Házirend
Kocsi Általános Művelődési Központ

Iskolánk neve és címe:

Perczel Mór Általános Iskola
2853 Kömlőd Komáromi út 16.

Telefon:
Iskolánk fenntartója:

34/470-537

Iskolánk jellege:

8 osztályos általános iskola
tagintézménye 1-4. osztály

Kocs-Kömlőd Községi Önkormányzatok
Intézményfenntartó Társulása

A Házirend: egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,
biztosítja az egyéni és közös tanulás lehetőségét, felelős részvételt az iskolai élet
szervezésében, kultúrált szabadidős tevékenységben. A Házirend minden
osztályteremben kifüggesztésre kerül. Az első tanítási napon ill. szülői értekezleteken
az osztályfőnökök ismertetik a házirendet, továbbá az első osztályosok beiratkozáskor
egy-egy példányt kapnak.

I. A tanuló jogai
1. A tanulót megilletik az általános emberi és állampolgári jogok, úgymint
-a személyiségi jogok,
-az információs és adatvédelmi jogok,
-a szabad véleménynyilvánítás joga,
-a vallás- és világnézeti szabadság joga,
-a levelezéshez és magántitokhoz való jog,
-a jogorvoslati és panaszjog,
-az egészségvédelemhez való jog, valamint
-a közösségalakítás és abban választás és választhatóság joga,
-a nemzeti és etnikai hovatartozásnak megfelelő oktatáshoz, neveléshez való
jog,
-annak a joga, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés.

2. A tanulói jogok gyakorlásának módjai
2.1. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja,
egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, együttműködési jogok)
csak az első tanév megkezdése után illetik meg.
2.2. A tanulónak joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti
vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása
nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai
tanuláshoz való jogának gyakorlását.
2.3. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök, szakkörök létrehozását és részt
vehetnek azok munkájában. Az így létrejött diákkörök jogosultak az iskola
helyiségeinek használatára. Az iskola tanulóinak részvételével működő társadalmi,
ifjúsági szervezet, egyesület is szabadon hozhat létre az iskola tanulóiból csoportot az
iskolában.
Politikai párt és a párthoz alapszabálya szerint kötődő ifjúsági szervezet működése
azonban tilos.
2.4.A tanulónak joga, hogy az iskolában, családja anyagi helyzetétől függően,
kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön.
2.5. A tanulónak joga van rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra, ami az
iskolaorvos és az osztályfőnök koordinálásával tanítási időben történik.
2.6.. A tanulói jogorvoslatért fordulhat az iskola igazgatójához, osztályfőnökéhez, a
szülői szervezethez. A tanulónak joga van kérdést intézni az intézmény vezetőihez és
pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi
választ kell kapnia.
2.7. A tanulónak joga, hogy szóban és írásban tájékoztatást kapjon személyét és
tanulmányait érintő kérdésekben.
2.8. A tanulóknak jogaik gyakorlásához az iskolától minden szükséges információt
meg kell kapniuk.
A Közoktatási Törvény és végrehajtási rendeletei, az iskola Pedagógiai Programja,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazzák a diákok
egyéni és kollektív jogait. Az iskolával kapcsolatos, a tanulói jogokat is érintő
jogszabályok az igazgatói irodában megtalálhatók.

A tanuló kötelességei
1. A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak,

alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát.
2. A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett
magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek.
3. A tanuló kötelessége, hogy tartsa meg az iskolai tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások rendjét. A tanítási órákra hozza magával tanszereit, illetve
sportfelszerelését, ellenőrző könyvét pontosan vezesse.
4. A tanuló kötelessége, hogy önként vállalt feladatait az osztályközösségben a megadott
határidőig elvégezze.
5. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, haladéktalanul
jelentse a felügyeletét ellátó felnőttnek, ha veszélyeztető helyzetet illetve balesetet
észlelt. Az egyedileg szabályozott termekben (tornaterem, szertárak, szaktantermek)
érvényes óvó, védőrendszabályok az adott helyiségben találhatók kifüggesztve.
6. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott
vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.
A hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért személyesen felel.
7. A tanuló kötelessége, hogy az emberi együttélés normái szerint viselkedjen, a

Házirend előírásait betartsa. A fegyelmi büntetések és fegyelmi eljárások szabályait a
közoktatási törvény határozza meg.

MUNKAREND
1. A tanítás és az iskola rendje
A tanítási órák és a szünetek rendje a következő:
1. óra 8,00 – 8,45
2. óra 9,00 – 9,45
3. óra 9,50 - 10,35
4. óra 10,50 - 11,35
5. óra 11,45 – 12,30
6. óra 12,35 – 13,15
1.2.Az óraközi szünetekben diákjaink a tanteremben is tartózkodhatnak a pedagógus
engedélyével.
A 3. szünetben rossz idő esetén a tanulók a folyosón vagy a tanteremben
tartózkodhatnak. Jó idő esetén az udvaron tartózkodnak, ahonnan az ügyeletes nevelő
jelzésére vonulnak be.
Becsengetés után minden tanuló köteles a tanteremben tartózkodni, és az órára
előkészülni.

1.3. Amennyiben a tanulók testnevelés órája a Diákotthon tornatermében kerül
megtartásra, akkor az oda és visszavonulás során kötelesek a diákok a balesetmentes
közlekedés szabályait és az alapvető kulturáltság szabályait betartani. Induláskor nem
hagyják el addig az épületet, amíg a kísérő nevelő meg nem érkezik
1.4. A hetes kötelességei:
-számba veszi a hiányzókat,
-jelent a tanárnak,
-szellőztet és biztosítja az órakezdés feltételeit (tiszta tábla, kréta),
1.5. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben
vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanulók a tanári szoba előtt várakoznak,
csak hívásra lépnek be a tanári szobába. Megbetegedés esetén az osztályfőnök, az
igazgató telefonon értesíti a szülőt a gyermek rosszullétéről, majd a szülői
engedélyezés után hazaengedi a gyermeket.
1.6. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig
időpontegyeztetés után fölkereshetik az iskola tanárait.
1.7. Az iskola területén a diákok számára mobiltelefon, rádió, magnetofon és hangos
játékok használata tilos tanítási óra alatt.
1.8. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat mindenki csak saját felelősségére hozhat
az iskolába, azok eltűnéséért, felderítéséért az iskola nem tud felelősséget vállalni.
1.9. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős
tanár engedélyével lehetséges. Az iskola tanulója az általa okozott kárért – a
jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelős.
1.10. Tanulóinknak az iskolában és az iskola épületén kívül tartott iskolai
rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital, rágógumi és napraforgómag
fogyasztása.
1.11. A témazáró dolgozatok időpontját a tanároknak egy héttel korábban be kell
jelenteniük. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. A dolgozatok
eredményét két héten belül közölni kell a tanulókkal. Irodalom dolgozat esetén a
határidő három hét is lehet.
2. Az ellenőrző könyv vezetése és a hiányzások igazolása
2.1. Az ellenőrző könyv hivatalos okmány, tanulóink minden nap kötelesek azt
magukkal hozni. Tartalmát az osztályfőnökök negyedévente ellenőrzik. Diákjaink
kötelesek ellenőrző könyvüket rendszeresen vezetni, adataikat és tanáraik nevét beírni,
a bejegyzéseiket aláíratni. Ha tanulónk ellenőrző könyvét háromszor nem hozza
magával, vagy azt elveszíti, figyelmeztetésben részesül.
2.2. Tanulóink hiányzásának igazolását az osztályfőnökök végzik. A tanulók
kötelesek 3 napon belül hiányzásukat igazolni. A versenyen résztvevő tanulóknak a
versenyek napjára a tanítás alól felmentés adható. Hasonlóképpen felmentés adható, ha
a 8. osztályos tanuló nyílt napon vesz részt az adott középiskolában. Igazolt a
hiányzás akkor, ha a szülő előzetesen bejelentette és engedélyt kapott, a tanuló beteg
volt és erről orvosi igazolást hozott, hatósági intézkedés miatt volt távol. Ha a
távolmaradást nem igazolják, a hiányzás igazolatlan. Az első igazolatlan mulasztásról
az iskola írásban értesíti a szülőt. 5 óra igazolatlan mulasztás esetén az igazgató értesíti
a lakóhely szerint illetékes jegyzőt.
2.3. Tanulóink évente legfeljebb 3 napra (bármilyen megosztásban)– szüleik
előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Ebben az esetben
a távollétet a szülő igazolja. A három napot meghaladó és előrelátható hiányzáshoz az
osztályfőnökök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges.

2.4. Ha a tanulónak egy tanítási évben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
250 tanítási órát meghaladja, vagy akinek mulasztása egy tantárgy óraszámának 20
%-át meghaladja nem osztályozható. Osztályozó vizsgát akkor tehet, ha ezt a
tantestület engedélyezi.
2.5. A késések szabályozása
A késés igazolása a mulasztás igazolásához hasonlóan történik. (Szülői igazolástelefon vagy ellenőrzőkönyv)

3. A tanórán kívüli tevékenység
3.1. A napközi munkarendje:
11,45-12,30 Levegőztetés, játék
12,30-13,20 Ebéd, játékos foglalkozás
13,30-15.00 Tanulási idő
A tanulót hazavinni a tanulási idő előtt vagy után lehet, a tanulási időt lehetőleg ne
zavarjuk. Ha a gyermek a tanulási időt nem tölti a napköziben, a szülő felelőssége a
másnapi felkészülés.
3.2. Az iskola ünnepélyein (tanévnyitó, március 15., tanévzáró) ünnepi viselet
kötelező.
Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz.
Fiúknak:
sötét nadrág, fehér ing
3.3. Tanulóink öltözködésükben és hajviseletükben szolidak, ápoltak és esztétikusak
legyenek, kerüljék a hajfestést, piercinget egyéb feltűnő viseletet.
3.7.Ha a tanulót kérelmére felvették nem kötelező foglalkozásra (szakkör), a tanítási
év végéig köteles azon részt venni.

A tanulók jutalmazásának, elmarasztalásának elvei és formái
1. Alapelvek
a,

b,

c,

Jutalmazásnál az elért eredmények, a példás magatartás, szorgalom, a
közösségi életben való aktív részvétel és a versenyeken elért eredmények
dominálnak.
Fegyelmező intézkedéseket azoknál a tanulóknál kell foganatosítani, akik a
Házirend és együttélés szabályait az iskolán belül a tanítási órákon és a
foglalkozásokon, az épületben tartózkodás során megsértik, egyének és
közösségek
ellen a magatartási normákat nem tartják be, rongálják a tulajdont.
A jutalmazások és fegyelmező eljárások a magatartás, szorgalom
érdemjegyének megállapításánál figyelembe veendők.

1.2.Általában alkalmazható jutalmazások és büntetések.
a,
b,
c,
d,

Minden nevelő a saját tantárgyában élhet a szaktanári elismerés lehetőségével.
Osztályfőnöki dicséret a jó közösségi munkáért, példás magatartásért és
szorgalomért adható.
Jutalomkönyvben részesülnek a tanévzáró ünnepélyen azok a tanulók, akiknek
tantárgyi átlaga legalább 4,8.
Jeles tanulmányi eredmény, példás magatartás és szorgalom esetén
jutalomkönyv adható a tanév végén.

1. 3. Fegyelmező intézkedések, büntetések
a,

b,

c,

A Pedagógiai Programban felsorolt formák alkalmazásánál a fokozatosság elve
érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni. (A vétség súlyától
függően.)
Szóbeli figyelmeztetések:
- Szaktanári: tantárgyi követelések nem teljesítése, az órát hátráltató
magatartás, házi feladat, felszerelés hiánya miatt.
- Ügyeletes tanári: a tanítás előtt vagy az óraközi szünetben történt
fegyelmezetlenség miatt.
- Osztályfőnöki: többször előforduló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettség megszegése, a házirend enyhébb megsértése és a késések
miatt.
Írásbeli figyelmeztetés – naplóba, ellenőrzőbe
- Tanítói: a munkát több alkalommal sértő magatartás, sorozatos
felszereléshiány, házi feladat nem készítése esetén, valamint az iskolai
kötelezettségeit hosszabb ideig nem teljesítő, az iskola rendszabályait
rendszeresen sértő tanuló esetében.
- Abban az osztályban, ahol szaktanárok is tanítanak, a tanítói
jogosítványokkal ők is élhetnek.

d,

Írásbeli igazgatói figyelmeztetés: az előző fegyelmező intézkedések hatására
sem változó tanulók esetében, amit a naplóba, ellenőrzőbe is be kell írni.

g,

Ha

a tanuló kárt okozott az iskolának, a károkozás körülményeit ki kell

vizsgálni.
Az eljárási szabályokat a Kt. 77. §-a tartalmazza. Eredménytelenség esetén a
Ptk. alapján az intézmény igazgatója pert indít a szülő ellen.

KÜLÖNÖSEN SÚLYOS MEGÍTÉLÉS ALÁ ESIK:
-

a lopás és nagy kárt okozó szándékos rongálás,

-

testi sértés, agresszió ( a másik tanuló megverése bántalmazása, erőszakos
megalázása)

-

az iskolában, vagy iskolai rendezvény előtt és alatt bármi csekély mértékű
szeszes ital fogyasztása és a dohányzás

-

a szorgalmi időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyása,

-

az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi és belföldi utakon az osztály
vagy csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának
figyelembevételével)

