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Bevezető
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. pontjának 5.§ értelmében az iskola életével
kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben szabályozni kell.
Elkészíti és elfogadja a nevelőtestület, jóváhagyja az intézményvezető.
E szabályokat nevelőtestületünk küldetés nyilatkozatának figyelembevételével alkottuk meg,
mely szerint feladatunk a korszerű, maradandó alapismeretekkel rendelkező, továbbtanulásra,
önálló ismeretszerzésre képes, a világ dolgai iránt érdeklődő, társaival szemben toleráns, a
társadalmi elvárásoknak megfelelő tanuló ifjúság képzése.
A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A Házirend előírásai az iskolai és iskolán kívüli tanítási időben illetve tanítási időn kívül
szervezett programokra is vonatkoznak.
Ezen házirend:
20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- továbbá az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.
Intézményi adatok:
Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
031075
HA0901
4025 Debrecen, Vásáry István utca 10. sz.
fazekas.alt@fmisk-debr.sulinet.hu
www.kisfazekas.hu
Petőné Horváth Mária intézményvezető
Debrecen város közigazgatási területe
általános iskola
Debreceni Tankerületi Központ
Debreceni Tankerületi Központ
általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás 1-8 évfolyam

Az iskola neve:
OM:
Szervezeti egység kód
Székhelye:
E-mail cím:
Honlap:
Az intézmény vezetője:
Működési területe:
Az intézmény típusa:
Fenntartó:
Működtető:
Alapvető szakfeladat:
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1. Tanulói jogviszony keletkezésének illetve megszűnésének szabályai,
eljárási rendje

1.1. A tanulói jogviszony keletkezése a-felvétel, átvétel a tanulói jogok gyakorlásának
kezdete
A tanulói jogokat az első évfolyamtól a tanév megkezdésének napjától, átvétel esetén
beiratkozástól lehet gyakorolni.
Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel alapján lehet belépni, amely jelentkezés útján
történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt a köznevelési törvény alapján.
Indokolt esetben kikérheti az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, a leendő osztályfőnök az
adott gyermekvédelmi szolgálat munkatársának véleményét. Az átvételt bemutatkozó
találkozás előzi meg a tanulóval, illetve a szülővel. A hivatalos iratok intézését az iskolatitkár
végzi.

Iskolánk tanulói lehetnek:
Iskolaérettségi tanúsítvánnyal rendelkező, tankötelezett kort elérő gyermekek, megfelelő
szociális viselkedéssel, átvétel esetén is a legfontosabb kritérium: a megfelelő magatartás,
szorgalom, és szociális viselkedés.
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1.2. Iskolánk beiskolázási körzete 2013.03.14-én

Alkotmány u.
Arany János u.
Attila
Ady park
Antall József utca

Bajcsy Zs. u.
Bán u.
Barna u.
Baross u.
Batthyány u.
Benedek Elek u.
Bercsényi M. u.
Berek u.
Blaháné u.
Bocskai tér
Bojta u.
Boldogfalva u.
Bornemissza u.
Burgundia u.
Déli sor
Domb u.
Dósa Nádor tér

Cegléd u.
Csapó u. 1-35-ig és 2-38-ig
Csengő u.
Csillag u.
Erzsébet u.

Faraktár u. 1-21., és
2-24ig
Fazekas Mihály u.
Fényes udvar 1-9-ig
Forgács u.
Földi u.
Hajnal u.
Hal köz
Haláp u.
Herczeg u.
Holló J.u.
János Vitéz u.
Jászai Mari u.

Gambrinus köz
Gyár u.

Iparkamara u.
Iskola u.
Ispotály u.
Kadosa u.
Kandia u.
Kápolnási u.
Keleti sor
Kerti u.
Késmárk u.
Kígyó u.
Klaipeda u.
Kossuth tér
Kossuth u.
Könyves Tóth Kálmán u.

Legányi u.
Legátus u.
Liszt Ferenc u.
Lórántffy u.
Lőrinc pap u.
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Közép u.
Krónikás u.
Krúdy Gy. u.
Külső-vásártér tér
Mácsai Sándor u.
Malomköz u.
Méliusz tér
Miklós u.
Monostor u.
Monti ezredes u.
Nyomtató u.
Nyugati u.
Pacsirta u.
Pásti u.
Petőfi tér
Piac u.
Postakert u.
Salétrom u.
Sárkány u.
Sas u.
Segner tér
Simonffy u.
Sumen u.

Nagy-Gál István u.
Nap u.
Nemzetőr u.

Ohat u.
Ötmalom u.
Rakovszky D. u. 1-13. és 2-14-ig
Raktár u.
Révész tér
Rózsa
Szalkai u.
Széchenyi u.
Szent Anna u.
Szepességi u.
Szív u.
Szoboszlói út
Szombathi I. u.
Újházi Ede u.

Tarján tér
Teleki u.
Tímár u.
Tóth Árpád u.
Török Bálin u.
Trombitás u.
Vajdahunyad u.
Vár u.
Varga u.
Vargakert u.
Vármegyeháza u.
Városház u.
Vásáry I. u.
Vígkedvű M. u.
Vörösmarty u.
Wesselényi u.

Zemenhof u.
Zelemér u.
Zöldfa u.
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1.3. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai
Osztályba, csoportba sorolás módja: a szülői, tanulói igény figyelembevételével, a gyermek
képességeit felmérve, a pedagógiai program kínálta lehetőségek szerint. Átvételnél
figyelembe kell venni, hogy milyen módszer szerint tanult a tanuló, milyen idegen nyelvi
képzésben részesült.
Az emelt szintű illetve képesség szerinti csoportba sorolás szempontjait a pedagógiai
programban rögzítettük. Egy évfolyamon belül a csoportok közötti átjárhatóság biztosított. Ez
félévkor illetve év végén történhet a gyerek, illetve a szülő kérésére, ha ezzel a szaktanár is
egyetért, illetve a szaktanár megalapozott indoklásával.
1.3.1 Napközis, tanulószobára való felvétel, az elbírálás szempontjai:
A napközis és tanulószobai csoportokat már tavasszal, az adott tanévet megelőző időszakban
szervezzük, előkészítjük. A szülőknek tavasszal jelezni kell írásban (május 20.), hogy
következő tanévtől igénylik-e gyermekeik számára a napközis illetve a tanulói szoba ellátást,
foglalkozást. Az igényfelméréseket az osztályfőnökök végzik, melyet a szülő aláírásával
igazol. Létszámtól függően a napközis csoportok osztályközösségekből vagy évfolyami
közösségekből szerveződnek. Tanulóink jobb felkészülését biztosítja, hogy 7.8. évfolyamon
önálló, illetve összevont tanulószobai ellátást biztosítunk.
A napközi illetve tanulószobai csoportba való bejutatás feltétele a megfelelő szociális
viselkedés, egyébként minden tanulónk számára biztosítjuk.

A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a tanuló ellátásból
történő kizárására
Javaslattevők:
- intézményvezető-helyettesek
- munkaközösség-vezető
- osztályfőnök
- napközis nevelő
- szociálpedagógus

1.4. A felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje
Abban az esetben, ha a felvételre jelentkező tanulót vagy (leendő első osztályost) el kell
utasítani, ezt az intézményvezető határozatban, írásban közli a szülővel.
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1.5. A tanulói jogviszony megszűnése
A tanulói jogviszony megszűnéséről az EMMI rendelkezik. Az eltávozási papír kiadása előtt
a tanulónak az intézmény felé fennálló minden tartozását rendeznie kell. (pl. térítési díj
hátralék, kölcsönzött könyvek). Eltávozás előtt az intézmény vezetője vagy helyettese a
befogadó intézmény vezetőjével egyeztet.
A szükséges iratokat (távozási papír, bizonyítvány, egészségügyi könyv, egyéb) az
iskolatitkár adja ki, illetve továbbítja.
Megszüntetés: tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának megszüntetését az iskola
önhatalmúlag nem hozhatja meg.
1.6. Iskolánk közösségei
-

Tanulóközösségek: osztály, napközis csoport, szakköri csoport, énekkar, és a bontott
csoportok.

-

Felnőtt közösségek: nevelőtestület, munkaközösségek, beiskolázási munkacsoport ,
minőségbiztosítási munkacsoport, Közalkalmazotti Tanács, Szülői munkaközösség.

1.7 Az iskolai tájékoztatási rendszer működtetésének szabályozása
1.7.1 Intézményi alapdokumentumokról való tájékozódás
Iskolánk alapvető dokumentumait, a Házirendet a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
Pedagógiai Programunkat, Éves munkatervünket minden érdeklődő az iskolai könyvtár
nyitvartása szerint megtekintheti az iskolai könyvtárban. A Házirendet minden elsős tanuló
szülei megkapják. A felsőbb évfolyamba érkező tanulók a beiratkozáskor kapják meg. Az új
Házirendünket minden tanuló megkapja, a hivatalos honlapon közzé tesszük.
1.7.2. Az éves munkatervről való tájékoztatás
Az éves munkatervről, a szünetekről, a tanítás nélküli napokról az igazgató minden tanév
elején tájékoztatja a Szülői Választmányt, Diákönkormányzatot és kikéri véleményét.
Minden, a tanulót illetve a szülőt érintő kérdésről, eseményről a tájékoztató füzetben
értesítjük a szülőt, melynek aláírását és tudomásul vételét az osztályfőnökök, a napközis
nevelők ellenőrzik.
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A tanulók rendszeresen kapnak még tájékoztatást az iskolát érintő minden kérdésben az iskola
rádión keresztül, illetve a félévente megjelenő iskola újságban is, illetve az iskolai honlapon.
1.7.3. Aktuális információk közzététele
Iskolánk előterében elhelyezett hirdető táblán minden aktuális híradást, fogadóórát, közérdekű
telefonszámokat, elérhetőséget, tanulmányi verseny eredményeket közzé teszünk. Ezek
hitelességét az intézményvezető- helyettes ellenőrzi. Az információ áramlásáért felelős:
intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, érintett osztályfőnök, szaktanárok, napközis
csoportvezetők.
2. Iskolánk munkarendje
2.1

Nyitvatartás

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel a Vásáry István u. 10. sz. alatti
székhelyen – szülői igény szerint – 6.00 – 21.00 óráig nyitva tart. A portai felnőtt ügyelet
eddig tart.
A 16.00 után tartott foglalkozásokon a rend és a vagyon biztonságáért az adott pedagógus
felel, a foglalkozás befejeztével köteles a kapuhoz kikísérni a tanulókat. A kaput a gondnok,
illetve a takarító zárja. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell
tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való
eltérésre az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek adnak engedélyt
egyeztetve a Tankerületi Központtal és biztosítanak ügyeletet.
A nyári szünetben és a szünetekben az ügyeleti rendet az intézményvezető vagy helyettese
határozza meg és gondoskodik ennek időbeni kifüggesztéséről.
2.2. A napi foglalkozás általános rendje
A tanítás kezdete 8.00 óra. A tanítási óra 45 perces. A tanítási órák között 10 perc szünet van.
A második óra utáni szünet 15 perces, melynek első 10 perce a tízórai szünet. A tanulóknak
legkésőbb 7.45-kor kell megjelenni az iskolában. 7.45-től 8.00 óráig a tanteremben készülnek
az első órára.
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A tanítási idő végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt
az intézményvezető – konzultálva a szaktanárral – távollétében, az intézményvezetőhelyettesek írásos engedélyével hagyhatják el az iskolát.
Az általános élethelyzettől eltérő állapotokra az intézmény Járványügyi protokollja ad
iránymutatást.

Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje:
A mindenkori éves tantárgyfelosztás függvényében, a munkatervben megfogalmazott
feladatok végrehajtása érdekében kerül meghatározásra.
Nyitvatartási időről tájékoztató a könyvtár a ajtaján van kifüggesztve.

2.3. Óraközi szünetek rendje
Délelőtti tanítási órák

Napközi otthon
Foglalkozás kezdete

1. óra 8.00 – 8.45

évfolyamtól függően 11.40 –
illetve 12.30 óra,13.30 óra

2. óra

8.55 – 9.40

3. óra

9.55 – 10.40

kötelező tanulási idő: 14.30-15.45-ig

4. óra 10.50 – 11.35
5. óra 11.45 – 12.30
6. óra 12.45 – 13.30
7. óra 13.35 - 14.20
8. óra 14.25 – 15.10
9. óra 15.15- 16.00
12

Az ebédelés rendje mindig az órarend függvénye, ezt év elején meghatározzuk.
Az 1.2. évfolyam osztályai 11.40- től, a többi osztály csak az követően ebédel.
2.4. Tanulóink feladatai a mindennapok során
Az első tanítási óra reggel 8.00-kor kezdődik, ezért 7.45-re kell beérkezni. 6.45 – 7.30-ig
igénybe lehet venni a reggeli ügyeletet. Az első csengetéskor sorakozás az udvaron, majd a
felsős napközisek az ebédlőben reggeliznek, a többiek felvonulnak abba a terembe, ahol az
első óra lesz. Esős időben várakozni kell a földszinten, a tanulókat az udvari felnőtt ügyeletes
engedheti fel 7.30-tól.
A tanítási órákon, foglalkozásokon elvárjuk a fegyelmezett magatartást, aktív munkát.
Tekintettel kell lenni egymásra, mert az órákon mindenkinek joga, hogy nyugodt
körülmények között tanulhasson, egymást munkájukban nem zavarhatják tanulóink.
A második szünet a tízórai ideje. A gyerekek tanári felügyelet mellett abban a teremben
tízóraiznak, ahol a második órájuk volt.
Minden szünetben le kell menni az udvarra. A friss levegőre mindenkinek nagy szüksége van.
A termeket a szünetekben zárva tartjuk.
A hetes tanuló feladatai
- az első óra előtt bizonyosodjon meg a tájékoztató füzet, az üzenő füzet
meglétéről, esetleges hiányát jelentse.
- letörölni a táblát, gondoskodnia kell krétáról, szellőztetésről
- jelentenie kell a hiányzókat,
- jelenteni kell az irodán, ha öt perccel becsengetés után nem érkezett tanár
az órára.
Az ebédlő használatának rendje:
-

a napközis, menzás illetve tanulószobás a csoporttal együtt ebédel.
az ebéd utáni elpakolásban a napközis rend szerint segítenek a gyerekek
a legszebben étkező csoportokat jutalmazzuk, az értékelést a konyhán
dolgozók végzik.

A tanítási órák után csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak a tanulók az
iskolában pedagógus felügyelete mellett.
A napközis foglalkozások kezdete az utolsó tanítási órákról való kicsengetéssel kezdődik.
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A napközis nevelő akkor veszi át a csoportot és rögzíti a napközis naplóba a hiányzásokat.
A napközis foglalkozások 16.00-ig tartanak. Csoportos távozásra 15.30-kor van lehetőség.
16.00 – 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk azon tanulók számára, akiknek szülei ezt írásban
kérik és indokolják.
A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8.00 és 16.00 óra között történik a szülők
számára.
Tanulóink számára reggel: 7.45 – 8.00, délben 12.30 – 13.00 óra között.
2.5. A tanév általános rendje és a tanítás nélküli munkanapok
Az adott tanév rendjét mindig a tanévet megelőző tavaszi megjelenéssel az EMMI rendelete
írja elő. Ezt figyelembe véve tervezzük meg tanulóink számára az éves programok és a
szünetek rendjét.
A tanítás nélküli munkanapokat még külön a tájékoztató füzetben is bejegyeztetjük és a
szülőnek láttamoznia kell!
A tanítás nélküli munkanapok megtervezése:
A rendelkezésre álló napok közül egy nap programjának a megszervezéséről, lebonyolításáról
a Diákönkormányzat dönt, és ebben tevékenyen részt vesz.
2.6. Az iskolánk tanulóitól elvárt kultúrált viselkedés
Iskolánk tanulóitól elvárható minden körülmények között az általános erkölcsi normáknak
megfelelő kulturált viselkedés, segítőkészség. Ezt Illemkódexünk, amelyet minden év elején,
ill. ha szükségét látjuk, év közben is felelevenítünk, pontosan rögzíti.
Az iskolánk az alábbi értékeket vallja:
Az emberi kapcsolatoknak egymás tiszteletén kell alapulnia tanár-tanár, diák-diák, tanár-diák,
technikai dolgozók között. Tolerancia és alkalmazkodás a különbözőség elfogadására.
Felelősség önmagunkért és másokért. A személyiség szabadságágának tiszteletben tartása. Hit
és bizalom.
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2.7. Viselkedési szabályok
2.7.1. Viselkedési szabályok iskolánk rendezvényei alkalmával
Az állami ünnepek alkalmából rendezett ünnepélyes megemlékezésen, a meghirdetett
eseményeken, a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken iskolánk minden tanulója és
pedagógusa köteles jelen lenni.
Iskolánk hagyományos kulturális rendezvényei, iskolai szintű versenyei és szórakoztató
rendezvényei:
 Tanévnyitó ünnepély
 Családi nap- ötödikesek avatása
 Elsősavató
 Október 6. az Aradi vértanúkra emlékezünk
 Október 23. megünneplése
 Móra Ferenc prózamondó verseny
 Angol-német rejtvényfejtő verseny
 Mikulásnap
 Karácsonyi ünnepség
 Ének-zene és hangszeren játszók vizsga hangversenye
 A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozataira emlékezünk II. 25.
 Fazekas művészeti bemutató – gála
 Március 8 Nőnap
 Március 15 Nemzeti ünnepe
 Megemlékezés a holokausztról IV. 16.
 Diák önkormányzati nap
 Gyermeknap
 A Nemzeti összetartozás napja június 4.
 Ballagás
 Tanévzáró ünnepély
Az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhában kell megjelenni (sötét szoknya, nadrág, fehér blúz,
ing). Az elsősavatón kapott jelvényt minden ünnepségen viseljük. Az iskolai rendezvényeken,
valamint az iskola által, de az iskolán kívül szervezett foglalkozásokon a tanító/ tanár
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útmutatása szerint kell viselkedni. Fegyelmezett magatartással segíteni kell a rendezvény
sikerét. A pedagógus kérésére részt kell venni a rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, lezárásában.
Énekkarosaink megjelenését a számukra az iskola által varratott nyakkendő teszi egységessé.
Iskolánk „sportolói” iskolai pólóban mennek a különböző versenyekre.
2.7.2. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

Iskolánk tanulóitól elvárható minden körülmények között az általános erkölcsi normáknak
megfelelő

kulturált

viselkedés,

segítőkészség.

Az

iskolánk

falain

kívül

tartandó

rendezvényeken a felsoroltakon kívül elvárjuk, hogy iskolánk hírnevét méltó módon
megerősítsék. Ehhez hozzájárul, a rendezvényeken illő megjelenés.
2.8. Tanulóink által intézményünkbe behozott tárgyak elhelyezése, egyéb foglalkozásokon
való használatának szabályai – mobiltelefon, egyéb digitális, infokommunikációs eszköz
2.8.1.
A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb
foglalkozásokon való használatának szabályai
Mobiltelefont hozhatnak a tanulók, de azt a tanítási idő alatt kikapcsolt állapotban, szigorúan
a táskában kell tartani. Amennyiben a szülőt valamely okból értesíteni kell, azt az intézmény
dolgozója teszi meg.
Amennyiben oktatási célból a pedagógus megengedi használatát, akkor a tanítási óra végén a
pedagógus le ellenőrzi, hogy a mobiltelefonok kikapcsolt állapotban visszakerültek a táskába.
Minden egyéb oktatáshoz szükséges infókommunikációs eszközt a Fenntartó biztosít, az
intézmény pedagógusainak felügyeletével lehet használni, használatukra az általános
felelősség vállalási szabályok vonatkoznak.
Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: szórakoztató híradástechnikai eszköz, nagy értékű
ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, mert minden tanítási
feltételt a Fenntartó biztosít.
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Ügyelni kell arra, hogy semmi olyan tárgy ne legyen a tanulóknál, amely saját és társai testi
épségét veszélyezteti, vagy zavarja a tanítási órák, foglalkozások rendjét.

3. Iskolánk létesítményeinek környezettudatos használati rendje, a tanítási eszközök
használatának, rábízásának rendje
Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Tanórákon és tanítási folyamatokon csak azokat az eszközöket és tanulási segédanyagokat
lehet használni, melyeknek használatáról a baleset és munkavédelmi oktatás megtörtént, és
csak a csoportért, tanulókért felelős pedagógus jelenlétében, és útmutatásával. Olyan
oktatástechnikai eszközöket, amelyek balesetet okozhatnak / elektromos készülékek / tanuló
nem kezelhet.
Tanulóink munkára nevelése érdekében az olyan tanítási segédeszközök rendezésében,
előkészítésében, amelyek nem balesetveszélyesek, tanulóink tanári felügyelet és útmutatás
mellett segédkezhetnek.
Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős:
 A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért
 Az iskola és környezetének rendjének, tisztaságának megőrzéséért, környezettudatos
használatáért- növények ápolása, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. Az energiafelhasználással való takarékoskodásért
 Tűz, baleset, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért
A szaktantermeknek és a könyvtárnak külön használati rendje van.
A tantermeknek a rotációs elvű használata mellett van kijelölt felelősosztálya, nevelője.
A terem dekorációjának kialakításában tanári segédlettel minden tanuló részt vehet.
A nevelő a tanterem dekorációját, berendezését folyamatosan ellenőrzi.
Hiány vagy rongálás esetén az intézményvezető-helyettest tájékoztatja, és a felelősöket
felkutatja.
A tanulók szünet után a tanterem előtt sorakoznak és csak a pedagógus engedélyével
léphetnek a tanterembe.
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A tanulók iskolánk helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A pedagógus
tanóra után – miután a gyerekek levonultak az udvarra – köteles a tantermet bezárni. A
kulcsot nem adhatja át a tanulónak.
Tanítási idő után csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében
tartózkodhatnak tanulóink az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon
való részvételt, a szülő a tájékoztató füzetben aláírásával engedélyezi, illetve az előző tanítási
év május 20-ig írásban kéri.
Iskolánk létesítményeit a Diákönkormányzat rendezvényeinek lebonyolítására térítésmentesen
használhatja, bejelentési kötelezettsége van az iskolavezetősége felé, és fel kell kérnie a
Diákönkormányzatot támogató pedagógusokat a felügyeletet biztosítására.
Szünetekben, hétvégén és a szünidei időpontokban az iskola létesítményeit a Tankerület
engedélyével , az iskolavezetőség tudtával, engedélyével a felelős nevelő közreműködésével
lehet használni, portai ügyeletet az általános intézményvezető-helyettes biztosít.
Az általános intézményvezető- helyettes egyúttal mérlegeli azt, hogy indokolt-e az iskola
létesítményeinek használata és ez összhangban van-e a Pedagógiai Programmal.
Iskolánk létesítményeit minden tanulónk térítésmentesen használhatja.

4. Iskolánk tanulóinak jogai és kötelességei
4.1. A tanulók jogai
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek, aki tanulói jogviszonyban áll
iskolánkkal.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,
 igénybe vegye az iskola létesítményeit, és az általa nyújtott tanulmányi és egyéb
kedvezményeket (tehetséggondozás, korrepetálás, tanfolyam, könyvtár, tanulószoba,
kedvezményes étkezés),
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 napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben
részesüljön,
 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítanak számára,
 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön,
 részt vegyen tanulmányi versenyeken,
 csak napi 2 „nagydolgozatot (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár
legalább egy héttel előre jelez,
 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,
 joga van az iskolai könyvtár szolgáltatásait igénybe venni,
 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a
tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,
 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos
kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
 kezdeményezze diákszerveződések, diákkörök (iskolaújság, klubok) létrehozását és ezek
munkájában részt vegyen,
 jutalmat és elismerést kapjon,
 egyéni,

közösségi

problémái

megoldásához

kérje

tanárai,

osztályfőnöke,

az

ifjúságvédelmi felelős, szociálpedagógus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés
segítségét,
 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális,
tömegsport, sportverseny)
 kérheti átvételét más iskolába.
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4.1.2. A vallási, szervezeti, etnikai diákjog
Iskolánk minden tanulója szeptemberben jelentkezhet szülői beleegyezéssel a törvényben
meghatározott felekezetek, gyülekezetek vallási oktatására. Választhatja az etika című
tantárgyat is.
Alapító okiratunkban szerepel az etnikai oktatás és nevelés, ennek alapján minden tanulónk
igénybe veheti a pedagógiai programunkban szereplő oktatásokat, foglalkozásokat. Ha
bármely tanulónkat vallási, világnézeti vagy nemzeti, etnikai, jogainak gyakorlásában sérelem
éri akkor jogorvoslatot a 4.2. pont alapján kaphat.
4.2. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulói véleménynyilvánítás joga, a kérdezés, érdemi
válaszadás rendje.
Iskolánk minden tanulóját megilleti a kérdezés, a véleményalkotás joga, sérelem esetén
tanulónk valamint törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől,
érintett szaktanártól, napközis tanártól, könyvtárostól, logopédustól, szociálpedagógustól,
ifjúságvédelmi felelőstől, az Iskola Tanács, Szülői Választmány képviselőjétől, az
intézményvezető helyettesektől, illetve az intézményvezetőtől kérhet jogorvoslatot. Minden
érintett a hozzá szóban vagy írásban eljutatott kérésekre, felvetésekre, panaszokra 30 napon
belül a felvetéstől függően írásban vagy szóban érdemi választ ad. Tanulóink a
diákönkormányzatot támogató tanárnál és a diákönkormányzat évenkénti diákközgyűlésén is
felvethetik sérelmeiket, javaslataikat, kinyilváníthatják véleményüket. Az itt született írásbeli
véleményeket, javaslatokat az intézményvezető szintén 30 napon belül megválaszolja.
Az iskolai közösségek az életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK)
keresztül érvényesíthetik jogaikat.
A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50%-át érintő
kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés
kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját érintő, de a többi tanulócsoport számára
példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat
véleményét.
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki,
melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
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4.3. A tanulók kötelességei
 tartsa be az iskolai házirendet, és iskolánk egyéb szabályzatainak rendelkezéseit,
 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
 érdemjegyeit naprakészen vezesse tájékoztatójában,
 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje
az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kultúrált környezetet,
 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl: tornaruha) magával hozza,
 segítse

intézményünk

feladatainak

teljesítését,

hagyományainak

ápolását

és

továbbfejlesztését,
 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tartózkodjon a dohányzástól, az
alkoholfogyasztástól, a kábítószer fogyasztástól, vagyis tartsa be az intézményre
vonatkozó tiltó intézkedéseket.
 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak
megfelelő öltözékben jelenjen meg,
 köteles a könyvtárból kölcsönzött dokumentumokat az általa átvett állapotban, időre
visszaszolgáltatni. Az elveszett dokumentum pótlásának módja: ugyanaz vagy hasonló
másik tartalmú dokumentum.
4.4. A foglalkozások választására vonatkozó szabályok, a tanuló által előállított termék,
alkotás vagyonjogára vonatkozó szabályozás

A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport
keretében elkészített munkadarabok a tanulók tulajdonát képezik. A legszebb, legjobb
munkák az iskolában kiállításra kerülnek, majd visszajuttatjuk a tanulókhoz. A tanuló vagy
jogi képviselője írásban lemondhat erről a jogáról.
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A tanítási időn kívüli foglalkozások – előzetes felmérés alapján – a tanulói igények szerint
szerveződnek.
Az intézményvezető minden év szeptember 1-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról
a foglalkozásokról, amelyekből a tanulóink választhatnak.
A tájékoztató tartalmazza, hogy a foglalkozást előreláthatóan melyik pedagógus fogja tartani.

4.4.1. A tantárgyválasztással kapcsolatos eljárásrend
Iskolánkban a tanulók a harmadik – az új kerettanterv szerint a második – évfolyamon kezdik
az idegen-nyelv tanulását. Erről a második, illetve későbbiekben majd az első évfolyam félévi
szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket. Döntésüket írásban kérjük, mely a 8.osztály
befejezéséig szól. A tanulók, illetve szüleik az angol és német nyelv közül választhatnak. A
német és angol nyelvet ötödik osztálytól emelt óraszámban tanulják. 7. évfolyamon
lehetőséget biztosítunk második idegen nyelv választására szakköri keretekben. Ha új tanuló
érkezik iskolánkba folytathatja az eddigi tanulmányait, angol vagy német nyelven.
4.4.2. Szakkörök
Szakköri foglalkozásokat valamennyi évfolyam részére lehet szervezni legalább 10-12 fős
csoportlétszámmal.
A szakkörök indítása szeptember 1-jén történik.
Tanulóink és szüleik új szakkörök szervezését is kezdeményezhetik.
A szakkört az intézményvezető engedélyezi.
Szakkörbe jelentkezés, járás feltételei:
A jelentkezés egész tanévre szól, melyet írásban, az előző tanév május 20-ig kell leadni.
Az induló szakkörökről, stb., a szülőket értesíteni kell. Amennyiben a tanuló jelentkezik, a
nevelőnek kérni kell a szülő beleegyezését.
A tanulónak joga a szakkörbe járás. Tanulmányi eredményétől függően 2-3, illetve 1 szakkör
tagjai lehetnek.
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Szakkörök időpontjai:
A napközi védett tanulási idejében: lehetőség szerint 14.30-15.45 szakkör nem tartható.
(Kivételt csak külső szakemberek által tartott foglalkozások képezhetnek.)
 Szakkörvezetők:
Szakkört vezethetik az iskola nevelői, más, az iskola által felkért nevelők, előadók,
szakemberek.
 Iskolánkban a szakkörök díjtalanok, a szakköri foglalkozásokhoz szükséges felszerelésről
a tanulónak kell gondoskodnia.
 Az iskola vezetősége adja meg a lehetőséget a szakkör tagjainak, hogy munkájukról
beszámolhassanak a tanév folyamán az iskola közössége előtt.
 A szakkörökben jól dolgozó tanulók kaphatnak évvégén jutalmat, elismerést.

4.4.3. Tanfolyamok
Az iskola épületében csak az intézményvezető illetve az általános intézményvezető-helyettes
tudtával, a Tankerülettel történt írásos megállapodással indítható bármely tanfolyam.
Tanfolyamok szervezhetők az iskola tanulói, dolgozói, nevelői számára, valamint lakossági
igény alapján felnőttoktatási programok.
4.4.4. Hit és vallásoktatás
A hitoktatókkal az általános intézményvezető-helyettes tartja a kapcsolatot. Biztosítjuk a
rendelkezésre álló eszközökből a hit és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket.
Az órarend készítésekor figyelembe vesszük, hogy a hittan foglalkozásokat a kötelező
tanítási órákhoz csatlakozóan tudják tartani.

4.5. Diákönkormányzat
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik. A szabályzat
elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában a
meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt.

23

Az iskola a diákönkormányzat működésében az alábbi feltételeket biztosítja:
-

anyagi támogatás iskola szintű programokhoz

-

helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez

-

önkormányzati faliújság

A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok
szervezésében, tervezésében és önálló programokat szervez.
/Farsang, kirándulások, diákönkormányzati-nap, gyermeknap, hulladékgyűjtés /
A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt a gyerekek
javaslata alapján, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít
véleményt.
Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő tanár.
Ha a tanulót, jogai gyakorlásában sérelem éri, fordulhat osztályfőnökéhez, DÖK segítő tanár
felnőtthöz és az iskola intézményvezetőjéhez.
Véleményezési joga van az iskola életével kapcsolatos kérdésekben. Véleményét elmondhatja
osztályfőnöki órán, osztálytitkáron keresztül a diáktanácsban, a tanulók nagyobb közössége
által-amely egy osztály tanulóit jelenti- szervezett formában a diákgyűlésen.
Ennek eljárása a következő:
Az osztálytitkárok összegyűjtik a tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseit, kéréseit,
javaslatait.
A diákközgyűlésen, részt vesz minden felsős tanuló, az alsó tagozatos osztályok képviselői,
az iskola intézményvezetője, helyettesei, és minden tanára. A diákönkormányzat elnöke
beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a házirend végrehajtásának
tapasztalatairól.
Az osztálytitkárok a diáktanácson már előzetesen egyeztetett kérdéseket továbbítják a tanárok
felé, melyekre azonnal választ is kapnak.
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4.6. A tankönyvellátás rendje, az ingyenes, vagy kedvezményes étkezés
A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS, A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE
A tankönyvtámogatás megállapításának elvei:
A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről
évente a nevelőtestület dönt.
A kedvezményes tankönyvtámogatás a- három-vagy többgyermekes családban élő
gondviselőnek;

rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek szüleinek;

szakértői véleménnyel rendelkező tanulóknak- és a mindenkori jogszabályoknak megfelelően
adható.
A rászorultság igazolása után az intézményvezető aláírásával igazolja a jogosultságot. A
tankönyvi támogatás fennmaradó része tartóstankönyv címén kerül felhasználásra a könyvtári
állományban.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az

iskolában

alkalmazott

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére kölcsönözhetők legyenek.
Az iskolai tankönyvellátás szintjén a legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a
tanulókhoz történő eljuttatása, ennek megszervezése az iskola feladata. Az

iskolai

tankönyvellátás feladatait az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős tanár látja
el.
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni
kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése
során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a kiskorú tanuló szülője
az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Az iskolai tankönyvrendelés helyi rendje:
• Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
• Az

iskola intézményvezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány

tanulónak kell,

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból

történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés
útján.
• Az iskola a honlapján teszi közzé a normatív kedvezmények körét, feltételeit, az
igényjogosultság igazolásának formáját.
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•

Az

iskolai

tankönyvellátás

feladatait az intézményvezető által megbízott

tankönyvfelelős tanár látja el. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek
nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni a
feladatokat és a díjazás mértékét.
• A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti az iskolai
tankönyvrendelést,

majd

aláíratja

az

intézmény intézményvezetőjével. A

tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült
létszámát is figyelembe kell venni.
• A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy
azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az
összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását
más módon kívánja megoldani.
4.7. Térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
Az étkezési térítési díjak megállapítása az önkormányzati rendelet alapján történik melyhez a
szükséges dokumentumokat, az aktuális tanévet megelőző év végén el kell juttatni a
gazdasági ügyintézőhöz. A térítési díj mértékét a kijelölt ügyintéző a szülők által dokumentált
jövedelemi viszonyok alapján állapítja meg.
Az étkezési térítési díjak befizetése hónap elején és végén, meghatározott napokon történik,
amelyről a díjbeszedő a földszinti hirdetőn keresztül értesíti a szülőket.
Az étkezés lemondása előző nap 9.00 óráig lehetséges. A szabályszerűen lemondott, de
befizetett térítési díjat a következő hónapban írja jóvá a gazdasági ügyintéző. Azon tanulóink,
akiknek szülei a térítési díjat nem fizetik ki felszólítás után sem, nem részesülhetnek menzai
ellátásban.
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5. A tanulók jutalmazásának formái – fegyelmező intézkedések
5.1. Jutalmazás
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális
tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, illetve hozzájárul az iskola jó
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskolánk dicséretben részesíti, ill. jutalmazza.
A jutalmazás célja az elismerés, az ösztönzés.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben, ill. jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazásokat az iskolarádióban, iskolaújságban, az iskola honlapján az iskolai
hirdetőtáblán tesszük közzé.

5.2. A jutalmazás formái
Iskolánkban a következő írásos dicséretek adhatók:
 szaktanári
 napközi-vezetői
 osztályfőnöki
 intézményvezetői
 nevelőtestületi
 a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola kiváló tanulója – Emlékplakettet 4. és 8.
osztályos tanulók kaphatják.
 Fazekas Prima díj
Az a tanuló, akinek iskolai szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró
ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.
5 szaktanári dicséret után osztályfőnöki, 5 osztályfőnöki dicséret után intézményvezetői
dicséret jár.
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Csoportos jutalmazási formák
o Jutalom-kirándulás, kulturális hozzájárulás (pl. színházlátogatás társasjátékok
ajándékozása).
5.3. Fegyelmező intézkedések, büntetések
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben
részesítendő.
A büntetés célja a cselekedet megismétlődésének megakadályozása
A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:
 Ügyeletvezetői figyelmeztetés (szóban, írásban)
 Szaktanári figyelmeztetés (szóban, írásban)
 Napközis csoportvezetői figyelmeztetés (szóban, írásban)
 Osztályfőnöki figyelmeztetés (írásban)
 Osztályfőnöki intő (írásban)
 Osztályfőnöki megrovás (írásban)
 Intézményvezetői figyelmeztetés
 Intézményvezetői intés (írásban)
 Intézményvezetői megrovás (írásban)
 nevelőtestületi megrovás
Annak a tanulónak az esetében, akinek osztályfőnöki megrovása van , az
osztályfőnök

mérlegelheti

annak

lehetőségét,

hogy

nem

vehet

részt

az

osztályközösséget megmozgató rendezvényeken, iskolai szervezésű táborokban.
Az a tanuló, aki igazgatói figyelmeztetésben részesült, egy hónapig nem járhat a tanítási időn
kívüli foglalkozásokra.
A fegyelmi intézkedéseket a KRÉTA felületen rögzítjük, melyről az osztályfőnök szóban is
tájékoztatja a szülőt.
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5.3.1. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy
intézményünk egyéb alkalmazottja ellen irányuló , az intézményünkkel jogviszonyban álló
tanulók

részéről

elkövetett

közösségellenes

vagy

azzal

fenyegető

cselekmények

megelőzésének, kivizsgálásának , elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések
Intézményünk a bizalomteljes kapcsolatra épít a szülő-diák-pedagógus között. Fontosnak
tartjuk a személyes példamutatást és a tanulói közösségekben a kiegyensúlyozott,
szeretetteljes légkört. Amennyiben intézményünk ellen irányuló vagy közösségellenes
magatartást tapasztalunk, akkor a fegyelmező büntetések fokozatait alkalmazzuk. Szükség
esetén, kérjük az iskolapszichológus vagy a szakszolgálatok segítségét és esetmegbeszélést
tartunk.

5.4. Fegyelmi büntetés
Ha iskolánk tanulója kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Formájára és eljárási módjára a
mindenkorin érvényben lévő, hatályos jogszabály az iránymutató.
Súlyos fegyelemsértésnek tekintjük:
A felnőttekkel szembeni tiszteletlen magatartást, a szándékos rongálást, lopást, verekedést,
valamint bárminemű drog, illetve droghatású készítmény birtoklását, fogyasztását.
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A fegyelmi és az egyeztető eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat közösen
működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.
Az egyeztető eljárás célja:
A kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás rendje:
- Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén
a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért.
- A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a fegyelmi bizottság elnöke
felhívja a kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás
igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a
hozzájárulását adta.
- A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási
napon belül – írásban bejelentheti a fegyelmi bizottság elnökénél, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását.
- A fegyelmi eljárás folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az
egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.
- Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban
megállapodtak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a
sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra a fegyelmi bizottság
felfüggeszti.
- Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi
eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti.
- Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az
egyeztető eljárás megállapításait, a megállapodásban foglaltakat az iskolai
diáktanács gyűlésén a DÖK segítő tanár nyilvánosságra hozza.
Az egyeztető eljárást az iskola igazgatóhelyettese vezeti le. Az egyeztető eljárásban részt
vesz a sértett, a kötelességszegő, az érintett kiskorúak szülei, és osztályfőnökei, a Szülői
Szervezet elnöke, a Diákönkormányzat elnöke, a Diákönkormányzatot segítő tanár és a
gyermekvédelmi felelős. Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül.
A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni.
Az iskola nevelőtestülete, illetve fegyelmi bizottsága által hozható
büntetések:
megrovás,
szigorú megrovás,
meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (szociális juttatásra nem
vonatkozhat),
párhuzamos osztályba áthelyezés,
áthelyezés másik iskolába – amennyiben az átvételről az iskolavezetők
megállapodtak.
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6. Az osztályozó, javító vizsgák szabályai, magántanuló
6.1. Osztályozó vizsga: év végi, félévi
Osztályozó vizsgára jogosultak: iskolánk nyilvántartásába vett tanulók: jelentkezés, vagy
intézményvezetői utasítás alapján a következőkben:
 felmentettek (mindennapi iskolába járás alól, ill. egyes tantárgyak tanulása alól, a HajdúBihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján)
 az iskolavezetés engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben, ill. az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
 a megengedettnél többet mulasztott (igazolatlanul vagy igazoltan) 250 óra egy tanévben és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
 átvételnél az iskola intézményvezetője előírja, hogy osztályozó vizsgát kell tennie.
Mindegyik esetben a tanulóval és gondviselőjével legalább egy hónappal korábban közölni
kell a vizsga idejét, helyét, feltételeit. Az osztályozó vizsga idejét az iskola, éves
programjában határozza meg, május 15. június 5 között. Igazolt távolmaradás esetén
augusztus 21-31 között tehet osztályozó vizsgát a tanuló. Különleges esetben az
intézményvezető a vizsgabizottság tagjainak egyetértésével más időpontot kijelölhet.
Igazolatlan hiányzás, vagy a vizsga félbeszakítása, eredménytelensége esetén javítóvizsgát
még tehet a tanuló.
A nevelőtestület az 51.§ (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai
foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési
kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető,
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első
félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem
volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
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6.2. Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehetnek azok a tanulók akik:
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kaptak,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

A javítóvizsga idejét az iskolánk éves programjában minden év augusztus 21-31. között
határozzuk meg.
Igazolt távollét esetén az intézményvezető szeptember 30-ig halasztást adhat, azzal a
megszorítással, hogy a tanuló nem járhat iskolába addig, míg javítóvizsgát nem tett, s ez alatt
az idő alatt igazolatlanul nem hiányozhat. (Értelmezve: betegségből felgyógyulva az első
munkanapon köteles javítóvizsgát tenni.)
A javítóvizsga nem ismételhető meg. Igazolatlan távolmaradás, vagy a vizsga indokolatlan
félbehagyása évismétlést von maga után.
A javítóvizsga időpontját augusztus 20. után az első munkanapon az alakuló értekezlet
végeztével, az iskola hirdetőjén ki kell függeszteni. Ezzel egyidőben közölni kell a
korrepetálások időpontját is.
A szaktanárok az évzárón, a bizonyítványosztás alkalmával kötelesek az adott tantárgyak
minimumkövetelményeit írásos formában a javító- ill. osztályozóvizsgára kötelezetteknek
átadni. Ezen minimumkövetelmények a Helyi tantervben és a Házirend mellékletében
találhatók.

6.3. Az osztályozó és javítóvizsgák menete
A vizsgabizottság 3 pedagógusból áll. A tanuló minden tárgyból szóban és írásban vizsgázik.
Ezen kívül magyar és matematika tantárgyakból. A szóbeli felelet időtartama tantárgyanként
10 perc lehet. A felkészülési idő szükség szerinti 20 perc. Sikertelen felelet esetén a tanuló
egyszer kaphat pótkérdést, ez esetben viszont osztályzata közepesnél jobb nem lehet. Az
osztályozó és javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül.
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Amennyiben az évi 250 óránál többet hiányzó, ill. az adott tantárgy évi óraszámának 30 %-át
meghaladó hiányzó vizsgaengedélyt kapott, hogy bármely okból jogosult osztályozóvizsgára,
és a félév ill. a tanév vége előtt írásban kéri, független vizsgabizottság előtt is vizsgát tehet (az
általa megnevezett tantárgyakból). Ez esetben az intézményvezető öt napon belül továbbítja a
kérést a vizsgáztatásra kijelölt intézményhez.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha:
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban,
augusztus 21-étól, augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye
alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb
harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
(5) Ha a vizsgázó a (4) bekezdés d) pontja alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a
vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát.
A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a
vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –
harmadik vizsgaként is megszervezhető.
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Mind az osztályozó, mind a javítóvizsgákon az eredményhirdetésről a vizsgaelnök, az
adminisztrálásról az osztályfőnök gondoskodik.
Az osztályozó és javítóvizsga nem nyilvános, és díjtalan.

6.4. Magántanuló
Az iskola nyilvántartásába vett tanulója, szülő, gondviselő kérésére vagy nevelőtestületi
javaslatra, illetve egyéb okok (pl. egészségügyi) folytán magántanulóvá válhat. (A
rendeletben előírtak szerint) Ezt a státuszt az intézményvezetőtől írásban kell kérni aki azt 30
napon belül köteles megválaszolni.
 Az intézményvezető a magántanulót a napi iskolába járás alól felmenti.
 A készségtárgyak tanulása, ill. vizsgája alól felmentheti.
 Ha a tanuló önhibáján kívül vált magántanulóvá, osztályozóvizsgára való felkészítéséről
az iskola köteles gondoskodni.
 Ha saját, ill. szülői, gondviselői elhatározásból lett magántanuló – ez esetben szülei,
gondviselői gondoskodnak felkészítéséről.
 Az intézményvezető a magántanuló kérésére köteles az iskola pedagógusaiból álló
vizsgabizottságot kijelölni.
 Magántanuló (saját kérésére) idegen pedagógusokból álló vizsgabizottság előtt is tehet
osztályozóvizsgát.
 A magántanuló félévkor és a tanév végén, a programtervben leírtak alapján tesz
osztályozóvizsgát.
 A magántanulónak lehetősége van arra, hogy egy tanév keretein belül két tanév
tananyagából osztályozóvizsgát tegyen. – Ebben az esetben az egyik vizsga időpontja a
félévi értesítők időpontjára essen.
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7. A tanulóra vonatkozó védő-óvó előírások, egészségügyi ellátás, gyermek és
ifjúságvédelmi tevékenység, tanulmányi-osztály kirándulás szabályai
7.1. Balesetvédelmi előírások, baleset esetén teendő intézkedések
Tanulói balesetbiztosítás: 3 év 18 év közötti gyermeknek nyújt biztosítási védelmet az
állam, melyet jelenleg az Allianz biztosítóval kötött meg. Ezen túlmenően a szülők köthetnek
gyermekeikre kiegészítő biztosítást. Az iskola ebben nem vállal tevőleges szerepet.
Balesetvédelmi oktatás. Minden tanév elején az általános közlekedési és balesetvédelmi
ismereteket az osztályfőnöki órák keretében az osztályfőnökök tanítják meg a tanulóknak. Az
ismertetés tényét és tartalmát az osztályfőnöknek dokumentálnia kell. Az ismertetés tényét a
tanuló az osztálynaplóban a neve mellett aláírja.
A speciális balesetvédelmi ismereteket a technika, rajz, kémia, fizika és testnevelés órákon a
szaktanárok oktatják, kirándulások előtt szintén az osztályfőnökök részesítik balesetvédelmi
oktatásban a tanulókat.
Minden tanulónknak és dolgozónknak ismernie kell iskolánk tűzriadó és bombariadó tervét.
Minden tanítási félévben egy-egy ilyen riadót tartunk, különös tekintettel a kivonulásra.
Tanulóink az iskola épületében, a tantermekben, és az udvaron felügyelet nélkül nem
lehetnek. Különösen tilos kihajolni az ablakon.
Esetleges baleset esetén a tanulót, ill. felnőttet elsősegélyben kell részesíteni. Egyidőben
gondoskodni (ha szükséges) a Mentők értesítéséről, ill. orvos értesítéséről. Minden esetben
jegyzőkönyvet kell felvenni a balesetvédelmi felelős jelenlétében, majd tisztázni az esetleges
felelősséget. Ha szükséges, a tanuló szüleit (gondviselőjét) is azonnal értesíteni kell.
Iskolán kívüli tanulmányi-osztály kirándulások, erdei iskola, nyári tábor szervezési
feladatok.
• A kísérő pedagógusok megbízása az intézményvezető feladata, melyet írásba ad.
• Belföldi utazás során tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programok
alkalmával a szállítással megbízott cégtől minden estben írásban kérünk nyilatkozatot
, hogy a szolgáltatással kapcsolatban a személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a
hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban
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van, és rendelkezik érvényes okmányokkal. A kísérő pedagógusok minden esetben
rendelkezzenek pontos és teljes körű utas listával, melyen szerepeljen a tanuló TAJ
száma, a törvényes képviselő elérhetősége is. Minden esetben a tanórán kívüli
foglakozásokat, kirándulásokat, utazásokat úgy kell megszervezni, hogy azok
kiterjedjenek a tanulók biztonságára, a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető
helyzetek kezelésére.
• Külföldi utazás során be kell tartani a belföldi utaztatásra vonatkozó szabályokat azzal
a kiegészítéssel, hogy amennyiben a gépjárművel való utazás nem fejeződik be este 23
óráig, azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani.
Éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közötti idősávban a sofőröknek mindenképpen egy
szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az
időre.
7.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet ellátás formái, rendje
Iskolaorvosi ellátás. A székhelyen hetente egy alkalommal tart rendelést az iskolaorvos.
Oltást, általános orvosi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, felvilágosító előadásokat
tartanak stb., illetve szükség esetén tanulóinkat a megfelelő szakszolgálat felé irányítják.
Az iskolaorvosok a városi iskolaorvosi hálózathoz tartoznak.
A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem
látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek
beteg, gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítéséről, és lehető legrövidebb időn belül
értesíti a tanuló szüleit. Beteg gyereket nem engedünk el az iskolából, minden esetben
felnőttnek kell érte jönnie.
Azt, hogy a tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia.
Alapvető feltétel az iskola épületének általános tisztasága, a téli - tavaszi-nyári nagytakarítás,
különös tekintettel a vizesblokkokra. Kötelező a kultúrált étkezési körülmények biztosítása.
Az iskola dohányzásmentes terület!
Követelmény a termek esztétikus dekorálása a megfelelő világítás, szellőztetés és fűtés.
7.3. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység
A szociálpedagógus, aki ismeri tanulóink szociokulturális hátterét, s felhívja a figyelmét
kollégáinak az ifjúságvédelmi intézkedések betartására, folyamatosan informálódik az
osztályfőnököktől, intézi a gyermekvédelmi teendőket.
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Fogadóórájáról minden évben a tájékoztató füzetbe beírt és a hirdető táblán elhelyezett
fogadóórák tájékoztatón keresztül értesíti a szülőket és gyermekeket.
8. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi igazolással igazolni.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb
távolmaradás esetén az intézményvezető adhat.
A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat.
Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék az osztályfőnököt.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnököknek adják le a mulasztást követő három napon belül,
ellenkező esetben igazolatlan a távolmaradás.
Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben,
és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló
igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola intézményvezetője – a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal
összhangban – óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a
kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti
szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza
a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló
feladatokat.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az
iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
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A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az
osztályfőnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és
igazolását az osztályfőnök végzik.
Ha a tanuló késik az első óráról, vagy a későbbiekről, be kell írni, hány percet késett,
45perc=1 igazolatlan óra, továbbiakban a fentebb leírtak lépnek érvénybe.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga
után.
9. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok
A Házirendet tanév elején minden elsős tanuló megkapja. A felsőbb évfolyamokon az
osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, illetve az első szülői
értekezleten a szülőkkel.
A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában. A rövidített változatot tanév elején minden
tanulónk megkapjam, melyet a tájékoztató füzetben tartunk.
A szülő és tanuló aláírásával igazolja a házirend megismerését.
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A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola
Intézményi járványügyi protokoll
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A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában a főbejáraton kívül a hátsó kaput ill.
a hátsó lépcsőt is használatba vesszük. A bejáratoknál a felügyelet biztosított.
A diákok a kidolgozott ütemtervnek megfelelően lépnek be az intézménybe. A szülők
csak rendkívül indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján léphetnek be az
intézménybe, az elsős gyermekek az udvaron kerülnek átadásra.
Az intézmény szabadon lévő, udvari területeinek felosztása, a gyerekek beosztása a
szünetekben történő levegőztetés esetére.
Az épületen belüli mozgáshoz ellenőrző és fertőtlenítő pontok létrehozása: porta,
szintenként mosdók, tantermek. A folyosókon folyamatos ügyelet biztosítása.
Óratervezés során figyelembe kell venni azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják a
megfelelő távolságtartást és a közösségi terekben a tanulók csoportosulásának
kialakulását. A terembeosztás elkészítése során kerülni szükséges az
osztályok/csoportok közti teremcseréket. Különböző korcsoportok más-más időben
történő levegőztetése.
Az intézményben használt eszközök, sportszerek, tankönyvek stb. rendszeres
fertőtlenítése.
Étkeztetés lebonyolításának megtervezése.
Mosdók és közösségi terek fertőtlenítése
Mindenre kiterjedő, teljes épületet érintő nyitó takarítás és fertőtlenítés
Ügyeleti igények felmérése, és az igényekhez mérten az ügyeleti rendszer kialakítása
A beléptető ponton (minden megnyitott bejárat) kézfertőtlenítés, 1,5-2 méter betartása,
útbaigazítás, információval ellátás. A beléptetés szabályainak kidolgozása,
közzététele.
Termek: Teremórarendek elkészítésénél a teremcserék minimalizálása, teremcsere
esetén fertőtlenítés. A gyerek intézménybe történő eszközeinek behozatalát
minimalizáljuk.
Étkezés: tízórai és uzsonna a tanteremben, ebédelési ütemterv elkészítése.
Udvaron való tartózkodás: udvar felosztási terv, rossz idő esetén a tanulók a
tanteremben maradnak, tantermi foglalkozások gyakori szellőztetéssel kivitelezve.
Szünetekben ajánlott a maszk viselése, tanórákon lehetőség, de nem kötelező.
Gyakori szellőztetés, testnevelés órák lehetőség szerint a szabadban, esetleg
tömbösítve.
Szakszolgálati jelenlét: előzetes egyeztetés alapján a Szakszolgálat fogadása az
intézményben. Minden új belépő (szolgáltató, Tankerületi dolgozó, stb.) után újból
fertőtlenítés.
Ünnepségek, értekezletek: több részletben vagy előre felvett műsor lejátszása és
megtekintése révén.
Kirándulások: kirándulások elhalasztása
Az egyéni fejlesztő foglalkozások megtartásához javasolt átlátszó műanyag arcvédő
maszk, pajzs, egyéb specifikus védőfelszerelés biztosítása a szakembereknek, ennek
hiányában maszk és védőeszköz.

39

Intézményi járványügyi protokoll kiegészítése
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük számára biztosítsanak maszkot, mivel annak
viselése, járványügyi szempontból iskolánk közösségi tereiben (aula, folyosó, mosdók,
öltözők, ebédlő sorakozásnál) kötelező, tanítási órákon, foglalkozásokon pedagógusnak,
gyermeknek ajánlott!
Jelenlegi intézkedések: belépési korlátozás, hőmérőzés, tanulók és tanárok kötelező maszk
viselése közösségi tereinkben, kézfertőtlenítés, gyakori kézmosás, osztályvándorlás
megszüntetése, énekkar felfüggesztése, közvetlen kontaktok kerülése, udvari eszközök
fertőtlenítése, napközbeni takarítás, fertőtlenítés, esti nagytakarítás.
A járványügyi helyzet súlyosbodása miatt, gyerekeink érdekében szülők, hozzátartozók és az
iskolával jogviszonyban nem állók az iskola épületében nem tartózkodhatnak! Az alsós
gyerekek a járványügyi helyzet feloldásáig a főbejárati ajtón, a felsős tanulók az udvari kapun
keresztül érkeznek az intézménybe. Az épületbe csak a tanulók és a dolgozók léphetnek be,
test hőmérséklet mérés, megfelelő fertőtlenítési és protokoll eljárás után.
Minden iskolai ügyet igyekezzenek online elintézni az osztályfőnökkel, vagy
iskolatitkárral! Halaszthatatlan, személyes megjelenést igénylő esetben egyeztetéssel,
fertőtlenítés után és maszkban jöhetnek be a szülők, vagy külső személyek.
Beteg/lázas tanuló ne jöjjön iskolába, hiszen ezzel kockáztatja a többiek egészségét
is! Lázat kimutató portai testhőmérséklet mérés esetén a tanulót azonnal haza kell vinni!
Amennyiben napközben belázasodik a tanuló, illetve koronavírusra utaló jelek vannak,
azonnal el fogjuk különíteni az erre kijelölt helyiségben, míg a szülő megérkezik
gyermekéért. Jelzünk a szülőnek, szükség esetén az iskolaorvosnak vagy a védőnőnek.
A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk.
Az étkeztetés tervezett rendben, a távolságtartás betartása mellett, a tízórai és az uzsonna a
tantermekben történik.
Az osztály tantermeket naponta nagytakarítjuk és fertőtlenítjük! Napközben a technikai
személyzet takarítja a folyosókat és fertőtleníti kilincseket, mosdókat. A kijelölt fertőtlenítő
pontokban kézfertőtlenítő szer van kihelyezve (bejárat, mosdók, tantermek), amit
mindenki használ.
Kérem, hogy gyermekeik, és mindannyiunk egészsége érdekében továbbra is legyenek
együttműködőek, partnereink!
Köszönöm támogatásukat.
Petőné Horváth Mária
intézményvezető
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