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1. BEYEZETo

Szeretettel tidvti,ztllj iik int6zm6nyi,inkben!

Kirem Oniiket, hogy ezen Hdzirenilet, mely a MAGyAR llAtr{ SZERETETSZOLGAIAT DEL-

DuN/Mrtitt REGTO KOzpoNT FEILESZTO NEwLEsr-oKTATAsr vEcz1 tsKoLA si6foki

intdzmdnyegysdgdnek miikddis4nek, iletdnek rendjEt tartalmazza, sziaeskedjenek figyelmesen

elolaasni, megismerni is egy olyan eszkiiznek tekinteni, amely az intizmdnyi 6let b4kds, nyugodt,

szabdlyo zott jellegmek biztositdsa drdek|ben sziiletett.

A hdzirend hatdlya

A hiizirend el6irdsait be kell tartania az iskoliiba jdr6 tanul6knak, a tanul6k sziileinek, az iskola

tertilet6n tart6zkod6 ldtogat6knak, az iskola pedag6gusainak 6s m6s alkalmazottainak. A hdzirend

el6ir6sai azokra az iskolai 6s iskol6n kiviili, tanit6si id6ben, illetve tanit6si id6n kivtil szervezett

programokra vonatkoznak, melyeket a pedag6giai program alapjrln az iskola szewez,6s amelyeken az

iskola ellStja a tanul6k feliigyelet6t. A tanul6k az iskola 6ltal szervezett iskol6n kivAli iskolai

rendezv6nyeken is kdtelesek betartani a h6zirend el6ir6sait. A hiizirend hatrilya kiterjed az iskola

teriilet6re 6s az iskola kcizvetlen kdrnyezet6re.

Tdrv6nyi hritt6r, legfontosabb jogszabiilyok:

- 71, / 1994. (MKM) rendelet,

- 30 / 2004. (OM) rendelet,

- A nemzeti kciznevel6sr6l sz6l6 2011..6vi CXC. torv6ny,

- 20 / 2012.(YIII.31.) EMMI rendelet.

2. A HAZIREND NYILVANoSSAGAVAL KAPCSoLAToS SZABALYoK

Az rnt6zm6ny hiizirendjlt a szilS az els6 kapcsolatfelv6telkor, illetve az esetleges m6dosit6sokat

kcivet6en megkapja. Az intlzmdnyben a h6zirenddel kapcsolatos r6szletes tdj1koztatds megad6sa az

6vkezd6 sziil66rtekezleten tort6nik 6s a csoportvezet6k feladatkor6be tartozik a toviibbi t6j6koztatds,

illetve a hiizirendben foglaltak betartatiisa. A hilzirend ery-egy p6ldiinya a csoportszob6kban, egy

p6ldrlnya pedig az irodahelyis6gben keri.i I kifiiggeszt6sre.

INTEZMENYI SZOLGALTATASOK KORE

Fejleszt6 nevel6s-oktatiis egy6ni 6s csoportos formiiban.

Azoknak a saj6tos nevel6si iglnyil gyermekeknek, tanul6knak az iskolai ell6t6sa, akik a tcibbi

gyermekkel, tanul6val nem foglalkoztathat6ak egytitt. Az a ktildnleges bdniism6dot ig6nyl6

gyermek, tanul6, aki a szak6rt6i bizottsilg szak6rt6i v6lem6nye alapjdn mozgitsszervi,

6rz€kszervi, 6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos, t6bb fogyat6kossiig egyiittes el6forduldsa eset6n

halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrumzavarral vagy egy6b pszich6s fejl6d6si zavarral
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(srilyos tanul6si, figyelem- vagy magatartisszabillyozirsi zavarral) ktizd. Fejleszt6siik egy6ni

k6pess6geiket figyelembe v6ve nem tankcinyvekb6l tort6nik, hanem ktilcinboz6 fejleszt6

eszkcizoket 6s fejleszt6 feladatlapokat haszndlunk erre a c6ka, ez6rt tankonyvrendel6s, elliltils

a mi iskoliinkban nem tort6nik.

Ig6ny szerint meleg 6lelem biztosit6sa.

Ig6ny szerint h6romszori 6lelem biztosit6sa.

Szabadid6s programok szerv ez6.se.

Hivatalos iigyek int6z6s6nek segit6se.

Eletvitelre vonatkoz6 tan6csad6s, 6letvezet6s segit6se.

Onszervez6d6 6nsegit6 sziil6csoportok tiimogatiisa, miikcid6s6nek, szervez6.s6nek segit6se.

3.1. A tanul6i iogviszony

A fejleszt6 nevel6sben - oktat6sban azok a srilyosan - halmozottan s6rfllt gyermekek r6szestilnek

akiket, a Somogy Megyei Pedag6giai Szakszolgdlat Megyei Szak6rt6i Bizottsirg, valamint a F6v6rosi

Pedag6giai Szakszolgillat Szak6rt6i v6lem6nye erre ak6pz6si formdra javasol.

M6s int6zmbnybll tanul6 6tv6tel6re kizdr6lag a Somogy Megyei Pedag6giai Szakszolgdlat Megyei

Szak6rt6i Bizoltsirg, valamint a F6vdrosi Pedag6giai Szakszolgillat kijekil1 nyilatkozata alapj6n van

lehet6s69.

Til jelentkezds esetin a felaitel a Szakertd oileminyek kiaddsi ddtumdnak sorrendjdben tortdnik.

Az a ki.ilonleges biin6sm6dot ig6ny16 gyermek, tanul6, aki a szak6rt6ibizotts6g szak6rt6i v6lem6nye

alapj6n mozgilsszervi, lrzdkszervi, 6rtelmi vagy beszddfogyat6kos, tcibb fogyat6kossiig egytittes

el6forduliisa eset6n halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrum zavarral vagy egy6b pszich6s

fejl6d6si zavarral (srilyos tanuliisi, figyelem- vagy magatartisszabllyozilsi zavarral) kiizd.

A sziil6nek szabad iskolav6lasztdsi joga van, de a 2011. dvi CXC. Kciznevel6si t6rv6ny alapj6n

jegyz6 kcjtelezheti a szil6t, hogy a szak6rt6i v6lem6ny alapjdn gyermek6t a megfelel6 nevel6si

oktatdsi int6zm6nybe irassa be.

A fejleszt6 nevel6s-oktat6sban r6sztvev6 tanul6k tanul6i jogviszonya a tanul6 tankcitelezetts6g6nek

vdglig tart, de a szil6 k6r6s6re 6s a Szak6rt6iBizotts6.g javaslat6ra 23. 6let6vig meghosszabbithat6,

aminek felt6tele a sz1i.lfi k6relem, illetve az int6zmdny vezet6j1nekhozzdjdru.lilsa.

4. A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABALYOK

. A tan6v rendje megfelel a jogszabilly 6ltal el6irtaknak.

.A tanit6s n6lkiili munkanapok idej6t - a fenntart6, valamint az int6zrll.6nyvezet6 hatdrozza meg,

figyelembe v6ve, hogy ezeken a napokon szervezett programok minden esetben az oktat6-nevel6

munka hat6konysiig6t segits6k el6.
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'Az int6zm6ny 7.30.-16:30.-ig tart nyitva. Ez id6 alatt pedag6gusok, fejleszt6 szakemberek 6s a

fejleszt6 nevel6 6s oktat6 munk6t kozvetleniil segit6 munkat6rsak gondoskodnak a gyermekekr6l.

'A fejleszt6 nevel6s-oktatiis egy6ni 6s csoportos formdban 8:00 6s 14:30 kdzritt val6sul meg. 14:30-t6l

eW, az erre a c6lra kijeldlt helyis6gben tdrt6nik meg a gyermekek d6lut6ni feliigyelete. A d6lutdni

feliigyelet keret6ben val6sulnak meg a szabadid6s foglalkozdsok.

. A tanitisi 6rirk, foglalkozisok ktiztitti sziinetek rendje:

A d6lel6tti foglalkoz6sok nem egys6ges id6tartam(rak, ezek a gyermekek egy6ni sziiks6gleteihez

igazodnak. Sziinetekben a pedag6giai munk6t segit6 koll6g6k 6polisi - gondoz6si feladatokat,

valamint iinellitist segitd tev6kenys6get v6geznek. Ez6rt a tan6rai foglalkozdsok id5tartamdt, a

sziinetek idej6t a csoport sziiks6gletei hat6rozzitk meg. Az elt6r6 szi.iks6gletek miatt csenget6si

rendiink nincs. Tanul6ink 6lland6 feli.igyeletet ig6nyelnek, pedag6gus, vary gy6gypedag6giai segit6

munkat6rs felii gyelete alaft v 6 gzlk napi tev6kenys6giiket.

Az 6tkez6s meghatiirozott rend szerint tcirt6nik az 6rarendhez alkalmazkodva osztdlyonk6nt elt6r6

id6pontban, 6s elt6r6 id6tartamban: 116ra 45perct6l- 126ra 45-kozotti id6ben. A behozott 6telek, italok

t6rolilsa kizlrolag a konyh6ban tcirt6nhet zfuhat6 dobozban. A tan6riikon nem szabad 6tkezni,

innival6t fogyasztani, r 696 gumizni.

Az int6zm6ny teljes tertileten feliig,velet n6lktil tanul6 nem tart6zkodhatl

o A gyermekeknek a fejleszt6 6s iskolai foglalkozdsok kezd6s6nek az idej6re a csoportszob6kban kell

lenniiik.

' A fejleszt6 nevel6s-oktatiis napirendje, pedag6giai programja a munkat6rsi kdzci,ss6ggel egyeztet6sre

6s elfogad6sra keriil.

' A napirend keretet ad egy-egy tanitdsi napnak, de tekintettel arra, hogy a tanul6k srilyos illetve

sflyos 6s halmozott fogyat6kossdggal 6lnek 6s a az elldtiisuk, gondozdsuk eg6sz napos feladat, igy a

napirend irdnyad6, amit a gyermekek ig6nyei szerint alakitunk.

' A gyermekek feltigyelet n6lktil nem hagyhatj6k el az intlzmdny 6piilet6t. Ennek a szabiiynak a

betart6sa, valamint betartat6sa a munkatiirsak feladata.

' A tanul6 az int6.zm6nyb6l csak sziil5vel, a szil6 iiltal meghatalmazott szem6llyel vagy a t6mogat6

szolgdlat munkatiirsaival tdvozhat.

' Az intdzm6ny 6piilet6ben 6s az intdzmdny teljes teriilet6n tilos a dohdnyziis 6s a szeszesital

fogyasztds.

' Az intdzm6nybe a tanul6k csak a fejleszt6shez, napkozbeni elldtdsho z szikslges felszerel6st

hozhatjdk magukkal. A sajdt 6s kdrnyezettikre vesz6lyes eszkciznek min6sii16 t6rgyakat nem hozhaldk

be az int6zm6ny 6ptilet6be.

' A tanul6k tulajdonrlt kdpezS tiirgyak6rt az int6zm6ny felel6ss6get nem vdllal.

. Eg6szs6giigyi 6s tisztasiigi okokb6l a v61t6cip6 haszndlata kdtelez6!

' A tanul6knak a balesetv6delmi 6s t(izv6delmi szabdlyokat k6pess6geikhez m6rten az el6rhet6 6s

elviirhat6 m6don be kell tartani!



. Azint6zm6nyi flnneps6geken az iinnepi olt6zet minden tanul6 sz6m6ra aj6nlott!

A tanul6k, a sztil6k ery6b t6j6koztatisa 6s v6lem6nynyilv6nit6sa

A tanul6kat az iskola 6let4r6l, az aktudlis tuilniaal6ir6l tdjdkoztatja:

Az iskola igazgat6ja, a csoportvezet6 pedag6gusok.

A szi.il6ket a nevel6k a tanul6k egy6ni haladiis6r6l, magatartitsdr6l, 6s egy6b esem6nyekr6l a

t6j€koztat6 fizetben, a szij^l6i 6rtekezleteken taj6koztatj6k.

A t d j 6ko zt at 6 fii z ett el k ap c s o I at o s ela dr d s ok

A tdj6kozat6 fizet az iskola 6s a sziil6k k6zti kapcsolattartiis eszkcize.

A t6j6koztat6 fiizetet a tanul6nak minden nap mag6val kell hoznia az iskolilba, abejegyzdseket al6 kell

iratnia.

5. ASZULoKKOTELEZETTSEGE

. A tankdtelezetts6g betartiisa.

. A szakemberekkel, munkatdrsakkal val6 egyiittmiikdd6s, kapcsolattart6s.

. A tanul6kat 6rint6, veliik kapcsolatos in{ormdci6 6taddsa.

.A gyermek hi6nyz6sdt a t6voll6t els5 napjiln 8:30.-ig jelezze a csoportvezet6 fel6 az 6tkez6s

lemondiis6val egyiitt. Amennyiben ahi6nyz6st, eb6dlemond6st nem jelezte, l6.gy az adott nap 6tkez6si

t6rit6si dijrit akkor is kisz6ml6zza az int6zm6ny, ha egy6bk6nt t6rit6si dijkedvezm6nyben r6szesiil

(ennek fedezete az int6zm6ny szdmra csak a t6nyleges jelenl6t eset6n biztositott)!

.Gyermek6nek testi higi6ni6j6Lt biztositva tiszta ruh6zatban 6s tiszta 6llapotban engedje az

int6zm6nybe.

. Az int6zm6ny 6piilet6nek, teriilet6nek, valamint az eszkozcik, berendez6sek 6v6sa, rendeltetEsszerii

haszndlata.

6. ATANULoKKOTELEZETTSEGE

A tdrsadalmi integrdci| alapfeltitelei kozt)tt szerepel a tdrsadalom dltal elfogadott normdk ds |rtdkek szerinti

magatartds, oiselkedds elsajdtitdsa ds alkalmazdsa. Az intdzmdny fontosnak tartja, hogy a fogyatdkos gyermekek

irdnydba is megfognlmazza ezeket az elairdsokat, az dletkor 6s a fogyatikossdg mdrtikinek figyelembeadtele

mellett.

. Elemi higi6niai szabillyok betart6sa.

. Egym6s testi 6ps6g6nek meg6v6sa.

. T 6r gy i kcirnyezet rendeltet6ss zer ii hasznilata 6s annak meg6v6sa.

. Alapvet6, elemi, elviirhat6 magatart6sform6k betartiisa.

. Alapvet6 6s megfelel6 i.idvdzl6si formdk haszndlata'

. A feln6tteket 6s tiirsakat megillet6 tisztelet megad6sa.

. Tilos a m6sok testi 6ps6g6nek vesz6lyeztet6se!
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z. A TANULoT JoGoK rs rornrsznrrsfcEK GyAKonrAsAvnr, KApcsolATos

sznsAr.vox

7 .1. lfit-,6s vallisoktat6s

,\z iskol.iban a tcri.ile.tileg illet6kes, bejegyzc.tt cgyhiizak - az iskola nevclci 6s oktat6 tcvOkcnyscg,('rrt,l.

ruregfelcl6crr * hit- es valltisoktat6st szervezhetnek. A hit- 6s valleisoktatdson val6 r6szv6tcl a taur-rltil<

sztirn6ra a sziil6k iginye szerint trjrt6nik. Gy6gypeclag6gusaink a hit - 6s erkcilcstan foglalkozdsokat tr

csoportfoglalkoztisok rcne-lj6be be6pitik, heti rendszeress6ggel rnegtartjdk. Ezek a foglalkoziisol< a

csoportszobiikban zajlarrak. Unnepi alkalmakkor a helyi templombarr illetve irrt6zrn6nyiinkbc'rr lijel0lt

lrclycn a tarru16k egyltlzi szcrtartdsokon vehetnek r6szt.

7.2. Kapcsolattartds a Gyermekj6l6ti Szolg6lattal

A hclyi Gyermekjci16ti Szolgdrlattal valo szorosabb egyi.ittmf k6d6s sor6n az iskola vezet6jc (hcl1,c11gs1,)

. a gy6gypecltrg6gusok vagy a pedag6giai munkiit segit6 dolgoz6k jelz6se alapjdn - vcszi lcl a

k,rp'x:sol31e1 a Gyerurckj6l6ti Szolgalat illetekes munkatdr6sdval. Az igazgato vagy he,Ivettcsc

tov.ibbitja .r csoportvcz-et6 gy6gypeclag6gusok ;iltal a tanul6rol kiallitott fcljcgyz.csckt't a

Cyt'rnrckjol(rti Szolgiilathoz. Krjzcis megbesz6l6s utdn keriil sor a tervezett intezkeclisrc tr gyernrcli

Ligyebcn. Az ig;rzgat(r is tr csoportvezet(i a Gyermekj6l6ti Szolg6latal kcizcjscn szervLlz a felnrcri.i[(i

prob16mdk mcg,olcl.lsiira irdnyul6 esetrnegbesz6l6seket.

.r\z intczm6ny, valrrmint a gyermek nevel6s6vel, oktatasiival, elliit6siival foglalkoz6 rnr.rrrkattirstrk ,r

11vt'rrlckveidclnri torveny 6rtelmebcn kritelesek jelz6ssel 6hri a gycrrnek veszelyeztcte.ttsege csctcn ,r

gyernrckjdl6ti szo lgailatn6l.

lntczmCnyi-inkbetr magas ardnybarr talailhat6k rossz szociiilis kciriilrnenyck kcizdtt, veszilycztetett

kiirrryezc'tbcrr cl6 tanul6k. A gyerrnckv6clehni tev6kenys6gcink kOzdtt kiemclt figyelntct fnrclitunk ,r

nregcl6z6src, a prcvcnci6ra. A si6foki illetekes gyermekj616ti szo196latokkal vtrlo folyarrr.rtos

k,rpcsolattartdsdrt az inttizm6nyvezet6.r felcl6s. A gyermekjol6ti szolg6l;rtokkal va16 egylittmril<(ir1es

kienrclketlclcu iontos tr kdvctkez5 esetekbc.n:

. vcszel)'eztctetts6gre utal6 jelck (srilyos csal6cli korrfliktus, csalArlon belt.ili eloszirk, rrlkolrol- cs

k;i bit6szc r fogyaszttis gyan 0ja)

. s(lyos sziil6i cleviancia

. csalaiclg,ontloziis.

N4cg,jcgyzes: 'I'ekirrtcttel arra, hogy az ellatottak srilyosan 6s halmozottan fogyatekos szcm(:lyck, cze r.t

az (:rclckkepviselcttikct, crdckv6delmiiket a munkatdrsi kozosseg 6s a sziiloi kcizciss6g kierrrclicrr

gytrkorolja.



8. A'TANUI,OKJUTALMAZASANAKAI,APEI,VEI

'Alapclv, hogy a tanu16k tanulmiirryi el6menetel6nek lehetcls6gcit a fogyat6kossdguk nrertdkc

ielerrt6scn befolyrisolja, cz6.rt jutalmazdsuk alapja az egydni lehct6s6gckhez 6s aclottsdgokhoz rncrt

tcl jcsitnreny 6rtikclcse.

o r\ jutalmazds celja a mcgerrisit6s, az iinbizalom kialakitdsa 6s er6sit6sc, valanrirrt a

kczd c nr inye z6kcsz.seg mcger6sit6se, fejleszt6sc.

' A iutahrrz'rzds nr6dszerei a sz6beli dics6ret, oklev6l, tdrgyi jutalorn.

I' e gy c ln rc zd ir tti zk c dis :

Anrennyiben a tanu16 e haizirendben vagy nr6s jogszab6lybarr, iskolai bcls6 szabiilyzatban foglalt

kdteless6gcit megszegi, fegyelmez6 int6zkecl6sben, fegyclmi btintct6sberr rcszcsiillreit. A

fcgvclemsertcs m6rt6k6t6l fti996 int6zked6sek az aliibbiak: sz6beli figvelnrcztet6s, irdsbc'li

figyelmcztet6s, az iskoldb6l va16 eltandcsol6s.

I;igyelrneztet6st a csoportvezet6 ad, az irdsbeli figyelmeztet6s, 6s az eltan6cso16 int6zkcdcs az igazgato

lratdskore. Irrt6zkc'd6s6t irdsba foglalja, 6s a szi.il6 tudorniisdra h<>z.za. A sztrrrkci6k clsrl cs

lcgl'ontosabb szintje a peclag6gia moclszercinek fclhaszntildsdval ttirt6n6 fegyclnrc.z-irs, kiivt'thcti

azt bizonyos jut.rlnrak mcgvon.isa. A fegyelmez6 intezkedcsek ncnr nregtorl6 jc.llcg(ick, hancr.rr

bvabbi fcgyclcrrrsert6sek megelcizes6re szolgdlnak, 6s ardnyban kcll lenniiik a vctkcsscll

srirlyiival.

Az intezkcd6sek meghozataldn6l alapvctri pcdag6giai szempontk6r'rt az egyscgesscll, i1

l<civctkczetess6g cs a fokozatossdg 6rv6nyestiljtin.

Srllvos kcrtelesscgszcgesrrek mindsiil: az eg6szs,6gre artalnas szerek (ciohdny, szeszesital,) iskoldba

lrozatala, fclgyasztdsa; a szdndekos k6rokozAs; az iskola ncveloi es alkalmazottai crrr['rcri

rnclt<isdgainak stilyos megs6rt6se; iskolatdrs b6ntalmazdsa, cntberi m6ltosdgtiban vakr

lnregal|zAsa, zsaroldsa; sorozatosarr durva 6s trdg6r kifejez6sck l'rasznaltrttr; ertekek

cltulajdon itdsa.

9, A'TANUI,O AT,TRT, EL6AI,T,I'IOTT'I'I]RMEK, DOI.OG, ALKOTAS VAGYONI J(X;ARA
voN A'rKo'/,o Dil L7. Ls SZABALYAI

r\ tanulci fogutcidyakent az iskola szerzi rrreg a vagyoni jogokat mintlctr olyan, a birtokdba keri.ilt c1olo1;

Iclctt, amelyet a tarru16 6llitott el6 a tanul6i jogviszonydbcil ereclo kdtelezetts6girrck tcljcsit6scvel

dsszefiigg6sbern, illctve a tanul6i jogviszonyhoz kapcsol6tl6, trzonban az abb<il sz.Arntaz.o

l<dtclczctts6gckhcz ncm kcit6d6 feladatok teliesitesckor.

A tarrtrl6t diiazirs illcti nreg, ha az iskola a vagvorli jogokat tndsra ruhAzza Al.

lvlcghatarozol-t esctbcn a tanul6t nregfelelci diiazas illeti mcg,. A ntegfclclo dijaziisbarr a t:rtrtrlti '

tizcnrregvedik clc.tiv6t bc nern tdltdtt tanu16 eset6n sznl6je egyctertcsevel - 6s a trcvclcsi-t.rktatisr

irrtezrrr6ny allapodik mcg, ha a vagyoni iog |truhdz|sa alkalomszertictr, cgyeclileg elkeszitett tlologra

v'orratkozik.



10. A TriRiT[:sr niy rrzrrfsr KorElrlzErrsficc;rt, KApcsot.Alos szasAlvoK
lrrt(rzm6nyi"inkbcn az iskolai nevel6s - oktat6s terit6srnentesen vel'rct6 i96rrybc. Az iskoldrrkban

('tkez6st nern vesznek ig6nybe a gyerrnekck,igy ezzcl kapcsolatosan t6rit6si dij befizet6s sem tcirt6nik.

r\z cil.kczest trz iut6znr6nyhez sz-orosarr kapcsol6d6 szociailis int6zm6ny biztositja. Az ott ig6nyLrt: r,ett

ctkezeshcz kapcsol6rl<i clij befizetes6t ezen int6zm6ny t6rit6si clijszabdlyzata tartalurtrzza.

11. A TANUI-O TAVOI,MARADASANAK, MULASZ'I'ASANAX, XTSgSI1T.IIIX

I GAZOI,AS ANN VONN'f KOZO RENDEI,KEZT]SHK

,,\rneunyibeu a tanu16 a kcitclez6 foglalkoz6sokr6l tdvol marad, akkor a mulasztasait kotcles igtrzolni!

I"crt6z6 betegseg nriatti hi6nyzits igazolitsa minc-len esetben csak a kczel(lorvos tilttrl aclott crccleti

igazolas vtrgv hivatalcls c{okumerrtum eredeti p6ldduryiinak bernutatiisdval tdrt6rrhet. Az ereclc.ti

tlokuntenturnclt az intezmcny meg6rzi.

r\ szi.il5 gycrnrekc szdnrtira csalddi, vagy hivatalos i.igyben tett tiivolmart.rcldsdt igazolhatja. ,,\z

ig,ilzoltist ir6sbnrr, az intczrrr6rry vczet6j6hez cimezve kcitc,les benyrijtani a tdvolmtrrtrclast megelozoen.

1 2. B AI,11S IIIMEG 11I,6 T.LSI 57, ABATYOX, OVO-VIiD6 INTI]ZKHDESI'X

12.1. Int6zm6nyi v6dd - 6v6 int6zked6sek

t\'t- intcznr6nv vt'zet6inek, peclag6gusaink, alkahnazottainak felatlater a tnrruloi balese te l.

rnege[6zesdbcu:

'A gyogyszcreket a gyerme.kckt6l ,61 elkiilorritett hclyen (tipol6n6i szoba) ztirhat6 szckr6nyben l<ell

tartntri. Az orvosi 6s 6pol6i szobdban gyermekck csi'rk fcln6tt (orvos, vcd6nri, dpo16n6) jelenlet6ben

ta rt(rzkoclhattrar k.

'A gyernrckieliigyelcii, .ipo16rr6i cs az orvosi szobat folyamatosan ztrni kcll, ha ott feln6ttck ni'nr

ta rt(rzkor,lrtak.

'i\,{fihclvternrekben, sztitnitiistechnikai teremben, tornatercnrben, tarrtern'rcklrcn cs egy6b foglall<oz.tsi

lrcl,yis6gcktrcn a tatrulok csak fehr6tt (peclag6gus, rrevcl6-oktat6 munk;it scgito ;rlkalr.naz-ott.rk)

jclerrl6tcbcn turt6zkod htr tna k.

'Mitlclerr tan6v elej6n az itrt6zm6ny irsszes clolgoz6janak a v6dri - 6v6 int6zkeclcsek forrtossdgti16l,.r

baleset nrcgeltiz6se 6rclek6ben betartancl6 szab6lyokr<il ttij6koztatdst kell tartauiuk tr tanuloknak es azt

ir'.isbarr cloku nrc,rrtdlni szii ks6ges.

';\ t;rnoliik ktrzijtti szijr.retckbcn iigyelctc,t kell clleitni. Az tigyeletesek a balescti veszcl1,fs11.iq,)1,

ktizelcberr kdl.e'lesck az int6z1116nyben l1v6 eszklzdk drllapotdt, balesetveclclnri szempontb6l is

[oly'arnatosa n t'l lcrrorizn i.

' Az' ittler-ntOrty vczet6j6nck az e16iriisok betartiistit folyamatosan 6s id6sztrkosarr ellerr(ir.izni kc-ll.



''l'arrrrl6i lralcsct dszlclcse eset6n az intlzmeny gondoz6 6s dpol6jdt azonnal 6rtesiterri kcll, annak

rrtcgcrkcz6s6ig a balesctct 6szlel6 szem6ly felk6sziilts6g6nek megfelel6 clliitdst biztositani kdtclcs. A

balesetekrcil az int6zrrr6ny vezetljdt valamint a munkav6delmi felel5st tAj6koztatni kell.

'A tarrul6 6s gycrmekbalesetekethalad6ktalanul ki kell vizsgi{lni. Ilnnck sordn fel kell tdrrri tr kivtilt(r

cs kozrclrat6 szenr6lyi, tiilgyi 6s szervezdsi okokat.

.r\ b.rlesetek16l jcgyz6kdrryvet kell felvenni, amelynek egy-egy pclc{6rryiit a kivizsgdlds bcfcjeztisckor

rrrcg kell ktilderri a furrrtartonak, valamint ht kcll adni a sziil6nek. A .iegyzSkonyv c.U), p(:lddnytit az.

in [elzrn6r'ry i ratt6 riibart kcll ririzni.

. Sulyos btrlesetct azonnal be kell jelenteni az irtt6zm6ny fenntart<ijtinak.

.A tanul6balesetek bejelort6se tanul6ink 6s a pec'lag6gusok sziim6ra kdtelez6. Az a peclagtigus, aki

rrcnr jclenti az 6rAi6n, foglalkozdsdrr, sztinetbcn tcirt6nt balcsctet, n'rulasztdst kcivet el. A balcse.tck

rrvilvdrrtartdsdt 6s a kormdnyhivatalnak tcirt6n6 megkiilcl6s6t az igazgat6 ;iltal megbizott

rrr u n ka v6delm i fclc kis v6gzi cligitdlis rendszer alkalmaziisaival.

.Orr6ll6au tdj6koztldni, kozlekedni nem tud6 tanul6t a sziJ16 vagy az 6ltzrla irdsban nrcghatalrnazott

szcnrclly vihcti claz iskol6b6l. Az cindll6 kozlckcd6sre nem k6pes tanul6t sztil6i feliigyclct nelktil csak

a kkor le,lret elengc-d ni az int!:zmdnyb6l, ha a szil6 czt ir6sban k6rte.

.,,\ tanul6i agrcsszivitiist, btintalmazdst, megaldztatiist, crt6kck eltulajrlonitAsAl, az eszlclcst k6vc.tcior

sz<iban 6s irasban azonttal jelezni kell az illet6kes vezetSnek.

r\ prctlag6gusok 6s e1;yeb munkavdllal6k sz6mdra minden tanev cle.j6rr t'iiz-, balcset-, nrunkavcdelnri

ta jckoztat6t tart az irrt6zm6ny munkav6c{elrni felel6se. A n'runkavdcleln,i felel6s nregbiziisa az

int6znr6ny vezet6j6nck feladata. A t6j6koztat6 tcny6t 6s tartalmtit c'lokuntentiilni kcll. Az oktatiisorr

rr a I ri rcszv(: te I t a nr u n ka v i{l lal6k aliiir6su kka I igazoljAk.

"12.2. A doh6nyz6ssal kapcsolatos el6irdsok

;\z int6zr.rr6nvbcn - icle 6rtve az iskola ucivardt, a f6bejrirat elotti 10 miter sugarf tcriiletrciszt cs i'rz

iskola parkolojilt is - a tanultlk, a munkavdllal6k 6s az int6zm6nybe ldtogat6k ncm dohtinyozhatnak.

Az iskol6ban 6s az- azon kivtil tartott iskolai rendezv6nyekre olyan tanu16t, aki - az iskol6barr, iskolai

rt'rrclczvdnyen szolgiilatot teljcsit6 szenr6ly mcgit6l6sc szerint - egeszs6gre 6rtalrnas szcrck (.rlkolrol,

tlrog, stb.) hat.isa alatt illl, rrcm errgcdtink bc. IIa tdvollcitc Irtulttsztdsrrak szamit, a tiivollctc't

il3zolatlannak tckintjli k.

A rrcrrrclolrdnyzcik veclclm6rcil szolo 1999.6vi XLII. tcirv6ny 4 S (8) szakasz6ban meghtrt6rozott, az

irrtcz.nrcrryi dohdnyz6s szabdlyainak v6grchajtds66rt felel6s szern6ly az, int6z,m6ny trrutrkav6clclrli

l'r.lclcisc.
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12.3. Rendkiviili esem6nyek eset6n sziiks6ges teend6k

12.3.1 'Icenddk gyermekek int6zmr.anyb6l val6 elttin6se eset6n

A ttrnuliik rrevel6s6t-oktattisdt, gondoz6s6t elldt6 felncittek kotelesek nreggy6z(iclni cr

gycrrnekcsoportok dtv6tclekor, 6tac{6sakor, hogy a t6nyleges ldtszdm meg;egyezik-e a vdrt 16tszdnrnral.

A litsziinrtol val<i elt6r6s okdt azonnal L:,sztlzni kell. Amennyiben az elt6res oka nenr tisztizhat(t, i-t

nrurrkaviillal6 ktiteles halad6ktalanul 6rtesiteni kcizvetlen munkahelyi vezel6i,6t, vagy az iilSycletct

ellatti vczct6t.

Az drtesitett vezet6 koteles:

. halad6ktalanul vizsgtilatot inclitar-ri az eltiin6s kOriilmdnyeinc,k felderit6s6re,

't;ijekoztatni erz elt(nt tanul6 szi.ileit,dtmeneti vagy tart6s nevel6sbe vett tanu[6 cset6rr a gyernrcli

gV tiutjdt, ;r la kdsotthon vezet5j6t,

. a fclkutatdsra irdnyu16 k6r6ssel megkercsni a rencl6ri szerveket,

'a siirgcis int6zkcd6sek megt6tcl6t kcivet6en azonnal 6rtesiteni kell az int6zmenyvezet6i6L, ttt.

itrti'zttt6nvvezct6je kciteles folyamatos kapcsolatot tartani az elt(nt gyermek sziileivel i:s (.r

rencl6rs6ggel,

' (r tanr,rlci elttin6sivel kapcsolatos megtett int6zkccl6sekr6l az int6zme;ny vezet6je vagy it

hclyetLcsit6sivcl megbizott szen'r6ly koteles ir6sban 6rtesiteni az int6zm6ny fenntart5jdt,

'trz clt(ncs kt)riilm6nyeinek feltdrdsiira 6s felel6ss6g kdrdeis6nek megdllapitAsrira a vez,et6 koteles

vizsgiil;rtot inclitani, majcl a vizsgdlat lezdrlsa utdn a taj6koztatiist, jelent6st elk6sziteni, a szi.i Lsegcs

i ntezkecl6seket megtenni.

72.3.2. Teend6k bombariad6 6s egy6b rendkivi.ili esem6nyek eset6re

r\ rcntlkivLili csern6uyek (tovAbbiakban: ,,bombariacl6") eset6re a2012012" (VIIL31.) IiMMI reuclelet ,[.

S ( t )l n szakasza v6grehajttisdra a kovctkez<i int6zked6seket l6ptetjiik 6letbe:

' az itrtiznr6ny vezt.tci beosztdsri clolgozoja a bejelent6s val6s.{gtartalmdrrak vizsgdlata n6lkiil kritelcs

cl renclclrri a bour bariacl6t,

' tr borrtbariacl(r elrendelese a trizriacl6hoz hasonl6an az iskoltri cseug6 szaggatott jelz6s6vel tdrt6nik,

' az iskola 6piilet6bcn tart6zkod6 tanul5k 6s munkav6llal6k az 6piiletct a t1zriad6 tervnek mcglclel6

retrclbe'u azonttal kcitelesek elhagyni. A gyiilekez6sre kijeldlt teriilct - ezzel ellcnt6tes uttrsitirs

hidrryrib.rrr az udvar. A tarrdrok a niiluk l6v5 clokumentumokat mentve kcitclesek az osztirlyokat

strrakoztaLtri, a rdbizatt tanr-rl6k kiseret6t 6s feliigyelet6t ell6tni, a tanul6csoportokkal a gyiikrkez(r

hclyen tartozkotlni,

' a bonrbaritrc{6t elrendclS szenr6ly a riad6 elrendeleset kcivetScn halacl6ktalanul kriteles bejele.teni a

bonrbariacl6 t6ny6t a rclncl6rs6gr-rek,

' a bontbariatl6 leffjdsa folyarnatos cserrget6ssel 6s sz6beli kozl6ssel tcirt6nik. A bornbariacl(r.iltirl

kicsett tanit;isi id(il az iskola vezet5ie potolni koteles a tanitiis meghosszabbitdsirval vagy potl<il.gos

[.r rt itiisi n.rpr el rcrrtlclcsciverl.
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. A rcnd6rs6g meg6rkezOs6ig az 6piiletben tarttizkodni tilos

12.3.3.'Icend6k tiiz, irviz, egy0b term6szeti katasztr6fa esetr.an

l(rz, iirviz,bclviz,, egy6b ternr6szeti katasztr6fa cset6n a12.3.2. pontban felsoroltak szcrint kcll cljiirrri.

A kiiirit6s zavartalansdgil|rt az oszt6lytermekben, foglalkoz6si helyis6gekben l6v6 nevel5k a fclelosek.

-12.4. A rendszeres eg6szsGgiigyi feli.igyelet, cll6tiis form6i, rendje

,\ clrrlg<rzok rnunkakori alkalmassdgi vizsg6latdt tizemorvos ldtja el, szerzSellsbcrr szc.reperltrck az

;i Ita Ia cIltitarrc1ci munkacg,eszs6gtigyi felaciatok.

r\ tarru16k cg6szs6giigyi alkalnrass6gait gyermckorvos 16tja cl a vdros jcgyz6jenek nrcgbiz.rsdtrol. ()

Ititla cl iskolaorvoskent a prcvcnci6s 6s gondoz6,si feladatokat a ved6rrci segitsegevel. Az iskolaorvos cis

r,6cl(irr6 az orvosi szob6ban v6gzi a tcirv6ny 6ltal el6irt feladatait. Szoci6lis 6s llgeszs6giigyi Szo19,6ltato

Kozporrttal kotdtt feladatel16tiisi megdllapodis szabdlyozza az iskolav6cl6rr<ii clldtdsi tevikcnys6g,ct.

'['evekcrnrrsegdt ktilcin murrkaterv rogziti. Az iskola tanultiit akut esctbcrr a tcriiletilcg illetel<r,s

haziorvosok l6t1ik el.

13. ITIII,YISIiGIlK i.5 TT,Z INTIiZMI]NY THRULETINNX HASZNAI-A'TA

1 3.1. Altal;inos szabilyok

,,\ tanul6k az ir.rt6zm6ny 16tesitm6nyeit, helyis6geit csak pcclag6g,usi, oktat(r-rrcvelci nrtrnk/rt sc1;it6

alkalrrrtrzott fcltigyeletcvel haszn6lhatl6k. Az, int6zm6ny valamcnnyi clolgozojdnak kcitclesscllc, ho11'

az tipiiletck rillagdt, berertdez6seit meg6vja,6s mindennapi munkdj6ban a tanulokaL is rrevelic,

rorclcltctcsszer(r haszn6latra, anyag- 6s cnergiatakar6koss6gra, baleset"mcgcl6zesi, r.ttunkavcriclnri cs

t( zvf delur i cloirdsok beta rtdsdra.

Az iskol.r lctesitmenyeibcn 6s helyisegeiben a nevel<i-oktat6 rnunkdval osszcfiigg6, .rzt closcgito

tr-.r,e kory se g f olyhat.

t\'t aurliovizudlis eszkozoket, oktat6si szeml6ltet6eszkcjzciket, szersz6tnokat, sportcszkdz6ket,

jdtckokat es cgy6b ai,. oktatdshoz 6s fcjleszt6shez kapcsol6d6 eszkcizciket a pcdagol;us

nl,ilviintart6ftizetben vcsz dt az eszkozok kezel6j6t61. Az iitvev6 az dtvett cszkdzcikcrt teljcs anyagr

lclel6sscgct vdllal.

'I'ilos.rz iskola teriilet6r(il, helyis6geib(il oktatdstechnikai 6s egy6b eszkijziik kivitclc, ntagdnc6lu

iraszniilata. lnrlokolt esctbcn az elvitelre az int6zm6ny vezetoje crrgedclyt adhat. A tarrtrltik. ds

tlolgozok tanuloi jogviszorry6val illetve munkaviszonyiival dsszefiiggo egy6rri [clszcrel6si'orI az

intczrrrclny felel6ss6ggel tartozik. Ebbol acl6d6an is a beerkcz6 tanul6i jogviszomrval, int(:znrctrvi

l<6zalkalmazotti jogviszorrnyal nem retrdclkez6 idegenek iroclai bejegyz6sc 6s a beiiirati kapu

ren cl szercs zAr Asa elengecl hetctlen.

A tanulo az 6piiletct tanuldsi id5 alatt csak az iskola valamclyik vezetcij6nek engecl6lycvel halivhatja

i'l .
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Az irrtezrn6uy 6piilet'6nek helyisegeit a foglalkoziisi tev6kenys6gek befejez6se utdn bc kell z6rni. lt.z.,t

hclyis6gbe n utoljiira tart6zkocl6 munkavdllal6 clolga. Kdteless6gc nreggy6z6drri az elektronr()s

bercnrlez6se'k aramtalanitaisd16l, a vizcsapok elzir6.sfu6l, az ablakok becsukiisiir6l.

Az irrt(rzm6rry helyis6geiben p6rt vagy p6rthozkdt6d6 tiirsadalmi szervezet nem mfikdclhct, politikai

tevekenys6g nen'r folyhat.

Az irrtezuren), teriiletern kercskcrlehni te'v6kenys6g (alkalmi jelleggel) csak az int6zrneny vczct(ij('rrt'k

crrgcclelyrivcl tcjrtdnhet.

13.2. A tanul6k k6rt6rit6si kdtclezetts6gc

Az inteznreny tc'riileten keletkezctt kdrt a k6rokozcinak - az 6rv6rryben l6v5 jogszabdlyokat

.rlkaltnazva - nreg kell teriteni. A tanul6k dltal okozott k6rokr6l a pcdag6gus krjteles a sziil(iL

frtcsitcrri. A kiirt6rit6s r6szleteinck sztilcivel, gonc'lvisel6vel torten6 tisztlvfsa, trz ervcnyes trjrv(nyi

rerrrlelkez6sek figyelenrbe v6tel6vel , az int6znt6nyvezet6 vagy a hclycttes6nck felaciata.

14. IjGYHB RI]NDIrI-KEZIiS

Iutezmeuyi jogviszony rncgsztin6se:

. A htizirend s(rlyos 6s/vagy renc{szcres megs6rt6se.

. r\z (in- kdzvcszclyes magataltds.

.[rg,6szse1;i allapot olyarr m6rt6kri rornl6sa, me.ly szakirpoliisi felaclatokat von rntrgilval, tipoliisi

s z ti ks6 g l c te d l l;r n il 6 e g6s zs 6 g ti g y i s ze nt'ily zc t je le nl6 t6 t i 96 ny li.
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1 5. LI: GI'I'IMACI6, ZAR6 RENDELKEZES
l.agititrrtici6

MMSZ Dil - Drutdtrtili Rigi6 Kiizporrt l:ejlesztd NeaelAst - Oktatdst Vigz6 lskola Si6foki'I'elephely

Hdzireudiinek
elf ogaddsa 6s j6adhagydsa

Az MMSZ Dil - Dundtrtfili ROgi6 Kdzpont Feilesztd Neaelist - Oktatdst Vdgzd lskola Si6foki

Telephely

Hdzirendjit
a Sziil<ii Szervezet viilasztrndnya v6lern6nyezte,6s elfogadiisra javasolta.

Kclt:

Si<ifok, 2014.08.29.

a)[r;. ,+_ 1\_,(_
Szti l6i szerv ezet vezc t5 je

NIMSZ Ddl - Dtutdtttili Rigi6 Kdzportt l:ejlesztd Neael4st - Oktatist Vigz6 lskola Siifoki'I'elephcly

Ildzireuljdt
az int6zm6ny alkalmazotti kdzdss6ge elfogadta.

Kclt:

Siofok, 2014.08.29.

ldro rendelkezisek

A Hdziraul
a fenntart6 j6vdhagy6sdval

2o14. szeptember 01 - t6l l6p 6letbe.

I{at61ya a visszavondsig vagy m6dositdsdig tart.

Feliilvizs96laLit hdrom6vente kelI elv6gezni.

MriLlositdsit ke zdaninyezlrctik s gyernrckek, fntnlok n sziil1kr)n kereszttil, n fenntnrt6 is n rrtrtttkntirsnk.

logsznbdlyi udltoztis esetdn nuidositnni kell a lfiziretulct.

T'ccs,2014.08.29.

,,\ fcnrrtarto kcpviselet6ben: ilAGYARMALTAI .
SZERE.rTSZOLGAI,AT
EGYESTILET
DELDUNANruLI REG{O
z52l P? JousPu.6.

ifj. Csorrka Piil

D6l-Dun6ntf li Rcgi6

t.l

(_l
lh Istv6nn6



A I I (r z iren d feli ila i z s gdl at a m e gt drtint.
I,EGITIMACIO, ZAR6 RENDT:LKE*S
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MMSZ Dtl - Drutdtttrili Rdgi6 Kdzporrt I:ejlesztd Neaelist - Oktatcist Vigz6 lskola Si6.foki'l'eleTthely

Lldzirendjinek
elf ogaddsa 6s j6odhagydsa

Az MMSZ Dil - Dtufitttfili Rtgi6 Kdzpotrt Fejlesztd Neaeldst - Oktatrist Vdgzd lskola Si|foki

Telephely

Ildzirendiit
a Szi.i l5i Szervezet vdlasztmdnya v6lem6nyezte, 6s elfogaddsra javasolta"

I(clt:
Si6fok, 2016.06.30.
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Sz ii lrji szerv ezet veze.trijt:

MMSZ Dil - Dunrintfili Rigi6 Kdzltont Itejlesztf Neaeldst - Oktatrist V6gzd lskola Si6foki't'elcphely

Ildzirendjdt
kcizoss6ge elfogadta.

Kclt:

Sirifok, 2016. 06. 30.
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l'6th Istvdrrnc

intezmenyvc.zct6
Zir(t rudelkezisek

A lldzirend
a fenntart6 j6v6hagyrisdval

2016. szeptember 1 - t6l l6p 6letbe.

Flatdlya a visszavondsig vagy m6clositiisaig tart.

Feldlvizsgdlatiit h6 rom6vente kell elvegezni.
Mrldosltrisit kczderriuyezlrclik n glernrckck, fintnlok q sziil1kdn keresztlil, o fmntnrt6 is o rtrtrtrhntnrsolc.

I ogszabdlyi ariltozis esetdn nfidositnni kell n luizirendet.

I'6cs, 2016. 06. 30.
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MMSZ Dil - Dwtitttrili Rdgi6 Kiizportt Fejlesztd Neaeldst - Oktatdst Vigzd lskola Si6folei Telephely

Hrizirendjdnck
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Az MMSZ Dil - Dtuttirtttili Rdgi6 Krizpont Fejleszt1 Neuelist * Oktntdst Vdgzd lskola Si6foki'I'elcphcly

Hdzirendjdt

a Sziil6i Szerv ezet v6lasztmdnya v6lem6nye zte, 6s elfogadiisra javasolta.

l(clt:
Sicifok,2015. 04. 30.
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Sznlfi szerv ezet v ezet6je

MMSZ D(l - Drutitttilli Rdgi6 Kdzpotrt Fejlesztd Neael|st - Oktatist Vigzd Iskola Si6foki'teleplrcly

Hazirutdjit
az int6zrn6ny alkalmazotti kdzciss6ge elfogaclta.

Kelt:

Si(rfok, 2015, 04. 30.

'l'6th Istvdnn6

rn b. int6z rn6ny vezetir

Airti rcttdclka:ttsck

a fenntart6 j6v6hagy6s6val

2o15.miijus 04 - t6l l6p 6letbe.

Flat6lya a visszavondsig vagy m6dositiisiiig tart.

Feliilvizsgdlatdt hdrom6verrte kell clv6gezni.

MtidosittisLit kazdcntinyazlrctik n gyernrckclc, fiatnlolc a sziil6ki)rr lccresztr'il, o fetuttnrto is n trtrrtil<ntnrsnk

logsznhilyi ailtozds esetin nfidosittui kell n hizirerulet.
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