéléséről – amennyiben
erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése
után a nevelőtestület dönt.
A szociális ösztöndíjak és támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult –
előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, egyik vagy mindkét
szülője munkanélküli, akit egy szülő nevel, akinek a magatartása, tanulmányi munkája jobb
eredményű, illetve állami gondozott.

Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése
Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatást az
iskola munkaterve határozza meg.
A köznevelési törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok
szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges
kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt, kikérve a nevelőtestület és a szülői
munkaközösség véleményét.
A térítési és tandíjakat minden hónap tizedik napjáig előre kell befizetni. Indokolt esetben a
befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján lehet eltérni.
Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola titkársága
gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy az iskolából tartósan legalább
egy hónapot hiányzik, vagy a térítési díjas foglalkozásokon önhibáján kívül nem tud részt
venni. A térítési díjak visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt.
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A tanulók által előállított termék, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok
vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulónak díjazás jár. A tanulónak
kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50%-a, melyet az adott dolog
elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az
egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott
javaslata alapján, a diákönkormányzat javaslatának figyelembe vételével az iskola igazgatója
dönt.

Hozzáférés az elektronikus naplóhoz
Az elektronikus napló, elektronikus ellenőrző alkalmazása minden tanévben szeptember 15től érhető el az iskola weboldalán megadott honlapon keresztül.
Az iskolába való felvétel után a szülő (gondviselő, hozzátartozó) hozzáférést igényel a
gyermek KRÉTA e-napló moduljához. A gyermek és a szülő (gondviselő, hozzátartozó)
felelőssége az adatok pontos kitöltése. Az így megkapott csökkentett hozzáférési
jogosultságot az intézmény KRÉTA adminisztrátori jogosultsággal rendelkező dolgozói
állíthatják át teljes hozzáférési jogosultsággá, miután ellenőrizték azt, hogy a szülő
(gondviselő, hozzátartozó) jogosult a gyermekkel kapcsolatos adatok megismerésére.
A szülő, gondviselő kövesse nyomon a gyermeke előrehaladását, magatartását.

Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, elosztás rendje
A tankönyv vásárlásához biztosított nem alanyi jogon járó támogatás szétosztásának módjáról
és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek
figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél a következő elveket kell figyelembe venni:
előnyben kell részesíteni,
 aki halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű
 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
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 akit az egyik szülő egyedül nevel,
 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb
munkabér 50 százalékát,
 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,
 aki állami gondozott.

A tankönyvellátás rendje
Az iskolai Tankönyvellátás rendje épít a következő elvekre:
Iskolánkban a tankönyvi ingyenes és a normatívára jogosult tanulók számára elsősorban
könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk a tartós tankönyveket, szótárakat, atlaszokat, minden nem
munkatankönyvnek minősülő kiadványt.
Igény esetén a délutáni tanulást a könyvtárból osztálytermekbe kihelyezett használt
tankönyvek is segítik.
Az ingyenes és a normatívára jogosult tanulók saját tulajdonába kerülnek azok a kiadványok
(pénzbeli támogatás), melyekbe beleírnak (munkafüzetek, munkatankönyvek), s így csak egy
tanuló esetében alkalmazhatók.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket
a jogosultakon kívül más, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók is ingyenesen használhatják.

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 tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és
véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A
diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola
intézményvezetőjét.
A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az
iskola intézményvezetőjéhez.
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Záró rendelkezések

1. Ez a házirend 2022.év……………..hó….napján lépett hatályba.
2. A házirendben foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskolaszék és az iskolai
diákönkormányzat.

Kelt: Szentes, 2022.

P.H.
Molnárné Tóth Györgyi
intézményvezető
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IV.A HÁZIREND MELLÉKLETE

A Szentesi Koszta József általános iskolai tanulók jogai és kötelességei a
köznevelésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendelete alapján.
A tanulók jogai
Az első tanév megkezdésétől a tanuló joga, hogy


adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,



személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben

tartsák,


tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája

értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről,


kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon,



kérje, hogy azonos tanítási napon egynél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön

sor,


dolgozatát két héten belül kiértékelve visszakapja,



véleményt mondjon az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával

kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát,


javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő

kérdésekben,


részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett

programokon, rendezvényeken, versenyeken,


a kerettantervben vagy a pedagógiai programban meghatározott keretek között

válasszon a választhat tantárgyakból,


vallásának gyakorlásához oly módon, hogy azzal nem akadályozza az iskolai oktató-

nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát,


kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását,



választhat, illetve választható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint

minden egyéb tanulói tisztségre,


rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön



saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt,

támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi,
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 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, az iskola
igazgatóságától, valamint, hogy ezekre választ kapjon.
 a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben
meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását.
A beíratás napjától (tanulói jogviszony megkezdésétől) a tanulók joga, hogy
 információt kapjon az iskola működésével, a vele foglalkozó pedagógusok munkájával
összefüggő kérdésekkel kapcsolatban,
 megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit és a házi
rendet.
A tanulók kötelessége, hogy
 fegyelmezetten és tevékenyen részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon


tartsa tiszteletben az intézmény vezetői, pedagógusai, dolgozói és tanulótársai emberi
méltóságát és jogait a kötelező és választott foglalkozásokon, illetve a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken



úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse,
valamint másokat ne akadályozzon jogai gyakorlásában



eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,



a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését mindig hozza magával



ismerje meg és minden, az iskola által szervezett programon tartsa be a házirend
előírásait,



iskolai ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát (lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya
vagy nadrág, fiúknak: fehér ing és sötét hosszú nadrág)



vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat a nevelői utasításoknak
megfelelően kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, hozza helyre, a talált
tárgyakat az igazgatói irodában adja le,



óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét
és biztonságét védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlelt,
továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült.
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Az iskola épületét a tanítási órák, szünetek és a napközi ideje alatt csak az
osztályfőnök, napközivezető vagy az iskola igazgatójának engedélyével hagyhatja el.



A fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító
hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon. Ezek fogyasztása az iskolában és a
pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken,
programokon is szigorúan tilos! Az iskolai rendezvényeken és a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken kábítószer és szeszesital
befolyása alatt álló tanuló nem jelenhet meg, ott nem tartózkodhat!



Balesetek elkerülése érdekében az iskolába kerékpárral és egyéb közlekedési
eszközökkel csak szülői engedéllyel lehet járni.



Iskolai ügyek intézéséhez szükséges nyilatkozatokat, kérdőíveket stb. határidőre
köteles visszahozni.
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A Szentesi Koszta József Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2022.év…………hó….napján tartott
ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.

Kelt: Szentes,
……………………………………
iskolai diákönkormányzat vezetője

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2022. év…………..hó………napján tartott
ülésén elfogadta.

Kelt: Szentes,
…………………………………

intézményvezető
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