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1. A házirend célja és feladata

A házirend állapítja meg a gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az intézmény
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézmény nevelés és
oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az intézmény közösségi életének megszervezését.

1.2.A házirend elfogadása és jóváhagyása

A házirendet, illetve módosításait

 az Óvónői és Tanári Kollégium készíti el,

 a Óvónői és Tanári Kollégium megtárgyalja és elfogadja,

 a Fenntartó  Egyesület jóváhagyásával válik érvényessé.

1.3.A házirend hatálya

A házirend  előírásait  be  kell  tartania  az  intézménybe  járó  gyermekeknek,  tanulóknak,  a   szüleinek,  az
intézmény  pedagógusainak  és  más  alkalmazottainak,  valamint  az  intézményben  tartózkodó  minden
személynek.

A házirend előírásai vonatkoznak az intézmény pedagógiai programja alapján szervezett kötelező és nem
kötelező foglalkozásokra, az intézményi, tanítási és nevelési időben, illetve tanítási és nevelési időn kívüli
programokra, amelyeken az intézmény ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, illetve minden esetben,
amikor a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak.

Az intézményi közösség tagjai az intézmény által szervezett, intézményen kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.

1.4.A házirend nyilvánossága

A  házirend  előírásai  nyilvánosak,  azt  minden  érintettnek  (tanulónak,  szülőnek,  valamint  az  intézmény
alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető az óvodában, a tanáriban, az osztálytanítóknál és az intézmény
honlapján.

A házirend  egy  példányát  a  20/2012  EMMI  rendelet  előírásainak  megfelelően  az  intézménybe  történő
beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni.

Az  újonnan  elfogadott  vagy  módosított  házirend  előírásairól  minden  óvónőnek,  osztálytanítónak
tájékoztatnia kell a tanulókat, illetve a szülőket szülői esten.

A házirend rendelkezéseinek a gyermekekre, tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályairól minden nevelési
év, tanév elején az óvónőknek, az osztálytanítóknak tájékoztatni kell a tanulókat, illetve a szülőket a szülői
esten.

A  házirendről  minden  érintett  tájékoztatást  kérhet  az  intézményvezetőtől,  valamint  az  óvónóktól,  az
osztálytanítóktól a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban.

2. Az intézmény tanulóinak kötelességei

Minden tanuló kötelessége, hogy:

 megtegyen mindent annak érdekében, hogy az iskola közössége békében, derűben és nyugalomban
tudjon együtt dolgozni a tanórákon.

 fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően dolgozzon.
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 tartsa  tiszteletben  azt  a  tényt,  hogy  társainak  joga  van  a  nyugodt  körülmények  között  történő
tanuláshoz.

 a tanórára a napi felszereléssel jelenjen meg. A felszerelés hiánya nem mentesít az órai munka alól.

 az  iskolában  tiszta,  ápolt  külsővel,  a  helyhez,  alkalomhoz,  iskolánk  szellemiségéhez,  illetve
időjárásnak  megfelelő  öltözékben  jelenjen  meg,  tartózkodjon  a  szélsőséges  divatot  tükröző
öltözéktől. Hajviselete és külseje ne keltsen megütközést, testékszer, műköröm az iskolában nem
megengedett. A körömfestés alsó és középtagozaton nem elfogadott.

 a tanuló tartózkodjon az intim megnyilvánulásoktól, trágár kifejezésektől.

 a tanuló tartózkodjon a politikai, vallási nézetek hirdetésétől.

 iskolai ünnepélyen megfelelő öltözékben jelenjen meg.

 az  okozott  kárt  jelentse.  A  fegyelmezetlenségből  vagy  gondatlanságból  okozott  kárt  meg  kell
téríteni.

 óvja a falakat, a dekorációt.

 ügyeljen az iskola, a termek és a berendezések tisztaságára, állagára, tanítás után (vagy az utolsó
szünetben)  a felelősök kitakarítják a termet és a folyosón az osztályhoz tartozó részt;  a villanyt
lekapcsolják, ablakokat becsukják.

 fokozottan figyeljen a mellékhelyiségek kulturált használatára.

 ha  diákkört  akar  életre  hívni,  annak  megalakítása  előtt  a  programot,  működési  rendet  és  a
szabályokat leíró összefoglaló anyag benyújtásával a Tanári Kollégium véleményét és jóváhagyását
kérje.

3. Az iskola tanulóinak jogai

Az iskola minden tanulójának joga, hogy

 képességeinek,  adottságainak,  érdeklődésének  megfelelő  oktatásban  részesüljön,  abban  aktívan
vegyen részt.

 pihenjen a szünetekben.

 társaival barátságosan együtt játsszon.

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák.

 az iskola létesítményeit nevelő felügyeletével használja.

 vallási  meggyőződésének  megfelelően  hit-  és  vallásoktatásban  részesüljön  a  lehetőségekhez
mérten.

 érdeklődésének megfelelő művészeti, sportköri foglalkozáson részt vegyen.

 problémás  ügyeiben  az  osztálytanítót,  a  szaktanárt,  az  iskola  képviselőjét  felkeresse,  illetve  a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét kérje.

 tanulmányi és közösségi munkájáért elismerést kaphasson.

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos, nagyobb
közösséget érintő kérdésekben, s ezekre érdemi választ  kapjon, elutasítás esetén annak indokait
joga van ismerni.

 részt vegyen diákkör megalakításában és foglalkozásain.

 a napközi és tanulószobai foglalkozásra felvételt nyerjen.

4. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok:

A tanuló kötelessége, hogy:
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 Óvja saját és társai testi és lelki épségét, egészségét.

 Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket.

 Betartsa  és  igyekezzen  társaival  is  betartatni  az  osztálytanítójától,  illetve  a  nevelőitől  hallott,  a
balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.

 Azonnal jelentse a legközelebb lévő pedagógusnak, a Tanári Kollégium valamelyik tagjának vagy az
iskola alkalmazottjának, ha balesetveszélyt vagy balesetet észlel.

 Azonnal jelentse az iskola valamelyik pedagógusának - amennyiben ezt állapota lehetővé teszi - ha
rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.

 Megismerje az iskola kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában.

 Tűzriadó, bombariadó, vagy egyéb rendkívüli esemény esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt
dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat (az osztálytanítók
vagy szaktanár által ismertetett útvonalon hagyja el az épületet).

A tanév első szaktárgyi óráján a szaktanár ismerteti a szaktantermek használatával  kapcsolatos védőóvó
intézkedéseket. Az általános tudnivalókra, veszélyforrásokra ekkor kell figyelmeztetni a tanulókat, és el kell
készíteni  az ismertetés dokumentációját.  A kézművesség, úszás,  mozgás,  fafaragás,  euritmia,  kézimunka,
zene tárgyak oktatásakor, a kémia, biológia, fizika epochák alkalmával, a kísérletek végzésekor, géphasználat,
eszközhasználat  esetén  a  tanár  minden  esetben  felhívja  a  figyelmet  a  balesetveszély  lehetőségére.  (A
technikai,  demonstrációs  és  egyéb  kísérleti  eszközök  használata  csak  az  erre  hivatott,  megfelelő
szakismerettel  rendelkező  és  anyagi  felelősséggel  tartozó,  felnőtt  személy,  iskolai  dolgozó  jelenlétében
lehetséges. A termek, raktárak és eszközöket tartalmazó zárt szekrények kulcsait csak iskolai dolgozónak, ill.
az ő engedélyükkel lehet kiadni.)

Az iskolaképviselőt minden balesetveszélyes helyzetről, illetve balesetről tájékoztatni kell. Az iskolavezetés
intézkedő  tagja  szükség  szerint  értesíti  a  mentőket,  tűzoltókat,  rendőrséget,  az  önkormányzatot  (az
intézkedésre jogosultak utasítása szerint jár el azok megérkezéséig), és az írásos jelentési kötelezettségnek is
eleget tesz.

Természeti  katasztrófa,  tűz,  robbanással  történő  fenyegetés  (bombariadó)  és  egyéb  előre  nem  látható,
rendkívüli  helyzetek esetén az intézményt a tűzriadó tervben leírtaknak megfelelően kell  kiüríteni és az
abban foglaltak szerint kell az intézkedéseket is megtenni.

Rendkívüli időjárási körülmények esetén (pl. hóvihar, hófúvás) az intézmény vezetője, vagy az iskolavezetés
valamelyik tagja tájékozódik az aktuális közlekedési helyzetről. Indokolt esetben a vidékről naponta bejáró
diákok  számára  lehetővé  teszi  az  épület  elhagyását  és  a  hazautazást,  vagy  számukra  megszervezi  az
ideiglenes elhelyezést. A rendkívüli időjárási helyzet miatt elmaradt tanítási napok, illetve a tanítási órák
pótlásáról a Tanári Kollégium a kialakult helyzet pontos megismerése után a tanári konferencián dönt.

A  mozgásórákon,  edzéseken,  sportfoglalkozásokon  igénybe  vett  tornacsarnok  használatára  vonatkozó
szabályokat a Sportcsarnok rendje tartalmazza.

A tanulók rendszeres egészségügyi  felügyeletét  és ellátását az  intézményben iskolai  védőnő biztosítja  a
jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A dohányzás, illetve alkohol tartalmú italok és kábítószerek fogyasztása az iskola területén az iskolaközösség
minden tagjára, valamint az iskola területén tartózkodó bármely személyre nézve nem megengedett. Az
iskola területére kábítószert behozni tilos! A tanulók cigarettát, vagy egyéb dohányárut, vagy szeszes italt,
kávéport, energiaitalt, vagy más roboráló szert sem hozhatnak be az intézménybe. Alkohol vagy kábítószer
hatása alatt az iskolában senki sem tartózkodhat! A tanulónál talált cigarettát, dohányt, alkohol tartalmú
italt, kábítószert, kávéport, energiaitalt vagy más roboráló készítményt a tanuló köteles a tanárnak átadni.
Az osztálytanító jelzi az esetet a szülőnek, és az elvett készítményt 5 munkanapon belül neki adja át. Ha ez
nem történik meg, a készítményt megsemmisítik. A felsorolt élvezeti szerek birtoklásának és fogyasztásának
tilalma  kiterjed  az  iskola  területén  kívüli  iskolai  foglalkozásokra,  rendezvényekre,  kirándulásokra  is.  A
házirendet így megszegő tanuló az iskolán kívüli tevékenységről hazaküldhető.
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A dohányzás, valamint az alkohol tartalmú italok vagy kábítószerek iskolán belüli vagy iskolai rendezvényen
történő fogyasztása – mind a tanulók, mind az iskolában dolgozók esetében azonnali fegyelmi eljárást von
maga után. Ugyancsak azonnali fegyelmi eljárás a következménye annak, ha a tanuló cigarettát, dohányt,
alkohol tartalmú italt vagy kábítószert, illetve ha az iskola valamely dolgozója kábítószert hoz be az iskolába.
Kávépor,  energiaital  vagy  más  roboráló  készítménnyel  történő  visszaéléskor  az  első  esetben  a  szülő
értesítése mellett szóbeli figyelmeztetés, a második alkalom után szintén fegyelmi eljárás történik.

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egyéb vonatkozásaiban a 2011. évi CXC számú nemzeti köznevelésről
szóló törvényt és a 20/2012. sz. EMMI rendelet előírásait érvényesítjük.

Az iskola területén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása tilos!

5. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

Az Óvónői és Tanári Kollégium a közvetlen kapcsolat több módját kínálja a szülők számára: családlátogatás,
fogadóóra, szülői est, felvételi folyamat, iskolai rendezvények látogatása, kirándulás szervezése, azon való
részvétel.

A nevelési évre, tanévre vonatkozó éves programról, az aktualitásokról a tanulókat szóban, a szülőket e-
mailben és a szülői esteken tájékoztatjuk.

A diákok jogairól és kötelességeiről a tanulókat évente egy alkalommal az osztálytanító tájékoztatja.

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről,  az  őt  nevelő  oktató  pedagógus  munkájáról,  az  iskola  működéséről.  Az  iskola  vezetőihez,
pedagógusaihoz kérdést intézzen, és arra választ kapjon.

5.1.Szülői estek

A szülői  estek az  egy  óvodai  csoportba  és  az  egy  osztályba járó  gyerekek szüleinek és  pedagógusának
rendszeres találkozói. Hat hetente, illetve az évkör ünnepeihez igazodva kerülnek megrendezésre. A szülői
est  programját  az  óvónő,  az  osztálytanító  állítja  össze,  de  témajavaslattal  a  szülők  is  előállhatnak.
Amennyiben egy szülőnek javaslata van egy téma megbeszélésére, akkor azt legalább két héttel a szülői est
időpontja  előtt  jeleznie  kell  a  pedagógusnak.  Nagyon  indokolt  esetben  egy  téma  akkor  is  napirendre
kerülhet,  ha ilyen jelzés a szülői est előtt két  héten belül történik. Ha a szülők vagy azok egy csoportja
egyértelműen kéri, akkor a pedagógus rendkívüli szülői estet köteles összehívni.

5.2.Fogadó órák

Heti  egy  alkalommal  fogadóóra  megjelölése  kötelező,  amikor  a  szülők  felkereshetik  a  pedagógust.  A
fogadóórákon  lezajló  beszélgetéseknek  a  célja  az,  hogy  a  gyermekek,  tanulók  személyiségjegyei  az
alapelveinkkel  összhangban fejlődhessenek.  A  fogadóórán  való  részvételi  szándékot  a  szülők  egy  héttel
korábban jelzik az érintett pedagógusnak.

5.3.A szülők véleménynyilvánítása

Az intézmény feladata lehetőséget teremteni a szülők számára, hogy jogaikat gyakorolhassák, ill. segíteni
őket kötelességük teljesítésében. E feladatok megvalósítását teszi lehetővé a szülők bevonása az intézményi
közéletbe.

A szülők elsősorban a szülői  esteken nyilváníthatnak véleményt az intézményben folyó oktatási-nevelési
munkáról.

A szülők jogaiknak személyesen, illetve meghatalmazott képviselő által szerezhetnek érvényt.

A szülők írásbeli feljegyzéseire, megkereséseire a jogszabályokban rögzített határidőn belül érdemi választ
kell adni.
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Az  óvodai  csoport,  a  tanítási  óra  megtekintése  a  Tanári  Kollégium  vagy  a  szaktanár,  osztálytanító
jóváhagyásával lehetséges.

6. Az intézmény működési rendje

             6.1.Az óvoda nyitva tartása, az óvodában tartózkodás
szabályai

Az óvoda  reggel 7 órától délután 16.30 óráig tart nyitva:

A gyermekek érkezése: 7.30 perctől – 8.30 percig

A gyermekek távozása: 13-13.15 percig (félnapos gyerekek),15.30-16.30 óráig
(délutánosok)

A gyermekek óvodai ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem és tisztaság.
Szükséges az átöltözéshez váltócipő, tartalék ruha, a kinti játékhoz esőkabát,
gumicsizma,  vízhatlan  nadrág,  kalap  vagy  kendő.  Legyen  az  euritmiához
balettcipőjük. A ruhadarabokat az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.

A  gyermekek  az  óvoda  létesítményeit,  helyiségeit  csak  óvónői  vagy  szülői
felügyelettel  használhatják.  Az óvoda helyiségeit más, nem oktatási  -nevelési
célra átengedni csak a gyermekek távollétében, a Fenntartó engedélyével lehet.

A gyermekek az óvodában közösen étkeznek. Édességet az óvodába hozni csak
óvodapedagógusi engedéllyel szabad.

Az  óvodába  hozott  otthoni  játékért  felelősséget  vállalni  nem  tudunk  .Ezért
lehetőség szerint, ne is hozzanak a gyerekek! Kizárólag az alváshoz kapcsolatos
tárgyakat tudjuk befogadni. ( alvós baba, rongyi, cumi, stb.)

6.2. Az óvoda napi és hetirendje

A gyermekek táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát 48 órán át
az előírásnak megfelelően hűtőben őrzünk. 
Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz
gyümölcs, zöldség.
Javasoljuk, hogy a gyermekek otthon mindenképp reggelizzenek.

7:30 – 8:30: érkezés

9:20 – 9:40: közös tízórai

10:00-10:20. reggeli kör

10:20-11:40: udvaros idő

11:40-12:00: mese

12:00 - 12:30: ebéd

13:00 – 13:15: csak délelőttös gyermekek hazabocsátása

13:15-15.00: csendes pihenő

15:00 – 15:30: uzsonna

15:30 - 16:30: a gyermekek hazabocsátása
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Hetirend:

Hétfő: rajzolás méhviasz krétával

Kedd: gyapjúkép készítés filctáblára

Szerda: méhviaszgyurmázás

Csütörtök: cipó sütés

Péntek: akvarellfestés, euritmia

6.3.Az iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás szabályai

Az iskola épülete szorgalmi időben hétköznapokon, reggel 7.30 órától délután 17.00-ig tart nyitva, pénteki
napokon 7.30-tól 16.00-ig.

 Az iskolában tartózkodó diákok felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig, a napközi végéig, ill.
a tanórán kívüli  foglalkozások idejére biztosítja.  A diák számára a tanítási idő az adott napi első tanítási
órájától az adott napi utolsó tanítási órájáig tart.

A tanórán kívüli egyéb délutáni foglalkozás (napközi) 16:00 órakor végződik, ügyelet 17.00-ig van, pénteki
napon csak 16.00-ig. A szülő kötelessége gondoskodni róla, hogy legkésőbb az ügylet végére a gyermeket
elhozza  az  iskolából.  A  fent  meghatározott  időpont  után  az  iskola  nem  tudja  biztosítani  a  gyermek
felügyeletét.

Az  iskola  a  tanítási  szünetekben  hivatalos  ügyek  intézésére  külön  ügyeleti  rend  szerint  tart  nyitva.  Az
ügyeleti rendet az iskolaképviselő határozza meg, és ezt e-mailben a szünet megkezdése előtt a tanulók és a
szülők tudomására hozza.

Az  iskola  területén  az  iskolai  dolgozókon  és  a  tanulókon  kívül  csak  a  hivatalos  ügyeket  intézők
tartózkodhatnak, ill. azok, akik az iskolaképviselőtől, vagy a Tanári Kollégiumtól erre felhatalmazást kaptak.

Az iskolába a tanulóknak 7:45-ig meg kell érkezniük.

Az iskolában a tanítási órák 8.00-kor kezdődnek.

Az órák és szünetek rendje:

 08:00 – 10:00 főoktatás

 10:00 – 10:30 nagyszünet

 10:30 – 11:15 első szakóra

 11:15 – 11:25 szünet

 11:25 – 12:10 második szakóra

 12:10 – 12:20 szünet

 12:20 – 13:05 harmadik szakóra

6.4.A tanóra védelme

A tanóra védelme a diákok és tanárok közös feladata.

A tanulók kötelessége legkésőbb 7.45-ig megérkezni az iskolába.

A diákok a nagyszünetet az iskolaudvaron töltik. Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az osztálytanító
döntése alapján a diákok az iskola épületében tölthetik a szünetet.

A lyukasórás tanulók (ha ilyen van) az órát nem zavarhatják.
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A szünetet a tanóra meghosszabbításával megrövidítő tanár a diákok jogait sérti.

6.5.Az iskola működésére vonatkozó egyéb szabályok

A  termekben  tanóra  alatt  csak  a  teremrend  szerinti  személyek  tartózkodhatnak.  Amennyiben  a  terem
berendezését  valaki  megváltoztatja,  köteles  annak  helyreállításáról  a  foglalkozás  befejezése  után  a
legrövidebb  időn  belül  gondoskodni.  Berendezési  tárgyak  mozgatása  csak  a  szaktanár  vagy  az  iskola
valamelyik dolgozójának a jelenlétében és irányítása mellett lehetséges.

A tanulók az iskola területét csak szülői vagy osztálytanítói engedéllyel hagyhatják el lyukasóráik idején. A
szülői kérést írásban kell az osztálytanítónak jelezni.

A diákoknak joguk van beszedett munkáikat (pl. epochazárókat stb.) legkésőbb a beszedéstől számított 10
munkanap után a következő első közös szaktárgyi órán kijavítva és értékelve visszakapni. A tanár hiányzása
esetén eltelt munkanapok ebbe a 10 napba nem számíthatók bele.

Minden tanulónak  elemi  kötelessége  az  emberi  kapcsolatok,  az  udvariasság  szabályainak  maradéktalan
betartása.  A  tanulók  kötelesek  kerülni  a  durva,  ízléstelen,  trágár  beszédet,  valamint  az  intim
megnyilvánulásokat. Az órai rágógumizás a jól érthető órai kommunikáció segítése érdekében (diák és tanár
esetében is egyformán) tilos!

7. Mulasztások igazolása

7.1. Óvodai hiányzások

A gyermekek óvodából való  távolmaradását minden esetben be kell  jelenteni  személyesen vagy
telefonon. Az óvoda telefonügyeletet tart: 7-8 óráig.  Sürgős esetben SMS-t küldhetnek a szülők.
Óvodai telefonszám: 0670-6222-485

Kérjük a szülőket, hogy Óvodába való érkezéskor a gyermeket adják át az óvodapedagógusnak kéztől
kézbe, távozáskor pedig kézből kézbe kapja a szülő a gyermeket.  Jelezzék előre, ha a gyermeket a
szülein, nagyszülein kívül más felnőtt viszi haza. Láthatás esetén a bírósági végzés bemutatásával
igazolhatja a szülő jogait a gyermek elvitelét illetően. ( Melyet az óvoda jegyzőkönyvez.)

A gyermekek biztonsága érekében az udvari kaput napközben zárva tartjuk. Kérjük, ügyeljenek arra,
hogy a kapun a fenti és lenti kallantyú zárva legyen!

A gyermekek távolmaradását indokolt esetben az óvónők engedélyezhetik.  Ha a gyermek fertőző
gyermekbetegségben szenved, kérjük a szülőket, értesítsék erről az óvodát haladéktalanul.

Beteg  gyermek  az  óvodában  nem  tartózkodhat.  Lázas,  hasmenéses,  hányós  gyermek  szüleit
azonnal  értesítjük.  Ilyenkor  -  a  többi  egészséges  gyermek  és  saját  gyermekük  érdekében  -
haladéktalanul  érte  kell  jönni  és  az  orvosnak  meg  kell  mutatni.  Kizárólag  orvosi  igazolással
fogadhatjuk vissza gyermekközösségbe!

Az óvodában balesetet szenvedett gyermeket azonnal ellátjuk,  amennyiben az szükséges orvost
hívunk. Jegyzőkönyvezzük a történteket, a szülőt szükséges esetben telefonon értesítjük.

Tetűvel  fertőzött  gyermek  az  óvodát  mindaddig  nem  látogathatja,  amíg  a  serkék  nincsenek
eltávolítva.

Lábadozó,  még  gyógyszert  szedő gyermek nem jöhet  óvodába.  Az  óvónőknek  a  nap  folyamán
gyógyszert  beadni  tilos,  kivéve  allergia  elleni  gyógyszer,  illetve  orvosilag  igazolt  rendszeresen
szedendő gyógyszert. 

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési
évben  10  napnál  igazolatlanul  többet  mulaszt,  értesítjük  a  gyermek  lakóhelye  szerint  illetékes
jegyzőt. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (4)]
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                   7.2. Tanulói mulasztások igazolása

A tanuló mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. Előre látható
mulasztás esetében a szülőnek aláírásával az iskolaképviselőtől kell engedélyt kérnie. Az előre nem látható
mulasztásról az iskolát a mulasztás első napján a szülőnek személyesen, telefonon (SMS-ben) értesítenie
kell. A mulasztás igazolását a mulasztást követő egy héten belül kell bemutatni.

Egy nevelési évben 250 óra hiányzás fogadható el. Ha az igazolt hiányzások száma ezt meghaladja, akkor a
továbbiakról a Tanári Kollégium dönt.

Minden igazolatlan óra után az osztálytanító azonnal értesíti  a szülőket. Az első igazolatlan óra tényéről
hivatalos értesítőt  is  küld nekik.  Ha a hiányzás igazolatlan volta megerősítést  nyer,  akkor azt  a  haladási
naplóban rögzíteni kell. Öt igazolatlan óra fegyelmi tárgyalást von maga után. Ha az igazolatlan órák száma
meghaladja a tízet, akkor kötelesek vagyunk értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Egy
igazolatlan órának számít az is, ha a tanuló az órákról háromszor elkésik, és a késések időtartama eléri a
tanóra  időtartamát.  A  harmadik  késést  követően  az  osztálytanító  tájékoztatja  erről  a  szülőket.  A  késve
érkező tanuló a tanítást nem zavarhatja,  szülői felügyelettel várakozik a folyosón, míg az osztálytanító a
terembe be nem hívja.

Az ünnepekről, kirándulásokról és kötelező iskolai programokról történő távolmaradás is hiányzásnak számít.

A tanulók kötelessége, hogy pótolják a hiányzásuk alatt tanított tananyagot, epochazárókat, legkésőbb a
hiányzását követő 10 tanítási napon belül. Amennyiben ezt elmulasztják, az az adott epocha vagy gyakorlat
nem teljesítését jelenti. A mulasztott anyag bepótlásának minőségét az érintett tanárok ítélik meg, fogadják
el.

8. A tanulók feladatai

Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megőrzése, a rongálók elleni fellépés minden
tanuló kötelessége.  Az  elkövetett  vétségekért  minden diák  egyénileg  és  anyagilag  felelős.  A  kárt  okozó
tanuló anyagilag felelősségre vonható, vagy a helyreállításra kötelezhető

Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben vagy a gyakorlati képzés során kár éri, az
iskola, illetve a gyakorlati képzés szervezője köteles a kárt megtéríteni. A kártérítésre a PTK rendelkezéseit
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az iskola, illetve a gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Minden osztály az év végén a termét maradéktalan épségben köteles átadni. Az iskolával szembeni egyéb
tartozások kezelését (könyvtár,  sportszerek, hangszerek, műszaki  eszközök stb.) a könyvtár és az érintett
területekért felelős pedagógus bonyolítja.

A termek esztétikus küllemének megőrzése az osztályok feladata. Az iskola területén tilos a törvényben
tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok) nyilvános kifüggesztése!

Az éves programban meghatározott rendezvényeken az iskola előírásai kötelezőek.

Az  iskolai  rendezvények  előkészítésében,  lebonyolításában,  lezárásában  a  rendezvény  megszervezéséért
felelős  tanulóközösség  tagjainak  és  szülőinek  közre  kell  működniük.  Az  iskolai  rendezvényekért  felelős
tanulóközösségeket a Tanári Kollégium nevezi meg.

Az iskolában, tanítási időn kívül, egy osztálynál tágabb kört megmozgató rendezvényeket csak akkor lehet
megtartani, ha előtte legalább két héttel a szervezők a felelős tanárral egyeztették a résztvevők körét, az
igénybe  vehető  helyiségeket,  technikai  eszközöket,  összeállították  a  rendért  felelős  diákok  csoportját,
feladatait, és felkérték az őket segítő tanárokat. Rendbontás esetén ennek okozói, és mindazok, akik nem
tették  meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  rendbontás  megakadályozására,  fegyelmileg  felelősségre
vonhatóak.
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9. Az epocha elfogadása, a feladatok pótlása

Az  epocha  elfogadásához  a  tanulók  a  szaktanárok  által  meghatározott  minőségben  minden  feladatot
határidőre teljesíteni kötelesek.

Ha a diák ugyan betartja a határidőt, de a tanár a munkáját nem tudja elfogadni, akkor egy új, lehetőleg
közeli határidőre a diákoknak a munkát megfelelő színvonalon újra el kell készítenie. Ha a diák a feladatát
nem készíti el, és ennek okaként nem tud elfogadható és a szülő által írásban igazolt indokot megjelölni,
akkor egy új, lehetőleg közeli határidőre azt pótolnia kell. Ha a pótlás még ekkor sem történik meg, akkor a
tanév első ilyen esetében a szaktanár azonnal értesíti a szülőket. A második és minden további hasonló eset
fegyelmi eljárást von maga után.

Ha a diák az adott tanév utolsó tanítási napjáig nem pótolja valamely mulasztását, akkor a tanévzárón nem
kaphat a tanév elfogadásáról  szóló bizonyítványt és augusztus végére kap egy legutolsó határidőt.  Ha a
pótlás  ekkorra  sem  történik  meg,  akkor  fegyelmi  tárgyalást  követően  a  tanuló  elbocsátásra  kerül  az
intézményből.

A napi szintű feladatok – pl.  füzetmunka, házi  feladatok – pótlására a tanuló az órák után az iskolában
marasztalható.

10. Tanórán kívüli foglalkozások

Szükség  esetén  a  tanulmányaiban  lemaradó  tanulók  számára  időszakos  felzárkóztatást  tarthat  az
osztálytanító vagy a szaktanár.

Az iskolában jelenleg nem működik tanórán kívüli sportfoglalkozás.

Az iskolában a bejegyzett egyházak tanórán kívül hit- és vallásoktatást szervezhetnek, amelyet előzetesen
egyeztettek a Tanári Kollégiummal. A hit és vallásoktatáson való részvétel önkéntes.

A tanulmányi kirándulásokat általában az osztálytanítók szervezik.

A tanórán kívüli foglalkozásokon a mobiltelefon használata nem megengedett. Tanulmányi kiránduláson a
tanulókat kísérő tanár mobiltelefonját hívhatják a szülők.

11. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül. Ettől csak indokolt esetben, a
vétség súlyossága esetén lehet eltérni.

Igazolatlan hiányzás esetén az osztálytanító köteles a szülőt értesíteni a hiányzásról. Ha az értesítés során a
hiányzás igazolatlan volta megerősítést nyer, úgy azt a haladási naplóban rögzíteni kell. Sorozatos igazolatlan
hiányzás esetén a törvénynek megfelelően kell eljárni.

Azt a tanulót, aki kötelességeit,  a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi (pl.  igazolatlanul
mulaszt  vagy  nem  megfelelő  magatartást  tanúsít),  megelőző  jelleggel  fegyelmi  intézkedésben  kell
részesíteni. A fokozatosság elve szerint ez először szóbeli figyelmeztetés formájában történik. Ha a szóbeli
figyelmeztetés hatástalan, akkor a szülőt írásban kell értesíteni. Az írásbeli figyelmeztetés egy példányát az
irattárban  is  le  kell  fűzni.  A  házirend  enyhébb  megsértése  esetén  a  Tanári  Kollégium  dönt  a
következményekről.

Az  a  tanuló,  aki  kötelességeit  szándékosan  és  súlyosan  megszegi,  fegyelmi  eljárás  alapján,  írásbeli
határozattal  fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés
kiszabására a Tanári Kollégium által kiválasztott háromtagú fegyelmi bizottság jogosult. Ha a fegyelmi vétség
valamely pedagógus rovására történt,  az a pedagógus természetesen nem lehet tagja a bizottságnak.  A
felelősségre vonás eljárásmódjára vonatkozólag a CXC. sz. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012
EMMI rendelet rendelkezései az irányadók, amely alapján a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki:
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 megrovás;

 szigorú megrovás;

 kedvezmények és juttatások csökkentése vagy megvonása;

 eltiltás a tanév folytatásától;

 kizárás az iskolából.

A harmadik fegyelmi tárgyalás következménye automatikusan az intézményből történő elbocsátás.

12. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

Az iskolába nagy értékű tárgyakat behozni nem ajánlatos. Kérjük, hogy a tanításhoz nem szükséges, attól
idegen eszközöket a tanulók az iskolába ne hozzanak, azokért anyagi felelősséget nem tudunk vállalni.

Az  iskola  területén,  valamint  az  iskolán  kívüli  foglalkozásokon  és  rendezvényeken  a  gyermekek
mobiltelefonjukat, szórakoztató elektronikai eszközeiket (fényképezőgép, mp3, mp4 stb.) nem használhatják.
A mobiltelefont, elektronikai eszközöket az iskolában tartózkodás alatt kikapcsolva kell tartani. Ha a tanuló
az iskola területén mobiltelefont, szórakoztató elektronikai eszközt használ, az osztálytanító vagy szaktanár
azt elkobozza. Az elkobzott eszközöket az osztálytanító a tanuló iskolából való távozásakor adja vissza.

Az iskola dolgozói  mobiltelefont csak a tanáriban és a gazdasági  irodában használhatnak.  Az intézmény
területén tartózkodó egyéb személyek az iskola épületében, iskolaidőben nem telefonálhatnak. Ettől eltérni
csak indokolt esetben (pl. vészhelyzetben) lehet.

A tanítási órákon bármely kép- és hangrögzítést csak a foglalkozást vezető pedagógus, illetve az érintett
személyek  engedélyezhetnek.  Ezen  szabály  megsértése  egyben  személyiségi  jogokat  is  sért,  fegyelmi
büntetést von maga után.

Amennyiben a tanulók az iskolába kerékpárral érkeznek, azt az iskola területén csak tolhatják és azt az udvar
erre a célra kijelölt részén kell tartaniuk.

A  tanítás  ideje  alatt  görkorcsolyát,  gördeszkát,  rollert  és  egyéb  balesetveszélyes  közlekedést  segítő
eszközöket az iskola épületén belül közlekedésre nem lehet használni.

Amennyiben  az  iskola  tanulója,  dolgozója  elhagyott  (érték)  tárgyat  talál,  azt  köteles  haladéktalanul  a
tanáriban leadni megjelölve a megtalálás pontos helyét.

Székesfehérvár, 2016. szeptember 1.
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2017. JANUÁR
óvoda: január 4.
iskola: január 5.
utalás indítása: január 2.

FEBRUÁR
óvoda: február 7.
iskola: február 8.
utalás indítása: február 3.

MÁRCIUS
óvoda: március 7.
iskola: március 8.
utalás indítása: március 3.

ÁPRILIS
óvoda: április 4.
iskola: április 5.
utalás indítása: április 3.

MÁJUS
óvoda: május 4.
iskola: május 5.
utalás indítása: május 2.

JÚNIUS
óvoda: június 6.
iskola:június 7.
utalás indítása: június 2.

JÚLIUS
óvoda: július 4.
iskola: július 5.
utalás indítása: július 3.

AUGUSZTUS
óvoda: augusztus 3.
iskola: augusztus 4.
utalás indítása: augusztus 2.

Étkezési díjak:
Iskola ebéd teljes ár: 280 Ft.
Óvoda tízórai:110,- ebéd:280,-
Uzsonna:100,- 

Kedves Szülők!

Alábbiakban tájékoztatlak Benneteket az óvoda és az 
iskola befizetési rendjéről. 
Kérem, hogy a fizetési határidőket pontosan tartsátok 
be, hogy ezzel is segítsetek bennünket a minél 
hatékonyabb ügymenetben, és a ránk vonatkozó 
törvényi fizetési kötelezettségek betartásában. 
Értelemszerűen az utalások határideje korábbra esik, 
mint a befizetés, így tudjuk biztosítani, hogy az utalások
is időben rendelkezésre álljanak. 

A befizetéseket Óvári Edit, az Egyesület gazdasági 
vezetője intézi és felügyeli. Kérdés esetén őt keressétek. 
06 70 6 222 155

BEFIZETÉSI NAPOK:
Iskolában:  reggel 7.00 – 8.30
Óvodában : reggel 7.00 – 9.00

Mindhárom fizetési kategóriát (havi költségtérítés, 
művészetoktatás, étkezés) ekkor tudjátok teljesíteni. 

2016. SZEPTEMBER
óvoda: szeptember 7.
iskola: szeptember 6.
utalás indítása: szeptember 5.

OKTÓBER
óvoda: október 4.
iskola: október 5.
utalás indítása: október 3.

NOVEMBER
óvoda: november 8.
iskola: november 9.
utalás indítása: november 4.

DECEMBER
óvoda: december 6.
iskola:  december 7.
utalás indítása: december 2.

I. számú Melléklet

Székesfehérvár, 2016. szeptember 1.

Ásmány Katalin 
Székesfehérvári Waldorf Egyesület
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