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AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS ADATAI 
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Az intézmény székhelye:  4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42. 
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Ágazati és szakmai felügyelet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési 

Intézet (KPSZTI) 

 

Törvényességi felügyeletet gyakorol: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. 
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I. BEVEZETŐ 
 

HÁZIREND AZ ISKOLAI ÉLET DEMOKRATIKUS SZABÁLYOZÓJA 

Betartása és betartatása minden tanuló, az egész iskolai közösség érdeke és kötelessége. 

 A házirend útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan kell élni az iskolában és viselkedni 

az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken. Kifejezi, hogy milyenné szeretnénk 

formálni az iskolai közösséget. A kötelességek és jogok ennek megvalósítását, az egyén és a 

közösség felelősségének növelését szolgálják. 

 A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák 

– kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és 

más alkalmazottra egyaránt.  

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője 

elfogadja az iskola nevelési elveit és egyházi jellegét, ezzel együtt tiszteletben tartja a 

keresztény értékrendet. Az iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink 

kötelessége a társadalmi normáknak megfelelő, az egyház etikai szabályait betartó viselkedés. 

 

A házirendet az intézményvezető készíti és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A 

házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges.  

Ezen házirend: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

alapján készült. 

Területi hatály 

Az intézmény területére, valamint az intézmény területén kívüli, az intézmény által szervezett 

rendezvényekre terjed ki, az intézménybe (rendezvényre) történő belépéstől a jogszerű 

távozásig, beleértve az iskola különböző oktatási helyszínei közötti közlekedést is. 
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Időbeni hatály 

A szabályozás csak arra az időszakra vonatkozik, melynek során az intézményt a bent 

tartózkodókkal szemben kötelezettség és felelősség terheli. A házirendben foglalt 

szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend következő módosításáig kell 

alkalmazni. 

Személyi hatály 

Kiterjed a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény alkalmazottaira és az iskolában 

tartózkodó szülőkre. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek az iskola tanulóival és 

az első szülői értekezleten a szülőkkel megismertetni a házirendet. A házirend az első  

iskolai szülői értekezleten is napirendre kerül. 

II. TANULÓI JOGGYAKORLÁS 
 

A tanulói jogviszony feltételeit a Köznevelési tv.45., 50. és 51. §-a szabályozza. 

Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés  

alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt, a pedagógiai 

programban szabályozottak szerint. 

Az iskola tanulója: 

1. Nevelő felügyelete mellett rendeltetésüknek megfelelően használhatja az iskola  

helyiségeit, a tanulást és ismeretszerzést segítő eszközöket, a szabadidős játék- és 

sportlétesítményeket és a könyvtár szolgáltatásait. 

2. Érdeklődésének és felkészültségének megfelelően választhat a nem kötelező 

tantárgyak, foglalkozások (szakkörök, diáksport) közül. Ezekre a tanév elején való 

jelentkezés önkéntes , de egész évre szól. 

3. Választhat a két idegen nyelv (német vagy angol) tanulása közül az iskola 

lehetőségeit figyelembe véve. 

4. Részt vehet szaktárgyi és egyéb versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon. 

5. A tanulmányi munka sikeres végzésében igénybe veheti tanítói és tanárai segítségét. 

6. Tájékoztatást kérhet személyét és tanulmányi előrehaladását érintő ügyekben. 

7. Kiemelkedő teljesítményéért, közösségi munkájáért jutalomban részesülhet. 

8. Jogában áll: 

 részt venni az iskola és az osztály életének alakításában 
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 az érdekeit érintő döntések meghozatalában a diákönkormányzat útján 

 részt venni az iskolagyűlésen, diáktanács ülésén és a szülőkön keresztül a szülői 

értekezleten, fogadóórán. 

9. Választó és választható a diákképviseletben. 

10. Véleményt nyilváníthat az emberi méltóság tiszteletben tartásával: 

 a személyét és tanulmányait érintő kérdésekben 

 az iskola működésével kapcsolatban 

 tanulótársait és az osztályközösséget érintő ügyekben 

 a tanulók szorgalmának és magatartásának minősítésében 

 a nevelést és oktatást végző nevelők, valamint az iskolai munkát segítő 

felnőttek munkájáról. 

A véleménynyilvánítás színterei: tanóra, osztályfőnöki óra, iskolagyűlés, kis és nagycsoportos 

összejövetelek, iskolaújság, (ha a feltételei adottak), anonim kérdőívek. 

12. Napközi otthonos, tanulószobai, menzai és egészségügyi ellátásban részesülhet. A 

napközis, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmet a szülő írásban 

nyújtja be. Az elbírálásánál figyelembe vesszük a hátrányos, a halmozottan hátrányos 

és a külterületről bejáró tanulók rászorultságát.  

13. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési 

tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. Gondatlanságból 

eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 

14. Választhat a tanítás nélküli munkanapok egy napjának programjáról a diák 

önkormányzati képviseleten keresztül. 

15. Tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként is eleget 

tehet. 

Ebben az esetben a tanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló  

egyénileg készül fel. A sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottság, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő 

tanuló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői 

véleménye alapján magántanulóként is folytathatja tanulmányait.  

Ebben az esetben az iskolai neveléséről és oktatásáról az iskola gondoskodik. 

Szakorvosi vélemény alapján otthoni tartós gyógykezelésben részesülő tanuló is 

folytathatja tanulmányait magántanulóként. Ebben az esetben is az iskola köteles 

gondoskodni a tanuló felkészítéséről. 
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A tanuló joga, hogy személyiségét és emberi méltóságát tiszteletben tartsák, védelmet 

kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, 

kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

16. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 

tiszteletben tartsák. 

17. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve 

gyakorolhatja. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

III. TANULÓI KÖTELESSÉGEK   

 

Az iskola tanulója: 

1. Kötelezően részt vesz a tanórai foglalkozásokon.  

2. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi igazolással igazolni. 

A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló 

betegsége esetén a szülő köteles a betegség kezdetekor az iskolát értesíteni. A tanuló 

számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti. Az engedély 

megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés 

során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 

mulasztásának mennyiségét és azok okait. Az igazolatlan mulasztások hátterének 

felderítésében az osztályfőnökök kezdeményezhetik a tankötelezettség megszegésére 

vonatkozó szabálysértési eljárást. 

3. Rendszeres munkával, fegyelmezett és kulturált magatartással, képességeinek 

 megfelelően tegyen eleget tanulmányi és vállalt kötelességeinek. Aktívan részt kell 

vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, iskolai programokon. A 

pedagógusok által kijelölt tanulók kötelesek részt venni a sport- és tanulmányi 

versenyeken, rendezvényeken. 

4. Az iskola minden tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, 

  a berendezések, felszerelések állagának megőrzéséért, 

 az iskola rendjéért, tisztaságáért, 

 az oktatásban használt energia és anyag takarékos felhasználásáért, 
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1. a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Az 

intézmény területén a hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért a tanuló 

személyesen felel. Az okozott kárt a károkozónak, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően meg kell téríteni. A tanuló károkozásáról az osztályfőnök írásban 

értesíti a szülőt. 

2. Az iskolai ünnepi rendezvényeken aktív közreműködéssel, fegyelmezetten, az 

alkalomhoz illő öltözetben (fehér blúz és ing, sötét színű szoknya és nadrág) vegyen 

részt. 

3. A tanuláshoz szükséges felszereléseket és az ellenőrző- vagy tájékoztató füzetet 

minden órára köteles magával hozni. A tanszerek, a felszerelések ötszöri jegyzett 

hiánya fegyelmi fokozattal jár, és beszámít a szorgalom értékelésébe. 

4. Az érdemjegyeket és a szöveges értékeléseket a tájékoztató füzetbe be kell írni, és a 

nevelővel, szülővel aláíratni. 

5. Segítse elő az iskola- és osztályközösség fejlődését. 

6. Részt vegyen az iskola gondozásában, szépítésében. 

7. Segítsék a tanulásban lemaradókat és más egyebekben a rászorulókat. 

8. Ügyeljen saját és társai testi épségére. Haladéktalanul jelentse, ha veszélyeztető 

helyzetet, balesetet észlel, erről tájékoztassa a legközelebbi felnőttet. 

9. A talált tárgyakat adja át az osztályfőnöknek, ügyeletes nevelőnek, akik a tulajdonost 

megkeresik.  

10. Tiszteletet és megbecsülést tanúsítson az iskola összes dolgozója és tanulója iránt, és 

kulturált beszédével, fegyelmezett iskolai és iskolán kívüli magatartásával őrizze meg 

iskolája jó hírnevét. 

11. Az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, az iskolában dolgozóknak, 

tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

12. A tanulók sem tanítási időben, sem azon túl, az intézményvezető engedélye nélkül 

vendéget nem fogadhatnak az iskolában, sem az épületben, sem az udvaron. 

13. Ismerje és tartsa be az iskolai házirend szabályait. A Házirend be nem tartása, 

megszegése büntetést (különböző fokozatú szankciókat) von maga után. 
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IV. JUTALMAZÁSI – FEGYELMEZŐ ELJÁRÁSOK 
A tanuló jutalmazása: 

1. Osztályfőnöki dicséret: elismerésre méltó tevékenységért. 

2. Szaktanári dicséret: az adott szakterületen, tantárgyban nyújtott kimagasló 

eredményért. 

3. Igazgatói dicséret: kimagasló teljesítményért, illetve három osztályfőnöki vagy 

szaktanári dicséretet követően. 

4. Nevelőtestületi dicséret: tanév végén a példás szorgalmú és magatartású, legalább 

három tantárgyból kitűnő és a többi tantárgyból jeles minősítést kapott tanulónak 

adható 2-8. évfolyamon, kiváló tanulmányi eredményéért és az iskolán kívüli 

versenyeken elért sikeres szerepléséért az 1. évfolyamon. 

5. Az év tanulója: kiváló és jeles tanulmányi eredményért és az iskolán kívül a 

versenyeken elért sikeres szereplésért alsó és felső tagozaton egyaránt. 

6. Jó tanuló, jó sportoló: jó tanulmányi eredményű és kimagasló sportteljesítményt 

nyújtó diák. 

7. Díszoklevél: négy évfolyamon keresztül kiváló és kitűnő tanulmányi eredményért a 4. 

osztály befejezésekor. 

8. Díszoklevél: nyolc évfolyamon keresztül kiváló és kitűnő tanulmányi eredményért a 8. 

osztály befejezésekor. 

9. Oklevél, könyvjutalom: az intézmény által szervezett (tantárgyi, sport) versenyeken 

elért 1. 2. és 3. helyezésért. 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: 

1. Osztályfőnöki és szaktanári figyelmeztetés: a házirend megszegésért vagy a 

magatartási füzetben összegyűlt öt (5) írásbeli figyelmeztetést követően. 

2. Osztályfőnöki megrovás: a házirend szabályait sorozatosan megszegő tanulónak. 

3. Igazgatói figyelmeztetés: a házirend szabályai ellen súlyosan vétő tanuló, vagy 

osztályfőnöki megrovást követő szabályszegés esetén 

4. Igazgatói megrovás: a házirend sorozatos, súlyos megszegésért. 

5. Fegyelmi büntetések: Kiemelkedően súlyos, valamint a kötelességek rendszeres és 

tudatos megszegése esetén. Fokozatai: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott 

kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása; áthelyezés másik osztályba, 

tanulócsoportba vagy iskolába; kizárás az iskolából 

A fegyelmi eljárás lefolytatását az SZMSZ szabályozza. 
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V. A TANULÓRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az intézmény udvarán kapuzárás után és iskolaszüneti napokon az intézményvezető 

engedélye nélkül senki sem tartózkodhat. A műfüves pálya használata esetében 

(Iskola u. 2. Nyír-Tel-Szol Non Profit Kft.) engedélye szükséges. 

2. A tanuló kizárólag csak az oktatáshoz kapcsolódó felszerelési tárgyakat hozhat az 

iskolába. Nem hozható közízlést romboló, üzletelési célt szolgáló, az iskola 

igazgatójával nem egyeztetett reklámanyag, politikai szórólap vagy plakát, 

napraforgómag, energiaital, rágógumi, testi épségét és egészségét veszélyeztető 

eszközök és anyagok, nagy értékű vagyontárgyak. Ha az előírt szabályokat 

megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos 

károkozás esetén felel. 

3. Iskolában való tartózkodás ideje alatt a mobiltelefont a tanuló csak kikapcsolt 

állapotban a táskájában tarthatja magánál. Használatára – csak telefonhívás 

céljából - indokolt esetben a pedagógustól kérjen engedélyt. Az iskolában való 

tartózkodás ideje alatt bekapcsolt –és nem rendeltetésszerűen használt mobiltelefont a 

nevelő köteles elvenni, s az igazgatói vagy igazgató helyettesi irodában leadni, ahol a 

szülő a készüléket átveheti. 

A mobiltelefont a tanuló zenehallgatásra, videofelvétel készítésre, fényképzésre, 

internetezésre nem használhatja.  

4. A tanítási napokon higiéniai szempontból gondozott, az egyéniségéhez illő, 

mértéktartó, az életkornak és iskolai környezetnek megfelelő öltözködésre, 

megjelenésre kell törekedni. A tanuló mellőzze a sapka, kapucni viseletét az épületben 

valamint a balesetet okozó ékszerek, testékszerek, az arc, haj, köröm festését. 

Balesetvédelmi okok miatt testnevelés – és technikaórán ne hordjon ékszert, órát. 

5. Az iskola ékszerekért, mobiltelefonokért, értéktárgyakért anyagi kártérítési 

felelősséget nem vállal.   

6. A tanulókkal a tanév elején az osztálytanítók és osztályfőnökök ismertetik az 

egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a 

balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartási formákat. A pedagógusok a 

tantárgyuknak megfelelő balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartanak a tanulók 

részére. Az ismertetett anyag vázlatos felsorolásához a tájékoztatást végzők csatolják a 

tanulók aláírását (kivéve az első évfolyamot), mely egyúttal dokumentumként is 

szolgál. 
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Tanulmányi kirándulások, táborok és erdei iskola esetében szintén kötelező a 

balesetvédelmi oktatás, a megszokottól eltérő körülmények miatt. 

7. A felnőttnek, a tanulónak az iskola egész területén illetve az iskola által bárhol 

megtartott rendezvényen tilos a dohányzás, és a drognak minősülő szerek 

alkalmazása. A tettenérés következménye feljelentést vonhat maga után. 

8. A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok, az osztályozó-, javító-, 

különbözeti-, köztes-, vizsgák eljárási szabályai, a tantárgyi, tanévi, részleges vagy 

teljes felmentések eljárási szabályai (SNI) intézményünk Pedagógiai Programjában és 

a Szervezeti és működési szabályzatában találhatók meg. 

9. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek: 

A szabadidős tevékenységek során a tanulók közösségi szelleme fejlődik. A játékosság 

ösztönzése, a vidám oldott hangulat biztosítása hosszú időre komoly szellemi 

tartalékokat nyújt a tanulók és a tanárok számára egyaránt. A hátrányos helyzetű 

tanulók gyakran kirekesztettnek érzik magukat egy adott közösségből, ezért különösen 

fontosnak tartjuk a közösségi fejlesztő programokat.  

Napközis csoportfoglalkozásokon lehetőség nyílik sokféle spontaneitás, személyes 

képesség, kreativitás megnyilvánulására, beszélgetések és önismereti játékok, 

vetélkedők, vizuális tevékenységeken keresztül. 

Az alsó és a felső tagozaton egyaránt képességfejlesztő és felzárkóztató órákat 

biztosítunk. Tömegsport foglalkozáson való részvétel lehetőségét is biztosítjuk, 

valamint együttműködünk a Nyírteleki Sport Egyesülettel  

Az alsó és felső tagozaton énekkar működik, amely az iskolai ünnepi műsorok 

hangulatát emeli. 

10. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje: 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (5) bekezdése alapján: Az 

elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a 

gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a 

tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. Az elosztás rendje: Az iskolai 

könyvtárból való kölcsönzéssel új vagy használt tankönyvek formájában történik. A 

tanuló az ingyenesen kapott tankönyveket köteles megőrizni, és azt 

rendeltetésszerűen használni.  

A tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a tanuló szülője 

(gondviselője) köteles az iskolának megtéríteni, melynek mértéke új tankönyv esetén 

az aktuális beszerzési árának 75%-a vagy újjal való pótlása. Használt két éves 
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tankönyv esetén az aktuális beszerzési árának 50%-a, használt három éves tankönyv 

esetében 25%-a. A tankönyvek az iskolakezdés első hetében vehetők át a könyvtárból. 

11. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás: 

A tanuló által előállított minden olyan dolog, melynek elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította az intézmény 

tulajdona. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog 

értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén 

szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.  

VI. AZ ISKOLAI MULASZTÁSOK IGAZOLÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

1. A tanuló köteles a tanítási órákról, foglalkozásokról és az iskola által szervezett 

rendezvényről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi 

igazolással igazolni.   

2. Hiányzása a mulasztása utáni iskolába jövetele első osztályfőnöki óráján legfeljebb a 

hiányzás utáni 3. napon írásban kell igazolni hiányzást!  

3. A szülő a tanév során 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, melyet a 

tájékoztató füzetbe, illetve az ellenőrzőbe kell bejegyeznie.  

4. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolni kell.  

5. A tanuló távolmaradását a szülő köteles jelenteni az osztályfőnöknek, 

amennyiben ezt nem teszi, igazolatlan órának minősül.  

6. Három egybefüggő napot meghaladó, bármely okból történő hiányzást a szülővel való 

egyeztetést követően az intézményvezető engedélyezhet. 

7. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi.  

8. Igazolatlan mulasztás esetén az iskola felszólítja a szülőt kötelességének teljesítésére.  

9. Az igazolatlan mulasztások okainak feltárásában az osztályfőnök együttműködik a 

gyermekvédelmet segítő tanárral. Adott esetben együtt kezdeményezik a 

tankötelezettség megszegéséért a szabálysértési eljárást.  

10. Többszöri igazolatlan mulasztás fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést vonhat maga 

után. A tíz óránál nagyobb igazolatlan hiányzásnál az iskola értesítést küld a 

Kormányhivatal szabálysértési hatóságához, a Járási Gyámhivatalhoz és a 

Gyermekjóléti szolgálathoz. Az 30. igazolatlan óra hiányzás után feljelentést küld a 

Kormányhivatal szabálysértési hatóságához, értesítést küld Gyermekjóléti 
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szolgálathoz. 50 óra igazolatlan óra hiányzás után értesítést küld a Kormányhivatal 

Oktatási Főosztályához és a Járási Gyámhivatalhoz.  

11. A tanuló a tanév elején a választott szakkörre (legfeljebb kettő) egész év folyamán 

köteles járni. A hiányzást ugyanúgy igazolni kell, mint a tanítási órákról való 

mulasztást. 

12. Testnevelés órákról felmentés házi, illetve a szakorvos javaslata alapján fogadható el. 

13. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. 

14. Évi 250 órát meghaladó, illetve egy adott tantárgy óraszámainak 30% meghaladó 

mulasztása esetén a tantestület döntése szerint a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie. Az osztályozó vizsga részletes szabályozását a Pedagógiai program 1.9-es 

bekezdése szabályozza. 

VII. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 
 

Tanórai foglalkozások  

A tanítási óra 45 perce védelmet élvez, ezért pontosan kell kezdeni és befejezni.  

A tanítási órákon való részvétel – a magántanuló kivételével – minden tanuló számára 

kötelező. 

Az első tanítási óra közös imádsággal kezdődik (Tanítás előtti ima, lásd 2. sz. mellékletben).  

Az óráról indokolt esetben (pl. rosszullét) csak a tanár szóbeli engedélyével lehet kimenni. 

Az utolsó tanítási óra imádsággal fejeződik be (Tanítás utáni ima, lásd 2. sz. mellékletben).   

Az iskolában egyházi személyek köszöntése kötelezően, a felnőttek és tanulók között 

ajánlottan – „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Válasz: "Mindörökké Ámen!" 

Használható még a napszaknak megfelelő – „Jó reggelt kívánok!”, „Jó napot kívánok!”, „Jó 

estét kívánok! 

 

 A hetesek kötelezettségei 

1. Az óraközi szünetekben is felelősek az osztály rendjéért, tisztaságáért amennyiben a 

tanulók a teremben töltik a szünetet. Felügyelnek osztálytársaik táskájára és a benne 

lévő felszereléseikre is. Takarékoskodnak az energiával, szünetekben a villanyt 

lekapcsolják. Rendbontás esetén azonnal értesítik az ügyeletes, vagy a legközelebb 

tartózkodó nevelőt! Az átadott osztály tisztaságáért elsősorban a hetes felelős. 

2. Az óra elején jelentést tesznek a nevelőnek.  
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3. Ha becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg az órát tartó nevelő, jelentik az 

intézményvezető-helyettesi irodában. Amíg nincs a nevelő az osztályban, felelnek a 

rendért. 

4. A kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt 

a felelősségre vonás kezdeményezéséről. A heteseket munkájuk teljesítésében 

mindenki köteles segíteni. 

Az étkeztetés rendje: 

 A tízórai, az ebéd és az uzsonna a tanulócsoportok beosztása szerint történik. 

 Az ebédlőben étkezések idején felügyeletet biztosítunk. 

 Azok a tanulók, akik vétenek az ebédlő rendje és a kulturált étkezés szabályai ellen, 

figyelmeztetésben részesülnek. 

 Tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon étkezni nem szabad. 

Iskolánkban a felső tagozatos tanulóknak térítési díjat kell fizetni az igénybe vett étkezésért a 

mindenkori jogszabályban meghatározott mértékben. Az étkezési térítési díjat a Nyír-Tel-Szol 

KFT. által megjelölt időpontban minden hónap 10-ig kell befizetni Nyírtelek, Iskola u. 2. sz. 

alatt. 

Hiányzás esetén az étkezési igényt reggel 9 óráig lehet lemondani telefonon.  

Az étkezési támogatás rendje 

1. A térítési díj támogatása vagy térítésmentesség az illetékes önkormányzatnál kérhető  

2. A szociálisan rossz körülmények között élő tanulók illetve a többgyermekes családok 

tanulói az alábbi támogatásban részesülhetnek: 

 normatív támogatás az étkezési díjhoz 

 rászorultsági támogatás az étkezési díjhoz 

A  Szent Anna Katolikus Általános Iskola telephelyének munkarendje (Iskola u. 2.) 

1. Az iskolaépületet reggel 7.00 órakor a mindenkori ügyeletes takarító nyitja.  

Az iskolába érkezés 7.00-tól 7.50-ig történik. A tanulók tartózkodási helye 7.30-ig a 

földszinti aula, akikre a nevelő felügyel. A tantermekben 7.30-kor vonulnak a 

tanulók, és fegyelmezetten elhelyezkedve készülnek az első tanítási órára. A 

folyosókon ez alatt nevelői felügyeletet biztosítunk. A szülők csak az auláig 
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kísérhetik a gyermeküket, 7.55 után nem tartózkodhatnak az iskola épületében. A 

tanítás megkezdése után az órát zavarni nem szabad. 

2. Az iskola épületét a tanuló felnőtt felügyelettel, vagy külön írásbeli engedéllyel 

önállóan hagyhatja el. 

3. A délutáni foglalkozások után 16.00 órakor mehetnek haza a tanulók.  

A gyermekeikért érkező szülők az aulában 15.50-től gyülekezhetnek, itt vehetik át 

gyermeküket a délutános nevelőtől. 

4. Az oktatási – nevelési intézmény és a lakóhely elérése a szülő feladata. A közlekedés 

ideje alatt a felelősség a szülőt terheli. 

5. Az óraközi szünetek rendje: 

 A tanulók a szünetekben az időjárástól függően a folyosón illetve az udvaron 

tartózkodhatnak, kivéve a tízórai szünetet. 

 A folyosókon és az udvaron nevelők ügyelnek a rendre. 

 A szünetek 10-15-20 percesek. Az óra kezdetét és végét csengőszó jelzi. 

 Tanítási órák, foglalkozások és szünetek rendje alsó tagozat: 

 A tanítási óra ideje: A szünet időtartama: 

 1. óra: 8.00-8.45 10 perc 

2. óra: 8.55-9.40 15 perc 

 3. óra: 9.55-10.40 20 perc 

 4. óra: 11.00-11.45 10 perc 

5. óra: 11.55-12.40 10 perc 

6. óra: 12.50-13.35 15 perc  

 

 

 

Az étkezés rendje: 

 Tízórai: az 1-2. évfolyam 8.45-9.00 között, a 3-4. évfolyam 9.45-10.00 között 

 az ebédlőben. 

 Ebéd: 12.45 - 14.00-ig osztályonkénti beosztás szerint és órarend alapján. 

 Uzsonna: 14.45 – 15.00 között a tanteremben 
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A napközis ellátás rendje: 

1. A napközis ellátás rendje: 

- Igénybe vehető 12.50-től 16.00-ig, indokolt esetben 16.00-tól 17.00-ig tanári ügyeletet 

biztosítunk. 

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola Petőfi S. u. 42. székhelyének munkarendje 

1.  Az iskolaépület nyitja  reggel 7.00-kor a mindenkori ügyeletes takarító , és a 

felügyeletet az ügyeletes nevelő/ pedagógiai asszisztens  végzi.  

Az iskolába érkezés 7.30-tól 7.50-ig történik. Ettől korábban a tanuló csak indokolt 

esetben (szülő korai munkakezdése, iskolai sportkör, tömegközlekedés miatt), a szülő 

írásbeli nyilatkozata alapján jöhet. Az iskolába érkező tanuló köteles az épületben a 

földszinti folyosón várakozni, ahol pedagógus felügyeletet biztosítunk számukra. 

2.  7.45-kor vonulnak a tanulók a tantermekhez és fegyelmezetten elhelyezkedve 

készülnek az első tanítási órára. 8.00 órától az épület főbejárata zárva van, 

portaszolgálat működik. 

3.  A felsőruházatot az osztályok a részükre kijelölt faliszekrényekben helyezik el. 

Ebédeltetés alatt is a szekrényekben kell tartani a felsőruházatot és az iskolatáskát. 

4.  A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanítás megkezdése után az órát zavarni nem 

szabad. 

A tanítási órák és szünetek rendje: 

Tanítási óra ideje:  A szünet időtartama: 

1. óra: 8.00-8.45  10 perc  

2. óra: 8.55-9.40  15 perc 

3. óra: 9.55-10.40  20 perc 

4. óra: 11.00-11.45  10 perc 

5. óra: 11.55-12.40  10 perc 

6. óra: 12.50-13.35  25 perc 

7. óra: 14.00-14.45      

A tanítási szünetek rendje: 

 A tanulók a szünetekben az időjárástól függően a folyosókon illetve az udvaron 

tartózkodhatnak. 

 A főbejárat előtt és az utcafronti kerítés közelében a tanulók nem tartózkodhatnak. 
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 A tízórai elfogyasztása a 2. szünetben történik az ebédlőben. 

 A 3. szünetben kötelező az udvaron tartózkodni megfelelő időjárás esetén. 

 Az óra kezdetét - mely után a tanulók a tantermekben kötelesek tartózkodni- 

és végét csengőszó jelzi. 

A napközis ellátás, a tanulószoba és az étkeztetés rendje 

2. A napközis ellátás rendje: 

- Igénybe vehető 12.50-től 16.00-ig, indokolt esetben 16.00-tól 17.00-ig tanári ügyeletet 

biztosítunk. 

2. A tanulószoba rendje: 

Tanulószobai ellátás az utolsó tanórát követően kezdődik és 15.30-ig vehető igénybe. 

- A felkészülést és tanulást a tanulószoba vezetője irányítja, szaktanárok segítik 

- A beiratkozott tanuló a foglalkozásról csak szülői kérésre maradhat távol. 

VIII. HELYISÉG ÉS TERÜLETHASZNÁLAT 
 

1. Az iskola nyitva tartása: 

- szorgalmi időben 7 órától 17.00-ig 

– napközben 7.55 perc és 15.50 között az intézmény épületét zárva tartjuk. 

– portaszolgálatot működtetünk, előzetes bejelentés alapján, vagy sürgős esetben az 

osztályfőnökök és az intézmény vezetősége elérhető.  

- a fogadó órákról a megfelelő információs felületeken tájékoztatást nyújtunk 

- az első tanítási óra előtt 7.00-7.45 között és az utolsó tanítási óra után 16.00-16.45-ig 

pedagógus ügyeletet biztosítunk 

- hétvégén és munkaszüneti napokon az épület  zárva 

- tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) ügyeleti rend szerint szerdai napokon 8 

órától 12 óráig 

- tanítási szünetek napjain a nyári szünet napjainak kivételével, a tanítás nélküli 

munkanapokon és a rövidített tanítási napokon az intézmény tanulói számára (tíz fő 

fölött) szülői nyilatkozat alapján, indokolt esetben pedagógus felügyelet biztosított. 

 - a nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt 

2. A szülők gyermekeiket tanítás előtt 7.55 percig kísérhetik az auláig, majd tanítás után 

szintén az aulában várakozhatnak gyermekükre. 

 

3. A tanulók az iskola létesítményeit egyénileg és csoportosan térítésmentesen használhatják. 
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 Igényeik alapján előzetes megbeszélés után, tanári felügyelet mellett vehetik igénybe az 

iskola szolgáltatásait. 

 

 

4. Az iskolai könyvtár használata:  

 Részletes szabályozást a házirend 1. számú melléklete (Könyvtárhasználati szabályzat) 

tartalmazza. 

IX. A SAJÁT ÉS MÁSOK TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

ÉRDEKÉBEN 
 

BETARTANDÓ VÉDŐ-ÓVÓ SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK  

 1. Az iskola udvarán, különösen tilos: 

 az udvaron kerékpározni 

 a pálya melletti labdafogó hálóra és a kosárpalánkra felmászni, 

 a határoló kerítéseket átmászni 

 a tetőre és az oda felevezető létrára felmászni 

 Az utcára illetve a tetőre került labdát jelenteni kell az ügyeletes nevelőnek. 

 2.  A tantermek és folyosók különösen nagy veszélyforrásai: 

 A folyosókon és a lépcsőkön rohanni, csúszkálni balesetveszélyes. 

 Az ablakokba felülni, onnan kihajolni tilos! 

 A tornateremben, számítógépes teremben és a szertárakban tanári felügyelet 

nélkül tartózkodni nem lehet. 

 A hálózati csatlakozókhoz hozzányúlni, belepiszkálni tilos! 

 A hálózatról (230 V) működő elektromos eszközt a tanuló csak tanári 

felügyelet mellett használhat. 

 A meghibásodott elektromos eszközhöz hozzányúlni, azt használni tilos! 

 Kitört ablakhoz hozzányúlni tilos! 

 A folyosóra, a tanterem vagy az ebédlő padlójára kiömlött folyadékot a 

csúszásveszély miatt haladéktalanul fel kell törölni! 

 Tűz esetén riasztásra a folyosón kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az 

épületet! 
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 3. A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák: 

 Saját és tanulótársa testi épségére mindenki köteles ügyelni! 

 A durvaság, verekedés megengedhetetlen viselkedési forma. 

 Kést, szúróeszközt, balesetet előidéző tárgyat az iskolába hozni tilos! 

 Körzőt, ollót, tűt rendeltetésszerűen csak megfelelő órán, foglalkozáson lehet  

használni. 

 Gyufát, tüzet előidéző eszközöket tilos az intézménybe hozni! 

 A tanulók a buszmegállóban és a buszon a kulturált viselkedés szabályait kövessék! 

 A meghibásodott eszközöket vagy más balesetet előidézhető rendellenességet jelezni 

kell az ügyeletes nevelőnek, osztályfőnöknek vagy az iskola bármely tanárának. 

4. Informatika-terem rendje: 

 Az informatika teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. 

 A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad. 

 Ügyelni kell a rendre és a tisztaságra, a teremben enni, inni nem szabad. 

 Bármilyen hiba észlelésénél szólni kell a szaktanárnak, a hiba kijavításával 

nem szabad kísérletezni. 

 A gépet, az internetet csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

 A gépen más munkáját kitörölni, más munkáját tönkretenni tilos! 

 Mindenki azért a gépért felel, amelyiken dolgozik. 

 Tűz esetén azonnal áramtalanítani kell, vízzel oltani tilos! 

5. Egészségvédelem: 

Az iskola a tanulók egészségi állapotának ellenőrzésére, felülvizsgálatára az 

egészségügyi szolgálattal egyeztetve iskolaorvosi, fogorvosi, védőnői rendelést biztosít.  

6. Balesetvédelem: 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán, az informatika, technika, rajz, kémia, 

fizika, a testnevelés foglalkozásokon, valamint évente egy alkalommal a tanulmányi, 

osztálykirándulások és nyári táborok előtt kerül sor. 

 

 

7. Kamera használat: 

Az iskola biztonságos működése érdekében a felső tagozat épületének folyosóin 

elektronikus megfigyelőrendszer üzemel, amelyet az SZMSZ szabályoz. 
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8. Különösen súlyos megítélés alá eső tanulói magatartásformák:  

 az agresszió (a másik tanuló fizikai bántalmazása, erőszakos megalázása)  

 önmaga és mások egészségét veszélyeztető jogellenes magatartás (energiaital és alkohol 

behozatala és fogyasztása, dohányzás, kábítószer birtoklása, árusítása, fogyasztása)  

 az iskolán kívüli közösségi programokon a csoport engedély nélküli elhagyása  

 az iskolában és az iskolán kívüli programokon tanúsított megbotránkoztató, közízlést sértő  

viselkedés  

 lopás, zsarolás, életveszélyes fenyegetés  

 a mobiltelefonnal való visszaélés  

 az internet közösségi oldalain elhelyezett fenyegetés, az emberi jogok megsértésére  

irányuló magatartás (képek, videók közzététele, a felvételeken szereplők engedélye nélkül)  

X. A HÁZIRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

A házirend elfogadásának, módosításának, jóváhagyásának eljárási szabályai 

A házirenddel kapcsolatos hatáskörök: 

A házirendet az intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A 

házirend elfogadásakor illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot 

gyakorol. 

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges.  

A jelen házirend hatálybalépésének időpontja: 2017.szeptember 01. 

A házirend nyilvánossága, megismertetése 

1. A házirend nyilvánosságára hozatala: 

A házirend egy példányát a szülőnek, a tanulónak az iskolába beíratásakor, illetve annak 

érdemi változása esetén át kell adni. 

 

 

 

 

 



21 
 

2. Tanulói és szülői jogok a házirend megismerésére, tájékoztatására 

A házirendet a tantermekben, az iskolai könyvtárakban, az iskola weblapján, az iskola 

folyosóján hozzáférhető helyen kell nyilvánosságra hozni oly módon, hogy azt a szülők 

és tanulók szabadon megtekinthessék. 

 

Jogi felelősség a házirend betartására 

1. A tanuló kötelessége, hogy betartsa a házirendben foglaltakat. 

2. A fenntartó ellenőrzi a házirend szabályzatában foglaltak megtartását. 

3. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol 

az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 
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XI. ZÁRADÉK 
 

Jelen Házirend a diákönkormányzat véleményezésével, a nevelőtestület elfogadásával, a 

fenntartó és a működtető egyetértésével lép hatályba, egyidejűleg a korábbi házirend 

hatályát veszti. 

Nyírtelek, 2017. május 31. 

 

   Szántó Alfréd  Zajácz Barbara 

   nevelőtestület  diákönkormányzat 

      részéről  részéről 

    

   

               Horváth –Bócsi Irén 

                 intézményvezető 
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1. számú melléklet 
 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé 

tegye a gyűjtemény használatát. 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, amelyet 

nyilvánosságra kell hozni.  

Nevezetesen: 

 a használatra jogosultak körét, 

 a használat módjait, 

 a könyvtár szolgáltatásait, 

 a kölcsönzés módját, idejét, 

 a könyvtár rendjét. 

 

1. A könyvtár használói köre: 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Állományát, eszközeit az iskola 

tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a nyitvatartási 

időben.  

A használói kör kiszélesül az iskola tanügyi dokumentumainak (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend) nyilvánossá tételével.  A kézbe adás a könyvtárostanár , a felmerülő 

kérdések megválaszolása az iskolavezetés feladata. A tanügyi dokumentumok csak helyben 

használhatók. 

A könyvtár használata az iskola tanulói és a dolgozói esetében a zárt iskolai könyvtár 

szabályzatának megfelelő. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

2. A beiratkozás módja: 

A könyvtár alapszolgáltatásait a könyvtári törvény értelmében minden tanuló igénybe veheti, 

kölcsönözni és a számítógépeket használni azonban csak érvényes olvasójeggyel lehet. 

 A beiratkozáshoz egy adatlap kitöltése szükséges, amelyen a tanuló legfontosabb 

adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, a szülő és a diák aláírása) 

szerepelnek. A könyvtár a személyes adatok védelméről a jogszabályban 

megfogalmazottak szerint gondoskodik.  
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 14 éven aluli beiratkozónak 18 éven felüli kezességvállaló személy (szülő, nevelő 

vagy gyám, aki valamilyen jövedelemmel rendelkezik) aláírása szükséges! 

 Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

 Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban 

változás következik be. 

 A beiratkozás egy naptári évre szól, amelyet minden évben hosszabbítani kell. 

 Rongálás, tartozás miatt a kölcsönzési lehetőséget megvonjuk, ilyen esetekben a 

tanuló csak helyben olvashat. 

 Az olvasójegy kiállítása első alkalommal ingyenes, elvesztés esetén ennek pótlása  

300 Ft. 

 

3. A könyvtár használatának módjai: 

• helyben használat, 

• kölcsönzés, 

• csoportos könyvtári használat. 

 

3.1 Helyben használat: 

A helyben használat tárgyi (technikai berendezések) és személyi feltételeit az iskola, szakmai 

feltételeit a könyvtáros tanár biztosítja. 

Szakmai segítséget kell adni: 

• az információhordozók közötti eligazodásban, 

• az információk kezelésében, 

• a szellemi munka technikájának alkalmazásában, 

• technikai eszközök használatában. 

A helyben használt dokumentumokat az egyéni kölcsönzési nyilvántartásban nem kell 

rögzíteni. 

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 a kézikönyvtári állományrész, 

 folyóiratok, audiovizuális anyagok, tanügyi dokumentumok. 

 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik, amelyről regisztrációt 
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vezetünk. A kölcsönző aláírásával felelősséget vállal a kölcsönzött dokumentum épségéért, 

sérülése esetén gondoskodik annak pótlásáról. 

3.2 Kölcsönzés: 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával, kölcsönzési 

nyilvántartásban történt rögzítés után lehet kivinni. 

Az alsós tanulóknak egyszerre 3 db könyvet lehet kölcsönözni, felsősöknek 6 darabot, 3 hétre, 

egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. 

A kölcsönzési idő lejártakor, illetőleg az adott tanév utolsó tanítási napjáig – a rendszeres 

kölcsönzésre szánt dokumentumokat – a kölcsönző köteles a könyvtárba visszavinni. 

Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólítás ellenére sem 

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

A szaktanárok dokumentumszükséglete és kölcsönzési ideje a tanítandó anyag és a tanév 

függvénye. 

Nem kerülhetnek ki a könyvtárból a dokumentumok kölcsönzési adminisztráció nélkül az 

alábbi okok miatt: 

• a jogi védelem, 

• a könyvtári törvényben rögzített követelmény biztosítása (mindenkinek joga van a könyvtári 

dokumentumok használatához). 

A kölcsönzési nyilvántartás adatainak kezelésénél az olvasók személyiségi jogait tiszteletben 

kell tartani. 

Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy, a könyvtári 

kölcsönzésre alkalmas vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni, vagy annak 

mindenkori árát megtéríteni. 

3.3 Csoportos könyvtárhasználat: 

Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök, versenyzők részére a könyvtáros, az 

osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők szakórákat, korrepetálást, foglalkozást 

tarthatnak. 

A könyvtáros tanároknak szakmai segítséget kell adniuk a szakórák, foglalkozások 

megtartásához, amelyeknek megtartására az összeállított, a könyvtár nyitvatartási idejének 

megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtár helyiségei órarendszerű tanítás vagy/és értekezlet számára csak nagyon indokolt 

esetben vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését. 
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A könyvtárban, a jelenlegi tárgyi-technikai adottságok miatt – optimális körülmények között 

– fél osztály vagy egy tanulócsoport foglalkoztatható. 

4. A könyvtár nyitvatartási ideje:  

Kölcsönzési idő heti 22 óra.  

 

Hétfő 08-12.00 

Kedd 08.00-12.00 

Szerda 12.00-16.00 

Csütörtök 8.00-14.00 

Péntek  8.00-12.00 

A nyitvatartási idő alatt mind a helyben használat, mind a kölcsönzés lehetséges. 

A számítógépeket a szabadidősávokban használhatják a gyerekek, a számítógéphasználati-

szabályzatban rögzített módon. 

5. Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések: 

 A könyvtárba kabátot, táskát behozni nem szabad.  

 Étellel-itallal a belépés tilos. 

 Meg kell tartani a könyvtár rendjét és tisztaságát. 

 A könyvekbe firkálni tilos, könyvrongáló csak helyben olvashat. 

 Az iskolai könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi műhelye, ezért 

fegyelmezett magatartást várunk. Ne zavarjuk egymás munkáját beszélgetéssel, 

szaladgálással, hangoskodással. 

 Tűz esetén a vízzel oltást kerülni kell! (lásd: Tűzvédelmi szabályzat) 

5.1 Kártérítés, felelősség, biztonsági előírások: 

A kölcsönző tanuló, pedagógus anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy 

elvesztésével okozott kárért.  

Az elvesztett vagy megrongált dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon köteles 

pótolni: 

 egy kifogástalan dokumentum beszerzésével, 

 a dokumentum mindenkori beszerzési értékének a megtérítésével,  
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(Az ilyen módon befizetett pénzösszeg kizárólag újabb könyvtári dokumentum 

beszerzésére használható fel!) 

 a dokumentum másolási értékének a megtérítésével, 

 a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum 

beszerzésével. 

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg. 

A könyvtár biztonsági zárának (bejárati ajtó) kulcsa a nevelői szobában található. A kulcs 

csak indokolt esetben (elemi csapás, elháríthatatlan akadály, betegség) esetén adható ki 

másnak. 

 

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 
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2. számú melléklet 
 

Tanítás előtti ima  Tanítás utáni ima  

Jöjj el Szentlélek Úristen,  

igazság és szeretet Lelke,  

adj nekünk jó lelket,  

kedvet, szorgalmat és kitartást  

ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!  

Ámen  

.  

Urunk, Jézus Krisztus,  

Hálát adunk mindenért,  

amit ma kaptunk tőled.  

Áldd meg egyházunkat, hazánkat,  

szüleinket és tanárainkat!  

Segíts továbbra is,  

hogy úgy szeressük egymást  

és minden embert,  

ahogy tanítványaidhoz illik!  

Ámen.  

 

 

 

Étkezés előtti ima :  

Jöjj el Jézus ! Légy vendégünk! Áldd meg , amit adtál nékünk. Ámen 

Étkezés utáni ima :  

Aki ételt , italt adott , annak neve legyen áldott ! Ámen 
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3.számú melléklet 

Az iskola elvárásai, tanulói kötelezettségek 
 

Alulírott ...................................................................... tanuló és szülei (gondviselő) elfogadjuk 

és támogatjuk a Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek nevelési, világnézeti 

célkitűzéseit, a diákok lelki, szellemi fejlődése érdekében végzett munkáját.  

 

Az iskola választásával tudomásul vesszük az alábbi kötelezettségeket:  

̶ lelki, vallási nyitottság;  

̶ heti két óra kötelező hittan óra;  

̶ lelkigyakorlatokon és lelki napokon való részvétel;  

̶ szorgalmas, lelkiismeretes tanulmányi munka,  

̶ tisztelettudó magaviselet, kötelességteljesítés;  

̶ a házirend betartása;  

̶ csak indokolt esetben való hiányzás, és a házirendben foglalt szabályok szerinti, pontos 

igazolása;  

̶ az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyi és óratervi rendszer beiratkozáskor történő 

elfogadása.  

̶ hozzájárulunk, hogy gyermekünkről az iskola által készített fénykép az iskola kiadványaiban 

(pl.: iskolai plakát, iskolai naptár, évkönyv, honlapunk  és facebook oldalunk)  megjelenjen.  

 

Alulírott tanuló és szülei elfogadjuk, hogy amennyiben az iskola elvárásait teljesíteni vagy 

elfogadni nem tudjuk, az intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyt megszüntetjük.  

 

Ha a tanuló nem tesz eleget a beiratkozáskor elfogadott kötelezettségeknek, elvárásoknak, az 

iskola eltanácsolja.  

Az eltanácsolt tanuló további iskolai elhelyezéséről a szülő köteles gondoskodni.  

 

Nyírtelek, 20..….. ......................... ............. 

  

...........................................         ……… ……………………………….      

              tanuló                                     szülő/gondviselő                                             

 

                                                ………………………………. 

                                                      intézményvezető 


