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Somogyi József Áttalános
Iskola

Aházirend célja és feladata
A hdzirend célja és feludatu
1.

A

házirend megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,
valamint az iskola munkarendj ével kapcsolatos rendelkezéseket.

2. CéIja: Biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és
oktatás zavartalan megvalósítását, valamint
életénekmegszerv ezését.

2

a

gyermekek közösségi

A Somogyi József tttalános Iskola házirendjének
elfogadása és j óváhagyása

Aház\rendet az iskolai diákönkorrnányzat 2018. október 25. tartott ülésén
megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.

titkár

diákonko rmány zat v ezető

Aházkendet az iskolai szülői munkaközösség 2018. október 25. íartott ülésén
megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.

ó**tI
SZM

Aházirendet az iskola tantestülete 2018. október 26. taríott ülésénmegtárgyalta
és a benne foglaltakkal egyetért.

A hatálybalépésidőpontja az elfogadást követő nap, s ezzel
hatáIyát veszti

a korábbi házírend

Aházirend hatá|ya
A házirend előírásait
pedagó gusainak

és

be kell tartani az iskolába jaró tanulóknak; a tanulók szüleinek, az iskola

más alkalm azottainak.

A házirend előírásai azoha az iskolai és iskolán kívüli, tanítási/foglalkozási időben, illetve
tanítási/foglalkozási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai
program alapján az iskola szeryez, és amelyen az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

A

tanulók az iskola álta| szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.

A házirend nyilvánossága
A

hazirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek /tanulónak, szülőnek, valamirí. az
irtézményal kalmazo t tainaW m e g ke 1 i smerni e.
1

A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
. az iskola irattáréhan

.
.
.
.

az iskola könyvtárában
az iskola nevelői szobáiban
aziskola igazgatőjáná|.
az iskola honlapián

A

hénírend egy példányát - a köznevelési törvény előírásainak megfelelően
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

Az

-

az iskolába

újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek

tájékoztatnia kell:
o a tanulókat, gyerekeket
o szülőket

A

hazirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkoző szabályait minden tanév
meg kell beszélniük:
elején az osztá|yfőnököknek
o atanulókkal osztályfőnöki órán
o a szülőkkel szülői értekezleten.

hézirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az irtézményvezetőjétől, az
osztályfónököktől, a nevelők és avezető fogadó őrájánvagy - ettől eltérően - előre egyeztetett

A

időpontban.

I.A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása:
a./A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége

A szülői

szewezetnek /közösségnek/ a jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók
oÁ-a.
nagyobb csoportját érintő kérdésaz, ame|ylk az iskola szülői közösségének 5I

A

diákönkotmányzat kötelező véleményezésijoga szempontjából a tanulók nagyobb
közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.
b./

Diákkörök

létreho zásának rendj e

A díákkörök
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésénekkielégítésérediákkörök
A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,

működnek.

énekkar, művészeti csoport stb.
javaslatot
tehet az iskola igazgatőjának az adott tanévet megelŐző
A diakköröklétrehozására
tanév végéigbarmely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat és a szúlői
munkaközösség vezetősége. A javasolt diákkör |étrehozásától minden tanév elején - az adott
lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv
elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatőja által felkért nagykorú személy vezeti.
Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - a szülők, írásbeli engedélyéve|- az iskola tanulói is.
Az igy létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - nagykorú személynek kell
segítenie. A diákkör megalakuláséú az iskola igazgatőjának be kell jelenteni és a diákkör
működésének helyszínét,idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő
személyévelkapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatőjának egyetértését.A fenntartó
anyagílagatantárgyfelosztásban rögzített szakkörök működését flnanszítozza.
A diákkörökbe a tanulóknak atanév elején kell jelentkezniük, és annak tevékenységébea tanév
végéigrésztkell venniük. Diákkör tegaaUU 10 fovel indulhat. Szakkörök létrehozását a DÖrön keresztül lehet kezdeményezni. A DÖK az összegyűjtött igényeket az igazgatőhoz juttatja
e}.'z

intezmény helyiségeinek és eszközeinek haszná

Iata lfénymásoló, számitőgép,

stb./ a

DÖK

rendelkezéséreá1l.
c./

Diákönkormányzat

köznevelési törvény 48.§- ban foglaltaknak megfelelően a tanulók, diákkörök a tanulÓk
érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját
me gbízott p e da gó gus szakép zett s é gű s zemé l y s e gít i,
A diákönkormányzaívéleményét ki kell kérni:
o szMsz elfogadása előtt
o Házirend elfogadása előtt
o Munkaterv elfogadása előtt
o Tanulói szociális iuttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
o Ifiúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor

A

d./

A tanulói

és jogok és kötelességek

gyakorlása:

Tanulói jogok gyakorlásu
Az iskolába beiratkozott tanulók a20II. évi CXC. törvény anemzeti köznevelésről a6.§ (3)(13) bekezdéseiben meghatározott jogaikat csakaz iskolai tanév megkezdésétől
gyakorolhatják.
Az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozőjára vonatkozik a hatályos magyar
jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola teniletén is.
Különösen a 2OI1. évi törvény a nemzeti közneveléstől, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló 2012012.(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskolai SZMSZ,Pedagógiai program.

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tunulójdnak joga, hogy:

o
.
o
o
o
.

o
o
.
o
o

képességeinek, érdeklődésének,adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e tőrvény 2. § (i) bekezdésében
meghatározott jogát szabadon érvényesítve- tovább tanuljon, továbbá alapfokú
művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges
környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás beépítésével,spor1olási, étkezésilehetőség biztosításával életkorának és
fej lettségénekmegfelelően alakítsák ki,
nemzetiségi hovatartozásénakmegfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
részéreaz állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységébena nevelésoktatás során atájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú
módon történjék
egyhézi, magánintézményben vegye igénybe az ővodai, iskolai, kollégiumi ellátást,
továbbá, hogy az áIlami, és települési önkormányzati ferntartású nevelési-oktatási
intézményben egyházijogi szeméIy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen
részt,
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához va]rő
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi é|ethez és magánélethez
való jogát a nevelési-oktatási intézménytisáeletben tartsa, e joganak gyakorlása
továbbá nem
azonbannem korlátozhat másokat ugyanezenjogainak érvényesítésében,
alkalmazottat
veszélyeztetheti a saját és tarsai, a nevelési-oktatási intézmény
szükséges
egészségét,testi épségét,valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez
feltételek me gteremtését, fenntartását,
a tanulónak joga, hogy adatait az oktatási intézmény biztonságos körülmények között
kezelje, és tarolja
állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetetí ellátásban
különleges gondozásban, rehabilitációs célű el|átásban - részesüljön, és életkorátÓl
fiiggetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhezforduljon segítségért,
az oktatási jogok bíztosához forduljon
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családj a anyagi
helyzetétől ftiggően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére
térítésmentesvagy kedvezményes étkezésben részesülj ön,
válasszon a pedagógiai program keretei között aválasztható tantargyak, foglalkozások
KoZul,

o
o

a
a
a
a

a
a
a
a

igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeités
az iskolai könfiári szolgáltatást,
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj ön
hozzájusson a jogai gyakorlásahoz szi,ikséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges e§árásokról,
részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, taga
legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek
az emberi méltóság tiszteletben hrtásával szabadon véleménytnyilvánítson minden
kérdésről, az őí nevelő és oktató pedagógus munkáj áró1, az iskola működéséről, továbbá
tájékozratást kapjon személyétés tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben
javaslatot tegyen, továbbá kérdéstintézzen az iskola vezetőlhez. pedagógusaihoz, a
diákönkorményzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstöl számított tizenöt napon belül
érdemi váIasztkapjon
vallási, vllágnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
joganak gyakorlását,
jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson,
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot,
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
kérelmére- jogszabályban meghatérozotteljárás szerint - fiiggetlen vizsgabtzottság előtt
adj on számot tudásáról,
választő és választható legyen a diákképviseletbe
a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért,továbbá e törvényben
meghatározottak szerint kétje az őt ért sérelem orvoslását,
A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösségjogait.
A nevelési-oktatási intézmény,valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában
a nevelési-oktatási iníézményszerzí meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába
került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi
tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésévelösszefiiggésben, feltéve,
hogy az annak elkészítéséhezszükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási
intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékűdíjazás illeti
meg, ha a nevelési-oktatási intézménya tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az e|őál|itott dolog a Ptk. szerinti szellemi
alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltérésselkell alkalmazni,hogy a szellemi alkotás
átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi
alkotás munkáltató részéretörténő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén
érdemj e gyeirő 1, tanári b ej e gyzésekrő l fo lyamato san értesülj ön,
részt vegyen tanulmányi versenyeken,
csak napi 2 ,,nagydo|gozatlt" ltémazarótl írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a
tanár |egalébb egy héttel előre jelez, /nagydolgozatnak minősül minden olyan írásbeli
számonkérés, amely adott tantárgyból egy tematikus egység lezárását ellenőrzil,
do|gozatátkét héten belül kijavítva és érlékelvemegtekinthesse, a témazérődolgozatok
kivételéveldo\gozatait hazavihesse, a szülő joga, hogy a témazárő dolgozatot
fogadóórákon megtekintse,
kiérdemelt kedvezményekben részesülj ön, j utalmat és elmerést kapj on,

.

egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanátai, osztályfőnöke,
illetve az iskolavezetés segítségét,

aZ

iskolaorvos,

- Sérelem esetén az iskola tanulója -kiskorú tanuló törvényes kópviselője a tÖrvénYben
előírt módo n az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétŐ| kérhet jogorvoslatot.
- Az iskolai diákönkormányzat /DÖK/ megváIasztása tanévenkénta diákgyűlésen
történik.
_ Az iskolai közösségek élettiket érintő bármely kérdésbena diákönkormányzaton
/DöK/ keresáül érvényesíthetikjogaikat. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő
esetekb en i s kérheti a diákönko tmány zat vél eményét,
_ A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabáIyi rendelkezések szerint
alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

Tanulói kötelezettségek
Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy:

o
o
o
.

o
o
o
o
o
o

eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magahrtással, kéPességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
életkorához és fejlettségéhez,továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus
felügyelete, sztikúg .r"iér, irányitásamellett - ahénitendben meghatarozottak szerint
sajat környezetének és az áItala alkalmazott eszközöknek a rendben
közreműködiön
tartás áb an, a tanítás i órák, rende zvény ek e őké s zítés éb en, lezár ásáb an,
megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozás ok, aziskola helyiségei és az iskolához,
tartoző területek hasznáIati rendjét, a gyakorlati képzésrendjét, aZ iskola
1

szab áIy zatainak

e 1ő

írás ait,

óvja saját és társai testi épségét,egészsé gét, a szilő hozzájárulása esetén részt vegYen
egészségtigyíszűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségétés biztonságát
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagÓgusnak
vagy más alkalmazottnak, ha sajátmagát,tátsait,az iskola alkalmazottait vagy másokat
v eszéIy eztető ál l apotot, tevékenységet vagy bale setet észlelt,
megőrizze,továbbáaz előírásoknak megfelelően kezelje arábízottyagy az oktatás során
haszná|t e szkö zöket, Óvj a az i skola léte sítményeit, fel szerelé seit,
jogait
aziskola vezetői,pedagógusai, alkalmazottai, tanulótarsai emberi méltóságát és
tiszteletben tartsa, tisztéteiet tanúsítsonirántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
megtafisa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá ah/ztrendben foglaltakat.
betartsa a tanuláshoz szükséges feltételeket: csend, rend, fegyelem,
hozza,
a tanuláshoz sztikséges felszerelést lp|t.: taneszközök, tornaruha/ magával

segítse intézményiinkfeladatainak teljesítését,hagyományainak áPolását

továbbfejlesztését,
tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illŐ, időjárásnak
megfelelő öltözékben j elenjen meg,
a tanulők az iskolai ünnepélyeken az ünnepi alkalomnak megfelelő nlházatban
jelenjenek meg lfekete _ fehér l , El|enkező esetben osztályfőnök hazaküldi átOltÖznÍ.
azünnepélyekről történő távolmaradást az intézménywezető engedélYezheti
atanításhoz nem ártoző felszerelést lpl.: játék, tablet, ipad, iphone", , nagy éftékű
ha erre
ékszer, számottevő mennyiségűpénzlnem szabad behozni az iskolába, kivéve
valamelyik tanár külön engedélyt nem ad,

. M iskolában
o
o
o

és

8

o

a tanuló a tanőrai viselkedésével nem korlátozhatj a tátrsai sikeres tanőrai munkájahoz
való jogát, akedvező tanórai légkör kialakulását,

IL Az iskolai munkarenddel kupcsolutos szabályok

1.

A tanórák

és az

óraközi szünetek rendje

a.l Atanőrák rendje

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel

hét órától este hét óráig van nyitva.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 őrátől a tanítás végéig,
illetve a tanőr án kívül i fo glalkozások

Az iskolába

a tanulóknak reggel

A tanítási órák

és azőraközi

7

i

dej ére tudj a

bizto sítani.

.30 őra és 7 .45 óra között

kell megérkezniük.

szünetek rendje akövetkező:

Csengetési rend:

8.00

1. óra

8.45

8.55 - 9.40
9.55 - 10.40

2. őra
3,

_

&a

10.50

4. őra
5. óra

|1.55

6. óra
7. őra
8. óra

12.50
13.40
14.30

-

11.35

I2.4a
13.35
14.25
15.15

b./ Szünetek rendje:

A tanulóknak az őszi és atavaszi hónapokban lszeptember, október, március, április,

május,

valamint a második és negyedik őraközi szünetekben
esetén az ijgyeletes nevelők közös döntése
az
eredményeképp a tanulók ezekben a hónapokban is a folyosón maradhatnak, Novembertől
február végéiga reggeli gyülekező a ftldszinti folyosón történik és 7:45-kor kezdik meg a
tanulók a tantermekbe törlénő bevonulást az ügyeletes nevelők irányítása mellett.

iúnius/ reggel

udvaron

7

.30 őra és 7 .45 őraközött,

kell tartőzkodniuk. Rossz idő

A szünetekre történő levonulás

és a szünet

utáni bevonulás és a hazamenetel rendje

az őra végétjelző csengetés után a tanulók az órát tartó nevelő utasítására a
sorakoznak. Az egyik hetes vezetésévela nevelő felügyelete mellett, kulturáltan
kivonulnak a folyosóra, yagy levonulnak az udvana,
a szünetben az előirásoknak megfelelően viselkednek /nem ordibál, nem
rohangászik, nem lökdösi, csúfolja társait stb./, majd a sztinet végéncsendben
sorakoznak,
9

.
.
o
2.

a szünet végénaz osztály sorakoztatása

hetes feladata lvagy

a

illetve azudvaa* őI történő felvezetése a
folyosón, vagy az udvaronJ az ügyeletes nevelő

felügyelete mellett,
a7. udvarról felérkező osztályok a tantermek mellett csendben sorakozva a hetes
felügyeletével várjak meg a következő őréú.tartő nevelőt,
a negyedik szünetben a kijelölt menzás tanulók ebédelnek,

A hetesek feladatai

o
o
o
o
o
.
o
o
o

gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítésérőla tanórákra ltiszta tábla,
kréta, azőrát tartó nevelő utasításai alapjánl,
óraköziszünetekbenszellőztetnek,
a tanórák végénsegítenek a tanterem kiürítésében,
a szünetben egyik hetes a tanteremben marad, a másik az osztály élénazudvarra
yagy a folyosóra vonul,
a szünet végénfelügyel az osztály rendjére a sorakozásánál és felvezeti az
osztál7t az épületbe vagy bevezeti a terembe,
a7. őrát tartó nevelőnek az őraelején jelentik ahiányzó tanulókat,
ha az őrát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanterembe, értesítikaz igazgatőt vagy a helyettest vagy bármelyik tantestületi
szobában tartózkodó nevelőt,
tanóra végénellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, letörlik a táblát és
előkészítik a termet a következő tanőrára,
bármilyen rendellenességet tapasztalnak, kötelesek azomal jelenteni az
ü gye ete s neve l ő nek, maj d táj éko ztatni az o sztály f őnö küket.
1

3.

Az épületben tartőzkodás szabályai

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak

a szülő személyes, vagy írásbeli kéréséreaz
osztályfonöke (távolléte esetén intézményvezető, intézményvezető-helyettes) vagy arészéte
őráttartő szakíanétr engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kéréshiányában az iskolából való távozásra az osztáIyfőnök, az intézményvezető, intézményvezető-helyettes
adhat engedély.t.

Szülők részéretanítási napokon a hivatalos ügyek intézéséreaz iskolatitkári irodában van
lehetőség hétfo-péntek 8.00 és 15:00 között.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik eíre az iskola vezetőjétől engedóll.t kaptak.
Az iskola épületében 750 őtaután szülő jelenlétévelnem zavarhatjaa tanulók és a
pedagógusok előkészületeit a tanórákra.

Rendkívüli esemény (tűz-, bombariadó stb. ) esetén tanulóinknak az iskola felnőtt dolgozói
utasításait követve kell végrehajtaniuk az épület kiürítését.
4.

A hiányzások igazolásának a rendje

A tanulók hiányzását atanításiórákról, valamint a tanórán kívül íbgtalkozásokróIl napkőzi,
tanulószoba, szakköt, tömegsport, fejlesztő foglalkozások l igazolni kell.
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A szülő egy tanév folyamán gyermekének három naphiányzásatigazolhatja. A három naP VagY
egyenkéni, vagy egybefüggően értendő, Ez alól mentesítést- indokolt esetben - az
inté zményv ezető adhat.

/nem betegség esetérV a szülő előzetes engedélykérésenélkül csak indokolt esetben
maradhat távo| azislotatot. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a

A tanuló

mulasztás okát az osztályfőnöknek/

szaktanárnak.

A

tananyag pótlása a tanulÓ és a szÜlŐ

felelőssége, kötelessége..

A mulasztó tanuló iskolábaiövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási naPon belÜl:

o
o

három napig terjedő mulasztás esetén egy alkalommal a tanév folyamán szÜlői
harom napon túli mulasztás esetén orvosi igazolással ígazolhatja mulasztását.
Mulasztás esetén azigazolást az osztáIyfonöknek kell bemutatni.

Testnevelés órai foglalkozás alól csak az atanuló kaphat felmentést, aki egészségiállaPotáról
szülői vagy orvos i igazolást hoz.
A tanuló őrál. igazolatlannak minősülnek, ba az előirt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.

Az igazo|atlan mulas ztásná|

a

2aD\O.§III) EMMI rendelet

bekúdésetetkell alkalmazni az osztá|yfőnökök

51.§(3)-(4)-(5)
és azintézményvezető részérŐ|.

Ha a tanuló nem érkezik meg atanitás megkezdéséte az osztályterembe, az késésnek számít.
Ebben az esetben az eIső őráttartő nevelő az e-KRETA felületen belegyzi aténYét.
A 3-ná1 többször előforduló késéstaz osztá|yfőnök beszámitja a tanulÓ magatartásának
értékelésekor"

Ha a tanuló rendszerese n ] :50 utén érkezik, az osztáIyfőnök beszámítja a magatartás
értékelésébe.

5.Az iskolai tanuláshoz szükséges dolgok behozatala azintézménybe
felszerelésen túl más dolgokat csak
akkor hozhatnak magukkal, lta azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik,
Nagyobb értékűtar§yat lékszert, mobiltelefont, tablet, ipad stb, értékesÓrát, stb./ valamint
nag/obb összegű péttzt a tanulók csak a szülő engedélyével - rendkívül szükséges esetben
az
aztleadni
kÖteles
hozhatnak. Ha a tanuló nagyobb összegű pénzt hoz, iskolába érkezéskor
iskolatitkári irodában me§őrzésre. Egyéb ér,téktárgyak megőrzéséértaz iskola felelősséget

A tanulók az iskolába

a tanuláshoz szükséges eszközökön,

vállalni nem tud.
Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába tanuláshoz nem
szükséges dolgot, és ez tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles azt \eadni az Őrát tartó
nevelőnek vagy M osztályfőnökének megőrzésre atanitás végéig.Első alkalommal atanítási
nap végénvisizakapja, a további esetekben az iskola csak a szülőnek adja át.

Az iskolába mobiltelefont hozni csak szülői engedéllyet lehet! A telefonokat a tanítás
megkezdése előtt kikapcsolt állapotban ki kelt tenni a tanári aszta|ra,

Amennyiben a tanuló nem tarlja be az e|őírt szabályokat, a szabá|ytalanságot észlelő nevelő
tanítási
először szóban figyelm ezteti a tanulót, következő alkalommal elveszi a készüléketés
idő után visszaadja.
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Ha ismételten e]őfordu] a szabálysértés,akkor a neve]ő elveszi a készü]éket és időpontegyeztetés után csak a szülőnek adja vissza.

A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt
be kell mutatni az osztályfőnöknek. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet és a
kerékpártárolóban lezárva kell tartani. A kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokhoz csak a
tulajdonosa nyúlhat. Hazamenetelkor a kerékpárt ki kell tolni az utcara és rendeltetésszerűen
használni körtiltekintés után lehet. A kerékpárokért az intézmény felelősséget nem vállal. A
felállított szabályok a tornacsarnok területére is vonatkoznak.
6.

A tanulók tantárgyvá|asztásával kapcsolatos eljárási kérdések

a tanulók a szabadon választott tanórákra.
jelentkezés
május 20-ig írásban történik
tanévre
minden
A
Ha a tanulójelentkezik a szabadon választotttanórákra, akkor a részvételtanév végéigkötelező
számára.

A PP alapjánjelentkezhetnek

I2

7.

Tanulmányok alatti vizsga

A tanév közben iskolánkba érkező tanulónak szintfelmérő vízsgát kell tennie az alébbíak
szerint:

oSZTÁLY

OLVASÁS, ÍRÁS, NYELVTAN,

oLVASAS

1

MATEMATIKA

J.

OLVASAS,
KÖRNYEZETISMERET

4.

1

OLVASAS,
KÖRNYEZETISMERET,
NÉMET
IRoDALoM,
TERMESZETISMERET,
Nptupr
IRoDALoM,
TERMÉSZETISMERET,
NÉtupr
IRODALOM, NEMET

8.

IRODALOM, NEMET

5.

6.

A vizsgák

ínÁsnErr

SZÓBELI

anyagát

az

OLVASAS, ÍRAS, NYELVTAN,

MATEMATIKA

OLVASAS, NYELVTAN,

MATEMATIKA

NYELVTAN, MATEMATIKA
NYELVTAN, MATEMATIKA
NYELVTAN, MATEMATIKA
NYELVTAN, MATEMATIKA

adott évfolyamon tanítő pedagógusok állítják össze a helyi tantervben

(tanmenetben) meghatározottakat figyelembe véve. Erről a, tanuló a vizsga előtt Írásbeli
tájékoztatást kap. Sikerlelen vizsga esetén a tanuló egy hónapon belül megismételheti a vizsgát.
A második eredménytelen próbálkozás esetén tanulmányaít az előző osztályfokon kell folytatnia.
Akkor tekinthető sikeresnek a vizsga, amennyiben a meghatározott tantárgyak mindegyikéből
legalább elégséges szintet ér el.
Az idegen nyelv értékeléséreés minősítésérea helyi tantervben meghatározottak az iranyadók.

8. Osztályoző

vizsga

Félévés tanév végénosztályozó vizsgát köteles tenni:
- a jogszabályban megengedettnél többet mulasztott tanuló (igazolt és igazolatlan
mulasztások együtt elérik a250 őrtú.,1llr. az egyes tantárgyak éves Óraszámának a 30 Yo,a
- külföldi tartózkodás vagy magántanulói státusz ill. egyéb ok miatt azígazgatő
engedélyezhetiazosztáIyozővizsgaletételét
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-

aza tanuló, akinek tanulmányi ideje megrövidítését engedélyezték-

OsztáIyoző vizsga évente két vizsgaidőszakban tehető: áprilisban és augusztusban. Az igazgatő
ettől eltérő időpontokat is kijelölhet. A vizsga konkrét időpontjait az igazgatő jelöli ki. Erről a
vizsgáző, ill. a szülő minimum avizsga előtt 6 héttel érlesítéstkap.
Az osztályoző vizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozzameg a helyi tanterv
követelményeit figyelembe véve. Ezekről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel Írásbeli
tájékoztatást kap.

III. A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok
A köznevelési törvény 27.§(2) bekezdése többek között előírja, bogy az általános iskolában

a

nevelést-oktatást délelőtti és délutani időszakban úgy kell megszetvezni, hogy a foglalkozások
|egalább 16 őráig tartsanak. E törvény 55.§(1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az
igazgatő a tanulót a szülő kérelmérefelmentse az á|talános iskolában 76 őra előtt megszewezett
egyéb foglalkozás alól. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat a tanév első hetében kell
benyúj taniuk a szülőknek,

Az iskola a tanulók

szárnára
:
szervezi
foglalkozásokat

- a tanórai foglalkozások mellett

-

az alábbi tanórán kívüli

o Napközi
o Diakétkeztetés
o Tehetséggondozó /szakkörök/, egyéni felzárkőztató foglalkozások
o Versenyek, vetélkedők, bemutatók
o Tömegsportfoglalkozások, sporlkörök
. Kirándulás
o Múzeumi, kiállítási ós művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
. szabadidős foglalkozások
o Iskolai könyr,tár
o Aziskola létesítményeinek,eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
o Hit és vallásoktatás
o A mindennapos testnevelés kapcsán az adott osztá|y tanulÓi az

ISK

foglalkozások közül vá|aszthatnak, hogy teljesíteni tudják az elŐirtakat

A délutáni tanőrán kívüli fog|alkozásokat az iskola nevelői az őtarendhez alkalmazkodva,

16

óráig szervezik meg, ügyelve arra, hogy a kisebb tanulók foglalkozásai a korábbi időpontokban
történjenek.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - az egyéni foglalkozások és
konepetálások kivételével_ önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott
tanév elején kell jelentkezníe, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A napközi, és a tanulószoba foglalkozásokra törlénő felvétel a szülő kéréséretörténik. A Szülő

tanév közben is kérheti a felvételt.
A napközis, és tanulószobai foglalkozások a tanítási őrákvégeztével kezdődnek, és 16 Óráig
tartanak.
Ettől eltérően / szülői kérésre / 15:00 és 15:30 órakor távozhatnak a tanulók.
Minden ettől eltérő kivételes esetben a szüló írásbeli kérelemmel köteles fordulni az illetékes
pedagógus felé, vagy személyesen érkezni gyermekéért.

I4

Az érintett tanulók számáraelőirt fejlesztő foglalkozásokon való részvételkötelezŐ.

Afelzarkőztató, egyéni foglalkozásokra és korrepetálásokra kötelezett tanulókat képességeik,
tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvételea
felzárkőztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező,
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. Az iskolai könyr,tár a
tanulók számára minden tanítási napon nyitva van a tanév elején megállapított nyitvatartási
rend szerint. A könyvtát szo\gáltatásait csak az iskolai könyr,tárba beiratkozott tanulók és
iskolai dolgozók vehetik igénybe.
Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesítéseérdekében, közösségfejlesztő munkájuk
elősegítése céljából évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek osztályaiknak,
illetvó a környezeregészségnevelési programban meghatározottak szerint Őszi túrát. A
tanulmányi kiránduláson, Ószi túrán való részvételkötelező, mivel a tanitás nélküli
munkanapon kerül lebonyolításra, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fizetniük. A
kirándulásokat a szülőkkel történő egyeztetés után a költségek elfogadása a|apján szewezzik
meg. A kiránduláso\<ről az intézményvezető adL,nt felmentést. Ahiányzást igazolni kell.
A tanulók igényei alapján az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőség
van aría,ltogy az iskola létesítményeit,illetve eszközeit /p1.. sportcsarnok, számitőgépek stb./
a tanulók a tanév eleji beosztáson kívül nevelői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan
használják.

A délutáni tanőránkívüli foglalkozásokra ugyanazok a viselkedési szabályok érvényesek,mint
a délelőtti időszakban, A Házirend szabályainak betartásáért a foglalkozást tartó nevelő a
felelős.

IV. Az iskola álta| szeryezetto a pedagógiai program végrehajtásával
kapcsolatos iskolán kívüli rendezvényeken való magatartás

A

Házirend minden előírása vonatkozik az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időn kívül
szervezeff.programokra melyeket az iskola a pedagógiai program alapján szeíyez, és amelyeken
ellátjaa tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola á|tal szervezett iskolán kívüli rendezvényeken
is kötelesek az iskola által feláIlított viselkedési szabályoknak megfelelni.

Y,

Aziskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és aziskolához tartoző
területek használatának rendj e
a./Az iskola épületei, udvara és létesítményei

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

A

h

elyis ége k haszndlói fe le lős

.
o
o
.

ek

:

iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
d7 iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
atűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok bebrtásáért,
az iskola szewezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
me gfo galm azott előír ások betartásáért.
A tanulók kötelesek az iskola berendezési targyait kímélni,megóvni a rongálástÓl. A
gondatlans ágbó 1 kel etkezett károk at az okozó kötele S r,ne gtéríteni .
a7.
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Minden tanulónak feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen,
erre tarsait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet
hagyjon, Tanítás végeztévelminden tanulócsoport köteles a bátrahagyott tantermet tisztán,
szemétmentesen elhagyni.

A rendeltetésszerű használat és a szabályok betartásáért az iskola felnőtt dolgozói felelősek,
Azudvar rendjének, tiszíaságának megőrzéséértaz ügyeletes nevelők felelnek.

b.l Az iskolai könyvtár használatának rendje

Az iskolai

könyvtárba minden tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló és intézményi

alkalmazott beiratkozhat. Beiratkozáskor a könyvtáros tanár ismerteti a könyvtár hasznáIatának
rendjét,

A

könyvtár a nyitvatartási rendje szerint minden munkanapon látogatható, a tanév elején
megállapított időpontokban. A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap /kivéve a tankönyvek és a
kötelező olvasmányoV. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható.
Amennyiben a tanuló határidőre nem viszi vissza a kölcsönzött könyvet, a tanuló szóbeli
figyelmeztetése után a szülő kap írásos figyelmeztetést.
A vissza nem szolgáltatott, vagy elvesztett könyvek átát a szülő köteles megtéríteni.
A könyr,.tarlátogatók kötelesek az alapvető viselkedési normákat betartani, /csendes
búvarkodás, beszélgetés/ kötelesek a könyvtár berendezési tárgyait a könyvállományt óvni,
védeni.
c./

A számítógépes szaktanterem használatának rendje

A

számitőgépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek
benntartózko dását az isko l a igazgatőja engedélyezi.
Idegen személy l ha erte engedélyt kap /csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A
felügyeletet ellátó személyt az intézményvezető j elöli ki.
A gépterem helyiségének üzemen kívül helyezéséérta kijelölt személy a felelős.
A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőriznl
A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a
felelős.
A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
A gépteremben tüzet okozó tevékenységetfolytatni szigorúan TILOS!
A gépterembe takarítását csak az affa eIőző|eg kioktatott személyek végezhetik.
A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen, nem a gépkezelésselösszefliggő
beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
A számítógépeket csak rendeltetésszerűen Iehet használni.
Az elektromos hálózatba más, nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozőberendezéseket csatlak oztatni nem lehet.
A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégítenia szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a
szabályokat és az esztétlkai követelményeket. Nem végezhető olyan
vonatkozó érintésvédelmí
javítás, szerelés, ánalakitás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégítiki a balesetvédelmi
előírásokat,
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TILOS:

o a számítógépek hardvere

és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs
rendszer és más alkalmazői proglam működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
o mások adatait és munkáit elolvasni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáfémi,
valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert felt<irni.
Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén értesítenikell a rendszergazdát.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonást
kezdeményezünk.
d.l Az iskola helyiségeinek átengedése

A bérbeadást a fenntartó képviselője engedélyezi abérleti dfi előzetes megállapítása alapján.
Az intézményvezetője az iskola helyiségeit a fenntartóval történő előzetes egyeztetés alapján
közcélú feladatok ellátásár a átengedheti,

Yl.Intézményivédő, óvó előírások
Azintézmény minden dolgozójanak alapvető feladatai közélartozik, hogy a tanulók részéreaz
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Egésaégvédelmiszabdlyok az iskolúban

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartanía az iskolai munkabiztonsági
/munkavédelmil szabályzat, valamint atűzvédelmi utasítás és atűztiadó terv rendelkezéseit,
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának
és testi épségénekmegóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat, viselkedési
formákat.
A nevelők tanórai

és tanórán kívüli foglalkozásokon, uulu*int ügyeleti beosztásuk ideje alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységétfolyamatosan figyelemmel kísérni,a rendet
megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

Azíntézménykötelessége arábízott tanulók testi, erkölcsi épségénekmegóvása,
valamint a közvetlenül, illetve közvetetten ható hátrányos hatások kiszűrése mínd az
intézményen belül, mind az intézménykörnyékén.
Azintézményterületén, tanulócsoportok még átmenetileg sem lehetnek felügyelet
nélkül. Az ügyeleti rendszernek, a kötelező és választott őrák rendjének az
intézménynyitva tartásának minden percében fednie kell a működést.
Az iskola kapuin kívüli gyanús mozgásokat, idegenek feltűnő jelenlététazonnal
jelenteni kell az iskola felelős vezetőjének.
Azintézményterületén minden baleseti fonást időben meg kell szüntetni,
amennyiben ez külső beavatkozást igényel, akkor a megrendelést megfelelően
dokumentálni kell.

I7

A tanulók közül azokat, akik társaikranézve erkölcsi, vagy testi fenyegetettsóget jelentenek, a
törvényes szabályok keretei között kell fegyelmezni?

Az intézményteniletén a dohányzás tilos. / A törvényi előírások

betartása mindenki számára

kötelező l,

A

bules etek megelőzés e érdekéb en

elvdrható magatartdsformdk

:

A tanuló kötelessége, hogy:

.
.
c

óvja saját és társai testi épségét,egészségét,
elsajátítsa és alkalmazza az egészséget és a biztonságát védő ismereteket,
betartsa, és igyekezzen a társaival is betartatni az osztá|yfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
. saját és tanulótársa testi épségéremindenki köteles ügyelni,
o a durvaság, verekedés, megengedhetetlen viselkedési forma,
o kést, szúróeszközt, törékeny tárgyat, gyufat, tüzet előidéző eszközöket tilos az
iskolába hozni,
l azonnaljelentse az iskola valamelyik nevelőjének lvagy dolgozójanaw ha saját
magát, tarsait yagy másokat veszéIyeztető helyzetet, tevékenységet,illetve
valamilyen rendkívüli eseményt ltúzet, robbantással történő fenyegetést stb./ vagy
balesetet észlel,
o azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi-, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült,
. megismerje az épület kiiirítésitervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlásában,
. rendkívüli esemény /p1. tűz stb.l esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt
dolgozóinak utasításait, valamint az épü|et kiürítési tervében szereplő előírásokat.

Az oszttílyfőnökök kötelezettsége, hogy
szolgá|ő szabályokat a tanulókkal me

a tanév megkezdésekor a balesetek megelőzését

gb eszé lj ék.

Ennek során ismertetni kell az első osztályfőnöki

o
o
.
o

órán:

tanulók részéreaz egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges szabályokat,
aházirend balesetvédelmi előírásait,
az, iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a
menekülés rendj ét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelózésével kapcsolatban.
a

Az intézménypedagógusainak

és mds

alkulmazottainakfeladatai

a gyermekbalesetek

megelőzésében

A tanulók testi épségénekvédelmérevonatkozó előírások, veszélyforrások:
Udvari veszélyforrások:
o Aziskolát óraközi szünetekben elhagyni tilos!
o Azudvaron kerékpározni tilos!
r A kapun kihajtani tilos!
o A tanórák előtt és az őraközi szi,inetekbenlabdázni csak tanari felügyelet mellett lehet!
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Tantermek, folyosók veszélyforrásai:
o A folyosókon rohanni, csúszkálni balesetveszélyes!
o Azablakokba felülni, kihajolni tilos!
c A totnateremben, szírnítógépteremben tanári felügyelet nélkül tanuló nem
tartózkodhat!
. Konnektorokhoz hozzányű|ni tilos!
o Meghibásodott elektromos készülékhezhozzányúlni tilos larrőI az ügyeletes tanárt
értesítenikell/.
o Kitörl ablakhoz nyúlni tilos! Az ablaktorést azonna|jelenteni kdr| az Ügyeletes
nevelőnek!
o Folyosó ravagy a tantermek padlójára kiöntött folyadékot haladéktalanul fel kell

törölni!

A

v e s zély e

o
c
o
o
.
o
e
o
o
o
o

k me g e lőzés év e l kap

cs

o

lato

s

fel adato k

Minden felnőtt dolgozó kötelessége azintézményterületén előforduló baleseti források
feltárása és j elentése az intézményvezetőj ének,
Azintézmény területén bárhol a tanulók viselkedésében tapasztalt baleseti veszélY esetén
azonnalintézkedni kell. Ez esetben intézkedésre jogosult és köteles aveszéIyt észlelő
személy.
A pedagógus ellenőrzési kötelezettsége, hogy az általa használt osztálYterem,
srákturrt.r.m, tornaterem, udvat használata során a baleseti veszélyforrásokat
KlKuSZoDoUe.

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az egészségük és testi
épségük védelmérevonatkozó rendelkezéseket, a tilos és elvárhatő magatartási formákat a
tánév elején ismertetni kell /technika, ftzlka, kémia, testnevelés óral.
Azismertetés tényétés tartalmát dokumentálni kell /naplók, tanulÓi aláirásoklA tanórákon a gyermekek testi épségéért,a balesetek megelŐzéséért az Őráttartő nevelő a
felelős.
A tanórák kozritti szünetekben azűgyeletes nevelők a felelősok.
A tanórán kívüli foglalkozások, szervezettrendezvények felelőse
a foglalkoz ást vezető pedagógus , a tendezvényeken az osztáIyfőnökök,
A tanulmányi kirándulások előtt a veszélyforrásokat a tilos és elvárható magatartási
formákat a tanulókkal ismertetni kell. Az ismertetés tényétés tartalmát dokumentálni kell.
Közhasznú munkav égzéslpapirgyűjtés/ megkezdése előtt ki kell témi a veszélYekre.
Tanév végéna nyári balesetek veszélyeire is fel kell hívni a tanulók figYelmét.

A tanulókkal

a

Az intézmény clolgozóinak feladatui tanulóbaleset esetén:
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót /tanulókat/ ért bármilyen baleset, sérÜlésvagY
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket:
o a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie,
o ha szükséges orvost kell hívnia,
. a balesetet okozó veszélyforrást lehetőleg meg kell szüntetnie,
. a balesetet azonnaljeleznie ke]r| az iskola igazgatójának
o balesetijegyzőkönyvet kell készíteni"
:
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E feladatok ellátásában

a helyszínen

jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni,

Az intézményvezető és a pedagógusok kötelessége baleset esetén:
Gyermekbaleset esetén a20|20I2(VIII.) EMMI rendelet 169.§-ban foglaltakat kell
alka|mazni.

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskolai

gyermekek és dolgozók biztonságát és egészségét,valamint azintézményépületét, felszerelését
veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minős ül különösen:
o a természeti katasztrőfa lpl. villámcsapás, földrengés stb./
o atűz, avíz

o

a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézménybármely tagjának vagy dolgozőjának az intézmény épületétvagy a
benne tartózkodó személyek bíztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatőjával, illetve valamely
intézkedésre j o gosult felelős v ezetőv el.
Rendkív üli es emény es etén intézkedésre j o gos ult felelős vezetők :
o intézményvezető
o intézményvezető helyettes

A rendkívüli eseményekről azonnal értesíteni kell:

. az intézmény fenntartóját
o tűz esetén a tűzoltóságot
o robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
. személyi sénilésesetén a mentőket,
. egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő

rendvédelmi, illetve

katasztrőfaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatőja szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észleléseután az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
yezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az erre rendszeresített hangjelzéssel
riasztani kell és haladéktalanulhozzá kell látni aveszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A benntartózkodó tanulócsoportoknak minden esetben atűztiadő,,Kiürítési terve" alapján kell
az épüIetet e lhagyniuk.
a veszélyeztetett épületből való kivezetéséértés a kijelölt területen
történő gyülekezéséért,valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részéretanőrát, vagy
más foglalkozásttaftó pedagógus a felelős,

A gyermekcsoportoknak
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A veszélyeztetett épület kiürítésesorán fokozottan ügyelni kell

.

o
o
o

a következőkre:

az épületből minden tanulónak, gyermeknektávoznia kell, ezért az őrétt, foglalkozást
tartó nevelőnek a tantermen kívül /p1.: mosdóban,szertárban stb./ tartózkodó gyerekekre
is gondolnia kell!
kiürítéssorán a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell
A veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy
meggyőződhessen arról, nem maradt-e tanuló az épületben.
A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!l naplő alapján ellenőrizni /
!

intézményvezetőnek, illetve az intézkedésrejogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésévelegyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
o a kitirítésitervben szereplő kijárat kinyitásáról,
. a géLz, a villany elzfuásáről,
c vízszerzésihelyek szabaddátételéről,
. azelsősegélynyújtás megszervezéséről,
. a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhári!ő szervek /rendőrség, tűzoltőság, tűzszerészek
stb./ fogadásáról.

Az

A rendvédelmi illetve katasztrőfaelhárító

szerv vezetójének utasításait az intézmény minden

dolgozója és tanulója köteles betartani!
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület álta| meghatátozott szombati
napokon be kell pótolni.

VII. A szociális támogatáso a tankönyvtámogatás

elve, az elosztás rendje

Intézményünk tanulói a magasabb jogszabályokban meghatétrozott formában, módon és
nagyságrendben alanyi jogon jutnak a
Kedvezményes étkezéshez
Ingyene s tankönyvellátáshoz

V[II. Térítésidíj befizetése, visszaíizetése
Iskolai térítésidíjak
Intézményünkben tandíj megállapítására nem kerül sor.
Az iskola pedagógiai programja alapján a térítésidíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket
pl. /önköltséges szakkörök/ tanévenkéntaz iskola munkatervében kell meghatározni,

Azköznevelési törvény előírásai alapjánazintézmény fenntartój aáltal megállapított szabályok
szerint az oktatással összefuggő térítésidíjak mértékérőlés az esetleges kedvezményekrŐl
tanévenként az tntézményvezető dönt.
A döntés előtt ki kell kérni:
o a szülői közösség,
. nevelőtestület véleményét.
2I

Az

étkezésidíj mértékéről,illetve
Képviselő Testülete dönt.
Téfitési

a

kedvezmények köréről

a települési

Önkormányzat

díj viss zaJízetés e :

Az

étkezésitérítésidíjakat minden hó 15. napjáig előre kell személyesen az intézmény
iskolatitkámálbeftzetni. A szülő a befizetésről átvételi bizonylatot kap.
Az iskola azigénybe nem vett étkezésekreelőre befizetett díjat:
o tűIftzetésként a következő hónapra elszámolja,
. vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részérepostai úton visszajutta§a, amennyiben az
étkezést a szülő egy nappal előre személyesen az iskolat gazdasági ügyintézőjénél
lemondta.
A le nem mondott ebédet a szülő a napközi konyhájáról előzetes bejelentés után elviheti.

X. A

tankönyvkölcsönzésselo
a tankönyv elvesztésével, megrongálásával
okozott kár megtérítésével,a kártérítésikötelezettség mérséklésével,illetve
elengedésévelösszefüggő kérdések.

A tankönyvkölcsönzés
Tankönyvet (beleértve a szőtárt, atlaszt, szöveggyűjteményt) az iskola tankönyvkölcsönzés
útján is adhatja a tanulónak.
Arról, hogy a tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e tankönyvhöz, az adott évben a tanulók
száma és a rendelkezésre álló anyagi források alapján a nevelőtestület dönt.

A tankönyvkölcsönzés
Kölcsönzött

az iskolai könyvtár közreműködésével történik.

tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés

tényéről,a kölcsönzés időtartamfuőI, a
az iskola tankönyvfelelőse
dokumentumot készít.Ennek egy példányát a tanuló, illetve szülő részéreátadja.

könyv visszaadásának feltételeiről,

a

könyvtáros, vagy

A könyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése

A tanuló, illetve

a kiskorú szülője a kölcsönzött
tankönyv elvesztése, megrongálódása
az iskolának okozott kár megtérítésére
kötelezhető.

A könyv elvesztése esetében a krártérítésösszege: az

A könyv megrongálódása

esetén

adott évben a tankönyv forgalmi értéke.

esetében vizsgálni kell azt, hogy a könyvet továbbra is lehet-e még

rendelteté s szerűen használni, vagy

s

em.

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá
tehető, kártérítéskénta könyv beszerzési árának maximum 5a%-át lehet a tanulótól, illetve a
tanuló szülőiétől követelni.

Ha a megrongálódott könyv rendeltetésszerű hasznáIatra nem alkalmas, illetve arra nem lehet
alkalmassá tenni, a könyv elvesztésénélleírt kártérítésiösszeget lehet kérni.
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valamint a kártérítési
tankönyv állapotát, hasznáIatra alkalmassá tételénekmegítélését,
összegre javaslatot a könyr,táros vagy az iskolai tankönyvfelelős teszi írásos feljegyzés
v ezető hagy j óvá.
fo rmáj áb an, m elyet a íntézmény

A

xI. A tanulók és szülők vélemény-nyilvánításának, a tanulók

rendszeres

tájékoztatásának rendj e, formái

A tanulókat az iskola életévelkapcsolatos aktuális tudnivalókról:
o Azintézményvezető
o az egyes diakgyűlésen tanévenkéntlegalább egy alkalommal,

o
o

o

az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,

valamint

a

fo ly am ato

s

Az osáályfőnökök

munkavé gzés során

szünetek utáni sorakozás alkalmával

az

udvaron

an táj éko ztatj a,

pedig az osztáIyfőnöki
táj ékoztatják.

órán valamint a napi rendszeres

és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan
szóban és az e-KRETA elektronikus felületen keresáül tájékoztatlák-

A tanulót

A

tanulók kéréseiket,véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útjan, a diákönkormányzaton keresztül közölhetik az

i

skola igazgatőj ával, nevelőivel.

A szülőket

az iskola egészénekéletéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról:

.

c

Azintézményvezető
o a szülői szetvezet SZM választmányi ülésén minden tanévben
valamint
o a szülők felé küldött levélen keresztül folyamatosantájékoztatla.

Az osztálvfőnökök
o az osztáIyok szülői értekezleténtájékoztatják.

o

A szülőket

a

az elektronikrrs felületen keresztü| tájékoztatják.

nevelők a tanulók egyéni haladásáról az aIábbi módon tájékoztatják:
. szóban
o az osztályok szülői értekezletén,
o a szülői érlekezleteken.
o a rrevelők fbgadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon.
o alkalmanként /előre egyeztetett időpontokban/.
megbeszéléseken.

o

írásban

o
o

elektronikus úton, az e-KRETA felületen

elektronikus ellenőrző könyvben, valamint aZ első-rnásodik
évfolyamorr a felévi. első évfolyalnon a tanév végi elektronikus
érlékelőlapokon.

A sziilői érlekezletek,

és a nevelők fogadóóráinak

taríalmazza.
a1
Z)

időpontjait tanévenkéntaz iskolai munkaterv

A

szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szőban vagy írásban, egyénileg vagy

választott képviselőik útján közölhetik

az intézményvezetővel, az iskola nevelőivel.

XII. A tanulók jutalmazásának elvei

és formái

tív végén- egy tanuló egy jutalomra javasolható.
Alsó tagozatban

o
o
.

Alsó tagozatbanjutalomkönyvre érdemes az atanuló, aki tantárgyi kötelezettségeinek

kiválóan megfelelt, és magatartása, valamint szorgalma példás.
oklevelet kaphat az atanuló, akinek magataftása és szorgalma példás, tanulmányi
minősítése legalább jól megfelelt.
Kivételes esetben a nevelőtestület döntése alapján, a fentiektől eltérő jutalmazási mód
is alkalmazható.
oklevelet kaphat az atanu|ő, akinek magatartása jó, tanulmányi minősítése kiválóan
megfelelt.

Felső tagozatban

Azt

a

-

tanulót, aki képességeihez mérten
példamutatómagatartásttanúsít,
vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy azosztáIy,ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez,
vagy iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz tészt,
vagy bármely más módon hozzéilátul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhe z, az lskolai utalomban ré szesítheti.

Tanulmányi versenyeken való részvételhezkapcsolódó szabályozások

-

A tanulmányi-, illetve sportversenyeken résztvevő'urruróOu' szaktanári kérés

-

figyelembe vételévelaz intézményvezető mentesítheti a tanórákon, illetve a tanőrán
kívüli foglalkozásokon történő részvételalól.
A három órát meghaladó versenyeket követő napon a tanuló kérésérementesül a

-

tanórai számonkérés alól.
A versenyeken elért eredményekhez kapcsolódó jutalmazások elvét az
Melléklet tartalmazza.
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L

számú

Ertékelésmódia
szaktanári, napközis nevelői
dicséret

osztályfőnöki dicséret
lszőbeli, írásbeli/

igazgatői dicséret

Ki értékel?

kritériumok

a tanév folyamán, amikor a
tanuló érdemes leszrá
- szaktanár
atanév folyamán, amikor a
tanuló érdemes leszrá
- osztályfőnök
a tanév folyamán, amikor a
tanuló érdemes lesz rá
- igazgatő lszaktanfu vagy
o sztályfonök i avaslatára/

kiemelkedő tantárgyi
teljesítményért
kiemelkedő közösségi és
felelősi munkáért
kimagasló tanulmányi,
kultrrrális és sportteljesítményért

a tanév végén

utalomkönyv, targyj utalom

kimagasló tanulmányi,
kulturális és sportteliesítményér1
kitűnő és jeles tanulmányi
oklevél
munkáért
pé ldamutat ő magatartásért
nevelőtestületi dicséret
szorgalomér1 és kimagasló
tanulmányi munkáiáért
jó
az adott területen nyújtott
sportoló"
"Jó tanuló,
2. száműMellékletben többszöri kiemelkedő
/például
telj esítményéér1
foglaltak alapján
versenyeIedmények/,
kimagasló tanulmányi
eredményért

j

Somogyi- emlékplakett

Az iskolai diákönkormányzat

lj e

s

o

sztályfőn ök, igazgatő

a tanév végén

- osztályfőn ök, igazgatő

atanév végén
- nevelőtestület

atanév végén
- igazgatő, testnevelő tanár,
az osztá|yban tanító nevelők,
osztályfonök
minden osztályban

nyolcadik évfolyam végén
- nevelőtestület

Több éven át nyújtott
kimagasló szaktárgyi,
kulturális, közéleti vagy
sportle

Somogyi-díszoklevé1

-

ítmény é rt.

tanulmányi eredményért
illetve: az iskola országos
versenyen történő
képviseléséértadható, illetve
kapható.
a fentiek közül egyik tenileten
kimagasló
teliesítményért

a tanulók tanulmányi, közösségi

elsőtől nyolcadik évfolyamig
év végén
- nevelőtestület

munkájának, egész

s e érde ké b e n j utalmazhat.
juta|mazásí
rend s zere :
A di akö nko r mány zat
A jutalmazás feltételei :
. az osztályközösség érdekébenvégzeííkiváló közösségi munka,
o kulturális rendezvényeken, versenyeken, pályázatokon való részvétel,

tevékeny sé gének ö s ztönzé
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.

az iskolai diákönkormányzat

munkájában való aktív részvétel.

Mindezekhez képességeknek megfelelő tanulás, fegyelmezett, kulturált magatartás társuljon.

Ertékelésmódia
mány zat-v ezetői

D i á kö n ko r
l

szőbeli, írásbeli/ dicséret

Könyv- és tárgyjutalom

kritériumok

jó iskolaközösségi
teljesítményér1

éves j ó iskolaközösségi

teljesítményért

Dicsérő oklevél

,,Kiváló közösség" cím
odaítélése

éves kiemelkedő

iskolaközösségi
teliesítményért
éves kiemelkedő
iskolaközösségi (magatartás,
tanulmányi eredmény)
teliesítményért

Ki értékel?
a tanév folyamán, amikor a

tanuló érdemes leszrá
- diákönko rmány zat-v ezető
pártfo gó tanárok j avaslata
alapián
atanév végén
- tantestület j avaslata alapjén
d i ákö nko rm ány zat -v ezető
a tanév végén
- tantestület j avaslata a|apjarl,
di ákönko rm ány zat -v ezető
atanév végén
- tantestület javaslata alapján
di ákö nkorm ány zat -v ezető

XIII. Fegyelmező intézkedésekformái és alkalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki

-

tanulmányi kötelezettségeit folyamatosannemteljesíti,
vagy ahíuirend előírásait megszegi,
yagy igazolatlanul mulaszt,
vagy bármely módon áft az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.

A tantárgyi követelmények nem teljesítése,a
felszerelés, ahazi feladat többszöri hi(nya, az

Szaktanári, napközis nevelői, ügyeletes
nevelői figyelmeztetés /szóbeli, írásbeli/

órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt.
ór aközi szünetekben történő
fe gvelmezetlensé eek miatt.
A tanuló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettségszegése, a házirend enyhébb
megsértése , igazolatlan mulasztás miatt.

Három figyelmeztetés után egy magasabb
fokozatú fi gyelmeztetést kap az i|lető

osztályfőnöki fi gyelmeztetés
lszőbelí, írásbeli /,
írásbeli intés,
írásbeli megrovás
igazgatői figyelmeztetés /szóbeli, írásbelil
intés,
megrovás

Az iskolai hézirend súlyos megsértése,
szándékos károkozás többszöri igazolat|an
mulasztás, súlyos fegyelmezetlenség miatt,

A kötelesség súlyos megszegése esetén, az

tantestületi fegyelmi büntetés:
szigoru megrovás,

iskola hírnevének súlyos megcsorbítása, a
26

áthelyezés másik iskolába

társak, a nevelők testi-lelki épségének
v eszély ezteté se

miatt.

Az elmarasztalás fokozatainak megáIlapításaazosztályfonök

feladata, s ezaz osztályban tanítő
szaktanárok véleményénekfigyelembevételéveltorténik.
Valamennyi fegyelmező intézkedést a szülővel tudatni és|átlamoztatni kell.
Súlyos fegyelmezetlenségnek számít verbális és tettleges agresszió a társakkal szemben, mások
megalénása, mások egészségénekveszélyeztetése, dohányzás, drog, alkohol, lelki terror.

A Tanuló súlyos kötelességszegése

esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáről atagintézmény
vezető vagy a nevelőtestület dönt.

Az oktatási és kulturális minisáer 3212008. (XI:24.) OKM rendelet 9.§-a alapján
A fegyelmi eljarást megelőzően egyeztető eljárás lefolytatását kell szervezni.

:

I.§z

egyeztető eljárás lefolytatását a fegyelmi bizottság végzí.
2.Tagla az iskola valamely pedagógusa, szülői munkaközösség vezetője, diákönkormányzat

vezetője.
3 .A fegyelmi bizottság szewezi meg az egyeztető elj árást a kötelezettség szegő és a sértett
között.
4.A fegyelmi bizottság elősegíti atárgya|ás során, a kötelezettség-szegő és a sértett közötti
megállapodás létrej öttét,
5.Az egyeztető eljarás idejére a fegyelmi eljárás szünetel.

A törvény szerinti szabáIyozás

a következő:

(I) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös
kezdeményezésérebiztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi
szülői szervezet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi

eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,ennek alapján a
kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása sérelem orvoslása érdekében. Az
egyeztető e§árás rendjét az iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A
szabályozásnál az iskolai, kollégiumi szülői szervezetnek és az iskolai, kollégiumi
diákönkorm ány zatnak

e

gyetértési j o ga van.

(2)Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség,haazzal a sértett, kiskorú sértett esetén
a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A
fegyelmi eljárás megindításaról szóló értesítésbena kötelességszegő tanuló, ha kötelességszegő
kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételéneklehetőségére,
feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult A tanuló, kiskorútanuló
szálnitottöt tanítási napon belül- írásban bejelenti,
esetén a szülő - azértesítéskézhezvételétől
ha kéri az egyeztető eljárás lefolyatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető
eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő
megérkezésétólszámított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre.

(3) Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell fuggeszteni. Ha a felfiiggesztés ideje alatt a sérlett,
27

kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg
kell szüntetni, Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az
egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb
közösségben nyilvánosságra lehet hozni.

A büntetést írásba kell foglalni,

és azt a szülő tudomására

kell hozni,

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékbenkártérítésrekötelezhető, A kártérítéspontos
mértékéta körülmények figyelembevételével az iskola igazgatőjahatározzameg.
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1" száműMelléklet

A versenyek évközi jutalmazásának elvei

A verseny szintje

Helvezés

Iskolai lbázi /

Körzeti

Osztályfőnöki
szaktanari

1

1

-

3.

4-6.

Megyei

1-8.
9-16.

Országos

döntő résztvevői
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Dicséret típusa

Intézményvezetői

Osztályfőnöki
szaktanári

Intézményvezetői

Osztályfonöki
szaktanári

Intézményvezetői

2.

számú Melléklet

A JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ cím elérésénekfettételei
Legalább 4,80 tanulmányi átlag l maga1'artás és a szorgalom nem számít bele /

EGYENI EREDMENYEK ALAPJÁN
HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

l

II

ilI

IV.

V.

VI.

VII

VIIi

600

520

460

420

380

340

300

260

400

330

260

220

180

140

l00

80

280

240

200

160

200

150

100

CSAPATEREDMÉNYEK ALAPJÁN
HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

I.

II

III

IV.

V.

VI.

VII

VIII

300

260

230

210

190

I]0

l50

130

200

l65

130

110

90

70

50

40

140

120

100

80

100

75

50
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ADOTT TANEV LEGJOBB TANULMÁNYI VERSENYZÓJE
A levelezős versenyek nem számítanak

bele!

EGYENI EREDMÉNYEK ALAPJÁN
HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

i

II

IiI

IV.

V.

VI.

VII

VIII

600

520

460

420

380

340

300

260

400

330

260

220

180

l40

100

80

280

240

200

i60

200

150

i00

CSAPATEREDMENYEK ALAPJÁN

HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

I

iI

ilI

IV.

V.

VI.

ViI

ViII.

300

260

230

2I0

190

I70

150

130

200

I65

130

110

90

70

50

40

l40

l20

100

80

100

75

50
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ADOTT TANEV LEGJOBB VERSENYZÓJE

EGYENI EREDMÉNYEK ALAPJÁN
HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

C

I

il.

ilI

iV.

600

520

460

420

400

330

260

220

280

240

200

160

200

150

100

VI.

VII

VIIi

380

340

300

260

180

l40

100

80

SAPATEREDMENYEK ALAPJÁN

HELYEZES
VERSENY
DIAKOLIMPIA
oRSZÁGoS
BAJNOKSÁG
DIAKOLIMPIA
MEGYEI
BAJNOKSÁG
KoRZETI
VERSENY
KISKORZETI
VERSENY

I

II

III.

IV.

V,

VI.

VII

VIII

300

260

230

210

i90

170

150

130

200

165

130

1i0

90

50

40

140

I20

100

80

100

75

50

-)/
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