HÁZIREND
1. A Házirend azoknak a szabályoknak a gyűjteménye, amelyek
betartása kötelező a tanulók, iskolai dolgozók, szülők számára az
iskola egész területén. Elkészítése a hatályos jogszabályok alapján
történt.
2. Kötelességed mások jogainak és emberi méltóságának tiszteletben
tartása.
3. A rend és tisztaság megtartásában, illetve annak visszaállításában
részt kell venned. A felnőtt ügyelet mellett a 7. és 8. évfolyamos
diákok tanulói ügyeletet látnak el 730-tól 1245-ig a tanórai
szünetekben a pedagógus ügyeletes irányítása mellett.
4. A tanítás kezdete előtti jelző csengetéskor a szülők kötelesek
elhagyni az intézményt. A tanítás befejezése után a gyermeket a
kijelölt helyen kell várni.
5. Külön engedély nélkül a szaktantermekben csak a szaktanár
felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók.
6. Mobiltelefonodat és egyéb infokommunikációs eszközeidet -felügyeletedet ellátó pedagógus engedélye nélkül -- az iskolai
benntartózkodás és az intézményen kívül megvalósuló iskolai
programok ideje alatt kikapcsolt állapotban kell tartanod. A
bekapcsolt infokommunikációs eszközödet az iskola, a felelős
őrzés megtartása mellett, tőled elveszi és azt a szüleidnek
személyes megjelenésük alkalmával visszaszolgáltatja. A
felügyeletedet ellátó pedagógus engedélye nélkül nem készíthetsz
hang- és képfelvételeket az iskola területén. Tízórai szünetben az
osztályteremben vagy a zsibongóban tartózkodhatsz, onnan jelző
csengetéskor indulj el az órára!
7. A tanév első osztályfőnöki és szaktárgyi óráin tűz- és
balesetvédelmi oktatásban részesülsz, aminek betartása a tanév
folyamán kötelező. Ha balesetet, tűzesetet vagy magadat illetve
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlelsz,
kötelességed értesíteni a felügyeletedet ellátó pedagógust vagy a

leghamarabb elérhető iskolai dolgozót. Ennek elmulasztása esetén
felelősségre von az osztályfőnököd.
8. Tilos az iskola területére, valamint a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényre bármiféle
testi épséget veszélyeztető eszközt, anyagot, törvénybe ütköző,
közízlést sértő tárgyakat behozni; dohányárut, alkoholt, drogot
birtokolni vagy fogyasztani! A dohányáru birtoklása 18 éven
felüliekre nem vonatkozik. Mellőzni kell minden olyan
viselkedést, ami árt az iskola jó hírének.
9. Tilos az iskola területén kerékpározni, segédmotorozni.
Kerékpárodat, segédmotor-kerékpárodat az erre kijelölt tárolóban
kell elhelyezned!
10. Értékesebb dolgok: ékszerek, pénz, különösen drága használati
tárgyak őrzését az iskola nem tudja biztosítani, azokért nem vállal
felelősséget, ezért ne hozd magaddal az iskolába! A tanszereidet,
használati tárgyaidat lásd el egyéni jelzéssel!
11. Tanulmányi-,
közösségiés
sportversenyeken
elért
eredményeidért, kitartó szorgalmas munkádért, művészeti
tevékenységedért az igazgató, a nevelőtestület, az osztályfőnök és
a szaktanár a következő elismerésekkel jutalmazhat a tanév során:
 szaktanári dicséret – iskolai és városszintű versenyen elért 1-3.
helyezésért,
 osztályfőnöki dicséret – körzeti,(legalább 6 iskola részvételével)
szintű verseny 1-3. helyezéséért,
 igazgatói dicséret – megyei döntőn elért 1-6. helyezésért,
regionális versenyen elért 1-6. helyezésért,

nevelőtestületi dicséret – országos döntőn elért 1-20.
helyezésért, a további helyezésekért igazgatói dicséret.
A tanév végén:
• Mikszáth Plakett a szabályzatban megfogalmazott kritériumok
alapján

• Jótanuló-jó sportoló cím a szabályzatban fogalmazott kritériumok
alapján.
• nevelőtestületi dicséret az arra érdemes 7. és 8. osztályos
tanulóknak.
• oklevél, jutalomkönyv
• A Szülői értesítőben megörökítjük kiemelkedő teljesítményedet.
• nevelőtestületi dicséret
• oklevél, jutalomkönyv
•A
Szülői
Tájékozatóban
megörökítjük
kiemelkedő
teljesítményedet.
12.
Ha a házirend szabályait enyhébb formában megszeged, az
fegyelmező intézkedést von maga után. Ezek fokozatai:
• szaktanári, napközis nevelői, tanulószoba-vezetői figyelmeztetés
• osztályfőnöki figyelmeztetés
• osztályfőnöki intés
• osztályfőnöki megrovás
• igazgatói figyelmeztetés
• igazgatói intés
• igazgatói megrovás
A fegyelmező intézkedés a fegyelmezetlenség mértékétől,
gyakoriságától függ. A fokozatok átléphetők.
13. Ha a házirend szabályait vétkesen és súlyosan megszeged, akkor
fegyelmi eljárást követően írásbeli határozattal fegyelmi
büntetésben részesülsz. Ezek fokozatai:
• nevelőtestületi megrovás
• nevelőtestületi szigorú megrovás
• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve
megvonása
• áthelyezés másik osztályba
• áthelyezés másik iskolába a fogadó iskolával történt egyeztetés
után

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
• kizárás az iskolából
14. Véleményt nyilváníthatsz az iskola életével kapcsolatos
valamennyi kérdésben az emberi méltóság, és társaid tanuláshoz
való jogának tiszteletben tartásával:
• osztályfőnöki órákon,
• az osztályképviselő útján a diákönkormányzatban,
• a diákönkormányzat által szervezett évenkénti diákfórumon,
• az iskola tanárainak és vezetőinek fogadóóráján.
15. Jogaid gyakorlása közben ért sérelmeiddel, problémáiddal,
kérdéseiddel először a tanáraidhoz, majd osztályfőnöködhöz, a
diákönkormányzathoz, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, az
igazgatóhoz.
16. Egy osztályközösség egy tanítási napon legfeljebb két témazáró
dolgozatot írhat. Ennek időpontját a szaktanár legkésőbb az
összefoglaló órán ismerteti. Ha osztályodban tanulók nagyobb
része a munkatervben, pedagógiai programban szereplő
kiránduláson vett részt, és annak 18 óra után lett vége, az ezt
követő napra tervezett témazáró dolgozatot nem lehet megíratni. .
17. 1-4. osztályban egész napos iskolai nevelésben és oktatásban
részesülhetsz. Jelentkezésedhez iskolai formanyomtatványt kell
kitöltenie szüleidnek beíratásodkor. Az első évfolyamra a fenntartó
által meghatározott körzethatáron belülről minden tanulót felvesz
az iskola. A körzethatáron kívülről érkezőket az osztálylétszám
törvényben meghatározott felső határáig fogadhatja az intézmény,
feltéve hogy a szülő vállalja az ezzel járó kötelezettségeket.
Az igazgatói elbírálásról a szülők május 31-ig kapnak írásos
értesítést.
18. A tanítás 8 órakor kezdődik, a tanórák időtartama 45 perc, az
óraközi szüneteké 15 perc, ill. 10 perc. Az első és második 15, a
továbbiak 10-10 percesek. A tanítás megkezdése előtt és az óraközi
szünetekben az udvaron és a zsibongóban, rossz idő esetén az

alsósok az osztálytermekben, a felsősök a zsibongóban vagy a
szaktantermek előtti folyosószakaszon várakozhatnak.
19. 8 órától 16:30-ig az iskola területén csak tanári felügyelettel
tartózkodhatsz. A délutáni foglalkozásra korán érkező helybeliek
csak a felügyeletre kijelölt helyen várakozhatnak. A bejárós, de
nem napközis tanulók a tanulószobán várják a programjuk
kezdetét.
20. Nyitvatartási időben pedagógus felügyeletével, az erre
vonatkozó működési szabályok betartásával használhatod az iskola
helyiségeit, létesítményeit. A működési szabályokat az adott
teremben, létesítményben kifüggesztve találod.
21. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az
iskolai nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és
erkölcstanoktatást szervezhetnek. Az azon való részvétel a tanulók
számára
önkéntes.
Jelentkezésedhez
szüleidnek
iskolai
formanyomtatványt kell kitöltenie, és leadni május 20-ig. Akik
nem jelentkeztek, kötelező tanórai keretben megvalósuló
erkölcstan órákon vesznek részt.
Az iskola választható tantárgyakat ajánl a felső tagozatos tanulók
számára. Jelentkezni május 20-ig iskolai formanyomtatványon
lehet. A jelentkezőkre nézve a következő tanév végéig a választott
tantárgy kötelezőnek minősül. Ez alól a megkezdett tanévben,
szüleid írásban benyújtott kérelmére, az igazgató adhat felmentést.
A kérést csak egészségügyi ok, és a nevelési tanácsadó vagy a
tanulási képességet vizsgáló bizottság szakvéleménye indokolhatja.
22. A tanítás 8 órakor kezdődik, 7:45-ig kell a kapun belépned. A
beérkezésed után csak osztályfőnöki vagy iskolavezetői
engedéllyel hagyhatod el az iskolát a tanítási idődben.
23. Az iskolai foglalkozásokról a hiányzásod késés vagy mulasztás
lehet. Amennyiben a tanóra megkezdése után érkezel, későnek
minősülsz. Késéseidet a naplóban rögzíti a szaktanár, amit
igazolnod kell. Az igazolatlan késés perceit az osztályfőnököd
összesíti és 45 percenként 1 igazolatlan órát könyvel el.

24. Legkésőbb a mulasztásod kezdetének napján a szüleidnek
értesíteni kell az osztályfőnöködet a hiányzásod okáról és várható
időtartamáról. Ezt személyesen, telefonon (06-85/411-207)
keresztül, vagy e-mail (info@mikszath-marcali.hu) útján lehet
megtenni. Ha ez nem történik meg, a hiányzás második napjától az
iskola igazolatlannak tekinti távollétedet, és ennek megfelelően jár
el.
A bejelentett hiányzásod végét követő első osztályfőnöki órára
kötelessége a szüleidnek eljuttatni a törvényben előírt igazolásokat
az osztályfőnöködnek. A megadott határidőn túl a mulasztás már
nem igazolható.
Szüleid tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradásodat
igazolhatják az ellenőrződben. Ennél hosszabb idejű
távolléted igazolására a szüleid előzetes írásbeli kérésére az
igazgató adhat engedélyt. Az iskola által meghatározott, illetve a
szüleid vagy általad választott egyéb foglalkozásaidra az adott
tanítási évben kötelező járnod, ha előző tanév május 20-ig írásban
jelentkeztél rá, vagy a tanév során az igazgató erre utasított.
A délutáni foglalkozásról való távolmaradást csak előzetes írásos
vagy személyes szülői kérésre engedélyez a foglalkozást vezető
pedagógus. Az utólagos igazolásoknak nincs helye, engedély
nélküli hiányzások igazolatlan mulasztásnak minősülnek. A
tanulószobára történő beiratkozás bármikor megtörténhet, de csak
a második félév megkezdése előtt 10 nappal iratkozhatsz ki.
Testnevelési óra alól felmentést csak iskola- vagy szakorvos adhat,
amit az adott tanítási nap megkezdése előtt be kell szerezned. A
tanítási nap megkezdése után már csak a szüleid személyes
felügyeletével mehetsz orvoshoz tanóráról.
25. Azok a tanulók, akiket orvosi javaslatra testnevelés alól
felmentettek, hiányozhatnak a testnevelés óráról, amennyiben az
órarend szerinti első vagy utolsó órájára esik. Ehhez írásbeli szülői
kérés szükséges, amit az osztályfőnöködnek és a szaktanárodnak
kell bemutatnod.

26. Ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetsz.
A
tankönyvtámogatás
feltételeiről,
szabályairól
az
osztályfőnöködtől kaphatsz részletes felvilágosítást. Az alanyi
jogon járó igényléshez szüleidnek nyilatkozatot kell kitölteniük, és
a jogosultságot bizonyító dokumentumokkal együtt az
osztályfőnöködhöz eljuttatniuk november 15-ig. Az elmulasztott
határidővel a jogosultságod is megszűnik. A nem alanyi jogon járó
tankönyvtámogatást is igényelhetsz a család szociális helyzete
alapján november 15-ig. Ehhez szüleidnek kérvényt és kereseti
igazolást kell benyújtaniuk az iskola igazgatójához, aki az
osztályfőnök és az iskolai könyvtár vezetőjének javaslatait
figyelembe véve dönt. A könyvtári adósság kizáró ok.
27. Az ingyenes tankönyvellátást használt vagy új tankönyvek
könyvtári kölcsönzésével oldja meg az iskola. Ezeket a szüleid
kölcsönözhetik ki a könyvtár tankönyvtári szabályzata alapján. A
tanév végén ők számolnak el a kölcsönzött tankönyvekkel, amit
meg is vásárolhatnak. Ha a kölcsönzött könyvet használhatatlan
állapotban viszed vissza, vagy elvesztetted, az árát meg kell
térítened.
28. Társaiddal (minimum 6 fő) diákkört hozhatsz létre. A diákkör
megalakítását be kell jelentened írásban az igazgatónak. A
bejelentésben nevezd meg a közös tevékenységet, a tagok nevét és
osztályát, a diákkör vezetőjét. A nevelőtestület megtagadhatja a
diákkör működését, ha az ellenkezik az iskolára vonatkozó
jogszabályokkal. A diákkör dönt saját közösségi életének
szervezéséről, tisztségviselőinek megválasztásáról. Döntés előtt ki
kell kérnie a nevelőtestület véleményét. A diákkör használhatja az
iskola helyiségeit pedagógus felügyeletével, de a nevelő-oktató
munkát és a munkatervben szereplő programokat nem
akadályozhatja. A diákkör működéséhez kérheted a tárgyi
feltételek biztosítását az iskolavezetéstől. A diákkör működése az
adott tanév végén megszűnik. A diákkör jogosult egy képviselőt
delegálni a diákönkormányzatba.

29. Az iskolai diákönkormányzat megalakításában bármely tanuló,
diákközösség részt vehet. A megalakulás tényét írásban be kell
jelenteni az iskola igazgatójának. Az iskolai diákönkormányzat
működéséhez.
30. Az iskola bármely tanulója a tanév első két hetében
diákválasztás keretében jelölt lehet, és jelölhet a diákönkormányzat
vezetőjének személyére. A diákönkormányzat vezetője az iskolai
diákönkormányzat (diák-képviselőtestület) vezetője lesz. A
második legtöbb szavazatot kapott tanuló a diákönkormányzat
vezetőjének a helyettese lesz.
31. A tanórákon az iskola által biztosított alapanyagokból, a tantervi
követelményeknek
megfelelően
előállított
munkadarabok
tulajdonjoga az iskolát illeti meg, felhasználásáról a szaktanár
dönt. Amennyiben értékesítésre kerül, úgy a bevétel 30 %-át a
készítő, 70 %-át az iskolai diákönkormányzat kapja. A tanórán
kívüli tevékenységek során, a tanulók által hozott alapanyagok
felhasználásával készülő, majd iskolai szervezésben értékesített
tanulói termékek árának 90 %-a készítőjét illeti meg, 10 %-a az
iskolai diákönkormányzatot.
32. Az iskolai étkezést térítési díj ellenében, megfelelő jogosultság
esetén kedvezményesen, vagy ingyenesen igénybe veheted.
Jelentkezésedhez szüleidnek iskolai formanyomtatványt kell
kitöltenie, és leadni május 20-ig. Az étkezést októbertől kezdve
minden hónap első munkanapján szüntetheti meg a szülőd, viszont
a beíratásodra bármikor lehetősége van. Szüleid a be- és
kiíratásodat
írásban
kérhetik
az
ellenőrződben.
A
gyermekélelmezési központba az iskolából csak felnőtt
felügyeletével mehetsz, és az iskola által meghatározott csoporttal
ebédelhetsz.
33. A művészeti iskola térítési- és tandíját november 15-ig, illetve
február 15-ig kell befizetned. A befizetésről igazolást kell hoznod.
A térítési- és tandíj mértékét a fenntartó határozza meg. Időarányos

visszatérítést kaphatsz, ha önhibádon kívül kimaradtál a művészeti
iskolából.
34. Mentesülnek a térítési díj fizetése alól azok a diákok, akik
számára a törvény mentességet biztosít. Tandíjat azonban akkor is
kell fizetned, ha egy másik művészeti iskolába vagy a Noszlopy
iskola egy másik tanszakán mentesültél a térítési díj fizetése alól.
Térítési díj- vagy tandíjkedvezményt kaphatsz, ha az adott
tanévben a családotokból másodikként vagy harmadikként
iratkozol be a művészeti iskolába. Erről tájékoztatást a tanárodtól
kaphatsz.
35. A művészeti iskolai órák általános iskolásoknak 8 órától 19
óráig, a továbbképzősöknek 21 óráig tarthatók.

