A Hosztják Albert Általános Iskola házirendje
1. Alapelvek
Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek
elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi
kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be
az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék
osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk,
megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratatlan szabályaihoz
és normáihoz.
1.2 Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője
elfogadja az iskola nevelési alapelveit.
1.1

2.

A tanítás és az iskola rendje

2.1. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.
2.2. A tanítás előtti gyülekező helye: 07.30 – 07.45 az udvaron, rossz idő esetén a földszinten
erre kijelölt helyen. Az osztálytermekbe reggel 07.45 órától lehet bemenni.
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra:
08.00 - 08.45
szünet: 08.45 – 08.55
2. óra:
08.55 - 09.40
szünet: 09.40 – 10.00
3. óra:
10.00 - 10.45
szünet: 10.45 – 10.55
4. óra:
10.55 - 11.40
szünet: 11.40 – 11.50
5. óra:
11.50 - 12.35
szünet: 12.35 – 12.45
6. óra:
12.45 - 13.30
szünet: 13.30 - 13.35
7. óra:
13.35 – 14.20
szünet: 14.20 – 14.25
8. óra:
14.25 – 15.10
szünet: 15.10 – 15.15
9. óra:
15.15 – 16.00
2.3. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti
és utáni, valamint a tanulói étkezések alatti felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen:
a folyosón, udvaron, az ebédlőben, délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető
nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem
tartózkodhat sem lyukasórában, sem szünetben.
2.4. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola
elhagyása csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az intézményvezető írásos engedélyével
lehetséges. A kilépőt a tanulónak távozáskor be kell mutatnia az iskola bejáratánál a
portaszolgálatnak.
2.5. A szünetek rendje 08.45-08.55, 9.40-10.00, 10.45-10.55, 11.40-11.50, 12.35-12.45, 13.3013.35, 14.20-14.25, 15.10-15.15. A 3. óra előtti szünetben a tanulók 10 percig az osztályban
tartózkodnak, ekkor fogyasztják el a tízórait. A főétkezésre vonatkozó hosszabb szünetek rendjét a
tanév elején elkészített, órarendhez igazodó ebédeltetési rend tartalmazza. Elkészítése a
munkaközösség-vezetők feladata.
2.6.
Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve
az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és
kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni. Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés
időtartamát az órát tartó pedagógus a naplóban rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha
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a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról,
az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy
igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét
össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan
hiányzásnak minősül.
2.7. Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját be kell zárni. Az órát befejező
pedagógus a tanterem kulcsát magával viszi a nevelői szobába.
2.8. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel
érkezzenek meg.
2.9. A tanteremben tartott utolsó óra után – a pedagógus felügyeletével - a tanulók a székeket a
padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet
rendben hagyják el a tanulók.
2.10. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy a
tanítási órák után kereshetik föl. A tanulók a testnevelési órára csak tanári felügyelettel vonulhatnak
át az út másik oldalán elhelyezkedő tornacsarnokba, ugyanúgy visszafelé haladva sem jöhetnek
tanári felügyelet nélkül. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok rendkívüli engedélyével
tartózkodhat!
2.11. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig - időpont-egyeztetés
után - a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben
csak hivatalsegédi kísérettel tartózkodhatnak.
2.12. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás
folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára
audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink
mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. Amennyiben a
tanórán mégis használják ezeket az eszközöket, a tanórát tartó pedagógus azt elveheti és első esetben
a tanítási órák után a tanulónak visszaadhatja, további esetben viszont csak a szülőnek adható vissza.
Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és
vágóeszközök, gyufa, napraforgó, dohány, szeszes ital, robbanószerek.
2.13. Az új tanulásszervezési módok bevezetése, a megvalósítandó projekt „produktuma”
szükségessé teheti a tanuláshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de szükséges eszközök behozatalát
az intézménybe. A szükséges dolgokat nevelői (írásos vagy szóbeli) engedéllyel lehet, behozni,
amíg nem kerül használatra a tanuló köteles leadni megőrzésre az osztályfőnöknek.
2.14. Az osztályfőnökök minden héten hétfőn megbíznak két tanulót a hetesi feladatok
elvégzésével, az e feladat ellátásával megbízottak számára a hetesi feladatok ellátása kötelező. A
hetesek nevét a naplóban rögzíteni szükséges.
2.15. A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés
szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló
május 20- áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a tanuló írásos
kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót
kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá
a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás
lenne.
2.16. Az igazgató március 16. és március 31. között nyilvánosságra hozza a helyben szokásos
módon a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi személyek megnevezését,
képviselők nevét, címét és ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt. A beiratkozást követő
három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének
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átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait (név,
osztály). A hit– és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig
tájékoztatja a fenntartót.
2.17. Osztályozó vizsgát szervez az iskola a jogszabály által előírt időpontokban. Az osztályozó
vizsgára jelentkezést az igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit
házirendünk melléklete tartalmazza.
2.18. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját
felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat tanulók esetében az osztályfőnök,
munkavállalók esetében az iskolatitkári iroda megőrzésre átveszi; az iskola felelősséget csak a
megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal.
2.19. Tanulóinknak lehetőségük van a napi háromszori, illetve menzai szolgáltatások
igénybevételére. Igénylésüket minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő - nagykorú
diák esetén a tanuló - aláírásával ellátva adhatják le
2.20. Az ingyenes tankönyvellátást igénylő diákok szüleit az iskola az iskolai honlap és
tájékoztató adatlap révén értesíti a normatív tankönyvellátási igény benyújtásának határidejéről. A
határidő elmulasztása esetén a tanuló - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - az
ingyenes tankönyvellátásból kizárható.
2.21. Tanulóink számára minden évben lehetőséget biztosítunk nem alanyi jogon járó
tankönyvtámogatás igénybe vételére. A támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére,
a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható. A
tankönyvtámogatás mértéke az iskola rendelkezésére álló összeg mértékének függvényében
legfeljebb a megvásárolt tankönyvek árának összegéig ítélhető meg.
2.22. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére - kérésére - értékesíthető, ára a beszerzési árral
azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési
kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség - a tanuló,
illetve szülője írásos kérésére - határozatban mérsékelhető.
2.23. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a
szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik
ki a könyvtárból.
2.24. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által
megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek
köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az
igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi
a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
2.25. A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a
jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja
alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli
megállapodást köt.
2.26. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár
engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az
okozott kárért - a jogszabályok előírásai szerint - anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és
irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az általuk használt szakmai eszközök és
környezetük rendben tartásában.
2.27. Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során
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felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a tanulók
aláírásukkal igazolják, az osztályfőnökök a naplóban rögzítik. A tanulók kötelesek betartani az
egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a balesetés munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat (kémia, fizika, technika,
informatika, testnevelés). A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket az igazgató
engedélyével vihetik be a tanítási órákra.
2.28. A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni az igazgatóhelyettesnek, munkavédelmi
felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az
intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a
diákokkal a szükséges mértékben.
2.29. Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a
dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon
kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki - az iskolában, iskolai rendezvényen
szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint - egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.)
hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak
tekintjük.
3. A hiányzások igazolásának rendje
3.1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról
igazolni kell.
3.2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb
időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3.3
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül
igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái
igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás
nem fogadható el.
3.4
Az iskolai rendezvényekre, a kompetenciamérés napjára, valamint a tanév utolsó napjára
vonatkozó szülői igazolásokat az osztályfőnök nem köteles elfogadni.
4. A tanórán kívüli tevékenység
4.1. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése

kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz; fiúknak sötét
nadrág, fehér ing.. A diákok öltözködésében a társadalmi norma által elvárt mértéktartásnak kell
érvényesülnie, a kirívó öltözködés, festés és testékszer nem kívánatos.
4.2. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében
rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményünk az ifjúság rendelkezésére állnak az iskolai
munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett
szaktanárokkal kell egyeztetni.
4.3. A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok, az iskolai könyvtárban
lévőket a könyvtáros felügyelete mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban
rögzített módon használhatják diákjaink.
4.4. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán
kívüli foglalkozások (tánc és dráma, művészetek tantárgyak, illetve az osztálykirándulások és
iskolai szervezésű táborozások) lebonyolításakor is érvényesek. A projektoktatási formában
szervezett iskolai foglalkozásokat a résztvevő osztályok diákjain kívül az iskola más tanulói nem
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látogathatják.
4.5.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli
egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre
szól.
4.6.
A felzárkóztató foglalkozásra és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik,
tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok jelölik ki. A foglalkozásokról történő távolmaradást
igazolni kell, a mulasztás a tanrendi órákkal azonos megítélésű.
4.7.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A
beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
4.8.
Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek
feltétele, hogy a rendezvény 21 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább egy felnőtt
pedagógus felügyeljen.
4.9.
A délután négyig tartó oktatás alól a szülők alapos indokkal felmentést kérhetnek.
5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve
jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb
teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el,
a közösségi életben tartósan jó munkát végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát,
a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban részesítjük.
5.2
Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, napközis
nevelői, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát
végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok
a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális
versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a
ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át.
5.3
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet
és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.
5.4
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
5.5
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és
azt a szülő tudomására kell hozni.
5.4 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül.
A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői,
osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés, igazgatói megrovás, tantestületi figyelmeztetés. A fegyelmező intézkedésekről a
szülőket a tájékoztató füzet révén tájékoztatja az iskola.
5.5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni,
s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése,
bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
5.1
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fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának
megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5.6. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesül.
5.7. A tanulóval szemben megindított fegyelmi eljárás alkalmával egyeztető eljárás lefolytatására van
lehetőség, melynek célja a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója készíti elő. A meghallgatáson jelen
lehetnek a sértett, valamint kötelességszegő tanuló, a tanulók szülei, az érintett pedagógusok, az
igazgatóhelyettes és a jegyzőkönyvvezető. Az egyeztető eljárás megállapításait, esetleges
megállapodásait írásba kell foglalni, és a felek hozzájárulásával a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, valamint az alsó vagy felső tagozatosok körében
nyilvánosságra lehet hozni.
5.8. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a
hatályos jogszabályok alapján az iskola igazgatója határozza meg.
6. A diákok jogai és kötelességei
A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és
kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján
bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást - munkaidőben - az
iskola vezetőitől lehet kérni.
6.2.
A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog,
a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes
bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
6.3
Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett
véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója,
a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók nagyobb közössége. A
szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával.
6.4.
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson
minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
6.5.
Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel
hamarébb tájékoztatást kapjanak. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat.
Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a 45 perces órát, illetve legalább
három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell
javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak
felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e
dolgozatuk érvénytelenítését.
6.6.
A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken ünnepélyes ruhában
jelenjen meg.
6.7.
Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében folyó oktatást minden tanév
elején az iskola munkaterve határozza meg. Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az
esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a
nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
6.1.
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A térítési díjakat minden hó 15. napjáig előre kell befizetni az iskolatitkárnál. [Rendelet 4/A.
§ (1) bekezdés b)]
6.9.
Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, minden hó 10. napjáig az élelmezésvezetőnél kell
befizetni.
6.10. Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra,
ha az étkezést a szülő vagy a tanuló legalább egy nappal előre a napközis, illetve tanulószobás
csoportvezetőnél lemondja.
6.11. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről –
amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének
kikérése után a nevelőtestület dönt. ]
6.12. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola
jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki halmozottan hátrányos helyzetű, aki hátrányos helyzetű,
akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinek
magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve aki állami gondozott.
6.13. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók
közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e
támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban
megfogalmazott elveket kell figyelembe venni
6.14. A történelmi egyházakkal egyeztetve – heti egy alkalommal – biztosítva van tanulóink számára
a hitoktatás. Vallási, világnézeti meggyőződését mindenki szabadon gyakorolhatja.
6.15. Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart
kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.
6.16. Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai
közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját
környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási
órák előkészítése.
6.17. Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra
vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár,
stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező.
6.18. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A
diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb.
6.19. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző
tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség
iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek
figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a
nevelőtestület dönt.
6.8.

Az iskola házirendjének betartása a Hosztják Albert Általános Iskola minden diákjának, pedagógusának,
munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége. A házirendet az
iskola tantestülete fogadta el, amelynek során az intézményi tanács, a szülői munkaközösség és a
diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta.
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