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1. BEVEZET6

Szeretettel iidviiziiljiik int6zm6nyiinkben!

Kirem Ondket, hogy ezen Hdzirenilet, mely a MAGyAR ruAtfn SZERETETSZOLGAIAT DEL-

DuNz(llrult REGTO KOzpoNT FEILESZTO NEwLEsr-oKTATAsr vEcz6 rsKoLA marcati

intizminyegysiginek mfikddEstnek, 4letinek reniljdt tartalmazza, sziaeskedjenek figyelmesen

elolaasni, megismerni 6s egy olyan eszkdznek tekinteni, amely az intdzmtnyi ilet bikis, nyugodt,

s z ab dly o z o tt j ell e ginek b i zt o sit d s q 6r d ek4b en s ziil et ett.

A hdzirend hatdlya

A h6zirend el6ir6sait be kell tartania az iskoliiba jdr6 tanul6knak, a tanul6k sziileinek, az iskola

teriilet6n tart6zkod6 liitogat6knak, az iskola pedag6gusainak 6s mds alkalmazottainak. A hdzirend

el6irdsai azokra az iskolai 6s iskoliin kiviili, tanit6si id6ben, illetve tanitdsi id5n kiviil szervezett

programokra vonatkoznak, melyeket a pedag6giai program alapj6n az iskola szervez,6s amelyeken az

iskola elldtja a tanul6k feliigyelet6t. A tanul6k az iskola iiltal szervezett iskoldn kiviili iskolai

rendezv6nyeken is kOtelesek betartani a hdzirend el6ir6sait. A hiizirend hat6lya kiterjed az iskola

teri.ilet6re 6s az iskola kcizvetlen kcirnyezet6re.

Tcirv6nyi hdtt6r, legfontosabb jogszabdlyok:

- 77 / 1994. (MKM) rendelet,

- 30 / 2004. (OM) rendelet,

- A nemzeti kciznevel6sr6l sz6l6 2011..6vi CXC. t6rv6ny,

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

2. A HAZIREND NYILVANoSSAGAVAL KAPCSoLAToS SZABALYoK

Az intlzmlny hiizirendjlt a szil6 az els6 kapcsolatfelv6telkor, illetve az esetleges m6dositdsokat

kcivet6en megkapja. Az intdzmlnyben a hiizirenddel kapcsolatos r6szletes t6jdkoztatds megaddsa az

6vkezd6 sziil66rtekezleten tcirt6nik 6s a csoportvezetlk feladatkrir6be tartozik a tov6bbi t6j6koztatis,

illetve a h6zirendben foglaltak betartat6sa. A hdzirend egy-egy p6ld6nya a csoportszob6kban, egy

p6ld6nya pedig az irodahelyis6gben keri.il kifiiggeszt6sre.

INTEZMENYI SZOLGALTATASOK KORE

Fejleszt6 nevel6s-oktatds egy6ni 6s csoportos formdban.

Azoknak a saj6tos nevel6si ig6ny( gyermekeknek, tanul6knak az iskolai elldt6sa, akik a tobbi

gyermekkel, tanul6val nem foglalkoztathat6ak egyi.itt. Az a kiildnleges b6n6sm6dot ig6nyl6

gyermek, tanul6, aki a szak6rt6i bizotts6g szak6rt6i v6lem6nye alapjdn mozg6sszervi,

lrzdkszervi,6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos, t6bb fogyat6koss6g egyiittes el6fordul6sa eseten

halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrumzavarral vagy egybb pszich6s fejl6d6si zavarral
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(srilyos tanul6si, figyelem- vagy magatafilsszabllyozdsi zavarral) kiizd. Fejleszt6siik egy6ni

k6pess6geiket figyelembe v6ve nem tankcinyvekb6l tcirt6nik, hanem ki.il6nbdz6 fejleszt6

eszkdzdket 6s fejleszt6 feladatlapokat haszndlunk erre a c6lra, ez6rt tankcinyvrendel6s, elldt6s

a mi iskoliinkban nem tcirt6nik.

Ig6ny szerint meleg 6lelem biztosit6sa.

Ig6ny szerint h6romszori 6lelem biztositiisa.

Szabadid6s programok szervez6se.

Hivatalos iigyek int6z6s6nek segit6se.

Eletvitelre vonatkoz6 taniicsadds, 6letvezet6s segit6se.

Onszervez6d6 6nsegit6 sziil6csoportok tdmogatdsa, m(kcid6s6nek, szervezlsbnek segit6se.

3.1. A tanul6i jogviszony

A fejleszt6 nevel6sben - oktatiisban azok a srilyosan - halmozottan s6riilt gyermekek r6szesiilnek

akiket, a Somogy Megyei Pedag6giai Szakszolgllat Megyei Szak6rt6i Bizottsiig, valamint a F6v6rosi

Pedag6giai SzakszolgillatSzak6ft6i v6lem6nye erre a k6pz6si form6ra javasol.

M6s int6zm6nyb6l tanul6 iitv6tel6re kiz6r6lag a Somogy Megyei Pedag6giai Szakszolgdlat Megyei

Szak6rt6i Bizottsdg, valamint a F6vdrosi Pedag6giai Szakszolgllat kijelt)16 nyilatkozata alapj6n van

lehet6s6g.

Az a killdnleges b6niism6dot ig6nyl6 gyermek, tanul6, aki a szak6rt6ibizottsdg szak6rt6i v6lem6nye

alapjdn mozgesszervi, 6rz6kszervi, 6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos, tcjbb fogyat6koss6g egyiittes

el6fordul6sa eset6n halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrum zavarral vagy egydb pszich6s

fejl6d6si zavarral (srilyos tanul6si, figyelem- vagy magatartisszabdlyozitsi zavarral) ki.izd.

A sziil6nek szabad iskolaviilasztdsi joga van, de a 2011. evi CXC. Kciznevel6si trirv6ny alapjdn a

jegyz6 kotelezheti a szi.i.lSt, hogy a szak6rt6i v6lem6ny alapj6n gyermek6t a megfelel6 nevel6si -
oktatiisi int6zm6nybe irassa be.

A fejleszt5 nevel6s-oktatiisban rbsztvev6 tanul6k tanul6i jogviszonya a tanul6 tankdtelezetts6g6nek

v6g€ig tart, de a szil6 k6r6s6re 6s a Szak6rt6i Bizotts6g javaslat6ra 23. 6let6vig meghosszabbithat6,

aminek felt6tele a szil6i k6relem, illetve az int6zm6ny vezet6j6nekhozzdjlrtlilsa.

4. A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABALYOK

. A tan6v rendje megfelel a jogszablly iiltal el6irtaknak.

'A tanitiis n6lki.ili munkanapok idej6t - a fenntart6, valamint az int6zm6nyvezet6 hatirozza meg,

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

munka hat6konysiigilt segits6k el6.

'Az int6zmdny 7.30.-16:30.-ig tart nyitva. Ez id6 alatt pedag6gusok, fejleszt6 szakemberek 6s a

fejleszt6 nevel5 6s oktat6 munkdt kozvetleni.il segit6 munkatdrsak gondoskodnak a gyermekekr6l.
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'A fejleszt6 nevel6s-oktatds egy6ni 6s csoportos form6ban 8:00 6s 14:30 kozott val6sul meg. 14:30-t6l

eW, az erre a c6lra kijelOlt helyis6gben tcirt6nik meg a gyermekek d6lut6ni feliigyelete. A d6lut6ni

feliigyelet keret6ben val6sulnak meg a szabadid6s foglalkoziisok.

.A tanit6si 6r6k, foglalkoz6sok ktiztitti sztinetek rendje:

A d6lel6tti foglalkozdsok nem egys6ges id5tartamriak, ezek a gyermekek egy6ni sziiks6gleteihez

igazodnak. Sziinetekben a pedag6giai munkiit segit6 koll6gik 6pol6si - gondozisi feladatokat,

valamint 6nell6tist segit6 tev6kenys6get v6geznek. Ez6rt a tan6rai foglalkoz6sok id6tartam6t, a

sziinetek idej6t a csoport sziiks6gletei hatilrozzdk meg. Az elt6r6 sztiks6gletek miatt csenget6si

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

munkatdrs feli.i gyelete alatt v6gzik napi tev6kenys6giiket.

Az 6tkez6s meghat6rozott rend szerint tdrt6nik az 6rarendhez alkalmazkodva oszt6lyonk6nt elt6r6

id6pontban, 6s elt6r6 id6tartamban: 116ra 45perct6l- 'l2ora 41-kozcjtti id6ben. A behozott 6telek, italok

tiirolSsa kiz6r6lag a konyh6ban tcirt6nhet zdrhat6 dobozban. A tan6r6kon nem szabad 6tkezni,

innival6t fogy asztani, r 6g6gamizn|

Az int6zm6ny teljes tertilet6n feliigyelet n6lkiil tanul6 nem tart6zkodhat!

' A gyermekeknek a fejleszt6 6s iskolai foglalkoz6sok kezd6s6nek az idej6re a csoportszobdkban kell

lenniiik.

' A fejleszt6 nevel6s-oktatiis napirendje, pedag6giai programja a munkat6rsi kcizoss6ggel egyeztet6sre

6s elfogad6sra keriil.

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

srilyos 6s halmozott fogyat6kossdggal 6lnek 6s a az ell|tisuk, gondoziisuk eg6sz napos feladat, igy a

napirend iriinyad6, amit a gyermekek ig6nyei szerint alakitunk.

' A gyermekek feli.igyelet n6lki.il nem hagyhatjrik el az intlzmdny 6pi.ilet6t. Ennek a szabiilynak a

betart6sa, valamint betartat6sa a munkatdrsak feladata.

' A tanul6 az intlzmdnyb6l csak sziil6vel, a szil6 6ltal meghatalmazott szem6llyel vary a t6mogat6

szolgiiat munkatdrsaival t6vozhat.

' Az int6zm6ny 6ptilet6ben 6s az intlzm€ny teljes teri.ilet6n tilos a dohilnyzds 6s a szeszesital

fogyaszt6s.

. Az intdzm6nybe a tanul6k csak a fejleszt6shez, napkdzbeni elliit6shoz sziiks6ges felszerel6st

hozhatjdk magukkal. A saj6t 6s kornyezettikre vesz6lyes eszkciznek min6si.il6 tdrgyakat nem hozhatjiik

be az irrtdzm6ny 6piilet6be.

. A tanul6k tulajdon6t k6pez6 tdrgyak6rt az int6zm6ny felel6ss6get nem v6llal.

. Eg6szs6giigyi 6s tisztas6gi okokb6l a v5lt6cip6 haszn6lata kdtelez6!

. A tanul6knak a balesetv6delmi 6s Hizv6delmi szab6lyokat k6pess6geikhez m6rten az el6rhet6 es

elviirhat6 m6don be kell tartanil

. Azint6zm6nyi tinneps6geken az tinnepi dltdzet minden tanul6 szirm6ra ajiinlott!



A tanul6k. a sziil6k eg,v6b tij6koztat6sa 6s v6lem6nynyilvdnitisa

A tanul6kat az iskola 6letEr6l, az aktudlis tuilnioal6irdl tdjdkoztatja:

Az iskola igazgat6ja, a csoportvezet6 pedag6gusok.

A sziil6ket a nevel6k a tanul6k egy6ni haladds6r6l , magatartitsiir6l, 6s egy6b esem6nyekr6l a

tdj6koztat6 fiizetben, a szi.Jtl6i 6rtekezleteken t6j6koztatj6k.

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

A t6\6kozat6 fizet az iskola 6s a sziil6k kozti kapcsolattartds eszkoze.

A tdj6koztat6 fiizetet a tanul6nak minden nap magiival kell hoznia az iskol6ba, abejegyzlseket al6 kell

iratnia.

5. ASZUL6KKOTELEZETTSEGE

. A tankdtelezetts6g betart6sa.

. A szakemberekkel, munkatiirsakkal val6 egyiittmiikod6s, kapcsolattart6s.

. A tanul6kat 6rint6, veliik kapcsolatos inform6ci6 6taddsa.

.A gyermek hi6nyzris6t a tiivoll6t els6 napjdn 8:30.-ig jelezze a csoportvezet6 fel6 az 6tkez6s

lemonddsdval egytitt. Amennyiben ahi6nyz6st, eb6dlemonddst nem ielezte, igy az adott nap 6tkez6si

t6rit6si dij6t akkor is kisz6ml6zza az int6zm6ny, ha egy6bk6nt t6rit6si dijkedvezm6nyben r6szesiil

(ennek fedezete az int6.zm6ny szirmra csak a t6nyleges jelenl6t eset6n biztositott)!

.Gyermek6nek testi higi6ni6j6t biztositva tiszta ruh6zatban 6s tiszta 6llapotban engedje az

int6zm6nybe.

. Az int6zm6ny 6piilet6nek, teriilet6nek, valamint az eszkdzdk, berendez6sek 6v6sa, rendeltet6sszerii

haszndlata.

6. ATANULOKKOTELEZETTSfGE

A tdrsadnlmi integrdci6 alapfeltitelei kdzc)tt szerepel a tdrsadalom dltal elfogadott normdk ds irtikek szerinti

nmgatartis, aiselkedds elsajdtitdsa ds alkalmazdsa. Az int,lzmdny fontosnak tartja, hogy a fogyatdkos gyermekek

irdnyiba is nrcgfogalmazza ezeket az eludrisokat, az dletkor is a fogyatdkossdg mirtdkenek figyelembeadtele

mellett.

. Elemi higi6niai szabdlyok betartiisa.

. Egymds testi 6ps6g6nek meg6v6sa.

. Tiirgyi kdrnyezet rendeltet6ss zer ii haszndtlata 6s annak me g6v6sa.

. Alapvet6, elemi, elv6rhat6 magatart6sformiik betart6sa.

. Alapvet5 6s megfelel6 iidvcizl6si formdk haszniilata.

. A feln6tteket 6s t6rsakat megillet6 tisztelet megad6sa.

. Tilos a miisok testi 6ps6g6nek vesz6lyeztet6se!
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7. A TANULoT JoGoK Es xOrnrszrrrsEcEK GyAKonrAsever KApcsoLATos

szasAryor

7 JL. H'it-, 6s vallisoktatis

Az iskoliiban a teriiletileg illet6kes, bejegyzeft egyhdzak - az iskola nevel6 6s oktat6 tev6kenys6g6nek

megfelel6en - hit- 6s valliisoktat6st szervezhetnek. A hit- 6s vall6soktat6son val6 r6szvdtel a tanul6k

sz6m6ra a sztil6k ig6nye szerint trjrt6nik. Gy6gypedag6gusaink a hit - 6s erkdlcstan foglalkozdsokat a

csoportfoglalkoziisok rendj6be be6pitik, heti rendszeress6ggel megtar$6k. Ezek a foglalkoz6sok a

csoportszobiikban zajlanak. Unnepi alkalmakkor a helyi templomban illetve int6zm6nyiinkben kijelcilt

helyen a tanul6k egyhLzi szertartdsokon vehetnek r6szt.

7.2. Kapcsolattartiis a Gyermekj6l6ti Szolg6lattal

A helyi Gyermekj6l6trSzolg6labtal val6 szorosabb egyiittmiik6d6s soriin az iskola vezetSje (helyettese)

- a Wlrypedag6gusok vary a pedag6giai munkiit segitS dolgoz6k jelzlse alapjdn - veszi fel a

kapcsolatot a Gyermekj6l6ti Szolg6lat illet6kes munkatdrilsdval. Az igazgat6 vagy helyettese

tovdbbitja a csoportvezet6 gy6gypedag6gusok iiltal a tanul6r6l kiiillitott feljegyz6seket a

Gyermekj6l6ti Szolgiilathoz. Kcizcis megbesz6l6s utiin keri.il sor a tervezett int6zked6sre a gyermek

iigy6ben. Az igazgat6 6s a csoportvezet6 a Gyermekj6llti Szolgilatal k6zcisen szervez a felmeriil6

probl6m6k megoldds6ra ir6nyul6 esetmegbesz6l6seket.

Az tnt6zm6ny, valamint a gyermek nevel6s6vel, oktat6siival, ell6t6silval foglalkoz6 munkat5rsak a

gyermekv6delmi trirv6ny 6rtelm6ben kcitelesek jelz6ssel 6lni a gyermek vesz6lyeztetetts6ge eset6n a

gyermekj6l6ti szolgdlatndl.

Int6zm6nyiinkben magas ar6nyban tal6lhat6k rossz szociitlis koriilm6nyek kcizdtt, veszblyeztetett

kcirnyezetben 616 tanul6k. A gyermekv6delmi tev6kenys6geink kozott kiemelt figyelmet forditunk a

megel6z6sre, a prevenci6ra. A marcali illet6kes gyermekj6l6ti szolgdlatokkal va16 folyamatos

kapcsolattartds1rt az int6zm6nyvezet6 a felel6s. A gyermekj6l6ti szolgllatokkal val6 egyiittmiik6d6s

kiemelked6en fontos a kcivetkez6 esetekben:

. vesz6lyeztetetts6gre utal6 jelek (stlyos csal6di konfliktus, csaliidon belflli er6szak, alkohol- 6s

kiibit6szer f o gy aszt6s gyanrija)

. s(rlyos sziil6i deviancia

. csal6dgondozirs.

Megjegyz6s: Tekintettel arra, hogy az ell6tottak srilyosan 6s halmozottan fogyat6kos szem6lyek, ezdrt

az 6rdekk6pviselettiket, 6rdekv6delmiiket a munkat6rsi kcizciss6g 6s a szi.irl6i kozciss6g kiemelten

gyakorolja.



8. A TANULOK IUTALMAZASANAK ALAPELVEI

'Alapelv, hogy a tanul6k tanulmi{nyi el6menetel6nek lehet6s6geit a fogyat6kossiiguk m6rt6ke

jelent6sen befoly6solja, ez6rt jutalmaz6suk alapja az egy6ni lehet6s6gekhez 6s adottsrigokhoz m6rt

teljesitm6ny 6rt6kel6se.

rI jutalmazils c6lja a meger6sit6s, az dnbizalom kialakitiisa 6s er6sit6se, valamint a

kezdem6nye z6k6szs6.g meger6sit6se, fejleszt6se.

. A jutalmaz6s m6dszerei a sz6beli dics6ret, oklev6l, tdrgyijutalom.

E egy elmezd intizked4s:

Amennyiben a tanul6 e hdzirendben vagy miis jogszabiiyban, iskolai bels6 szabdlyzatban foglalt

koteless6geit megszegi, fegyelrnez6 int6zked6sben, fegyelmi biintet6sben r6szesiilhet. A

fegyelems6rt6s m6rt6k6t6l fiigg6 int6zked6sek az al6bbiak: sz6beli figyelmeztet6s, ir6sbeli

f igyelmezte tls, az iskoldb6l va16 eltaniicsolds.

Figyelmeztet6st a csoportvezetl ad, az ir6sbeli figyelmeztet6s, 6s az eltaniicsol6 int6zked6s az igazgat6

hatiiskcire. Int6zked6s6t iriisba foglalja, 6s a sziil6 tudomiisiira hozza. A szankci6k els6 6s

legfontosabb szintje a pedag6gia m6dszereinek felhaszn6l6s6val t<irt6n6 fegyelmez6s, kdvetheti

azt bizonyos jutalmak megvondsa. A fegyelmez6 int1zked6sek nem megtorl6 jellegiiek, hanem

tovdbbi fegyelems6rt6sek megel6z1sdre szolgdlnak, 6s ariinyban kell lenniiik a v6tkess6g

srilydval.

Az int6zked6sek meghozataliiniil alapvet6 pedag6giai szempontk6nt az egys6gess6g, a

kcivetkezetess6g 6s a fokozatossdg 6rv6nyesiiljcin.

Srilyos kdteless6gszeg6snek min6siil: az eg6.szs6gre iirtalmas szerek (doh6ny, szeszesital,) iskoldba

hozatala, fogyasztilsa; a szlndlkos k6rokozis; az iskola nevel6i 6s alkalmazottai emberi

m6lt6sdg6nak srilyos megs6rt6se; iskolatiirs bdntalmazilsa, emberi m6lt6srig6ban val6

megal6z6sa, zsarolilsa; sorozatosan durva 6s tr6.gdr kifejez6sek hasznillata; 6rt6kek

eltulajdonit6sa.

9. A TANULo Arrer ELOLLLiTorr rERMEx, ootoc, ALKorAs vAGyoNr IoGARA
VoNATKO ZO DiI AZ LS SZABALYAT

A tanul6 jogut6djak6nt az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtok6ba keriilt dolog

felett, amelyet a tanul6 iillitott el6 a tanul6i jogviszonylb6l ered6 kotelezetts6g6nek teljesit6s6vel

cisszefflgg6sben, illetve a tanul6i jogviszonyhoz kapcsol6d6, azonban az abb6l szArmaz6

kotelezetts6gekhez nem kcit6d6 feladatok teljesit6sekor.

A tanul6t dijazls illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat miisra ruhdzza 6t.

Meghatiirozott esetben a tanul6t megfelel6 dijazils illeti meg. A megfelel6 dijazdsban a tanul6 -

tizennegyedik 6let6v6t be nem tdltdtt tanul6 eset6n sznl6je egyet6rt6s6vel - 6s a nevel6si-oktatdsi

int6zm6ny 6llapodik meg, ha a vagyoni jog iltruhdzdsa alkalomszeriien, egyedileg elk6szitett dologra

vonatkozik.



10. A TER[rEsr oiy rlzErpst rOrnrEznrrsrccn KApcsolAros szenAlyoK
Int6zm6nytinkben az iskolai nevel6s - oktat6s t6rit6smentesen vehet6 ig6nybe. Az iskoldnkban

6tkez6st nem vesznek ig6nybe a gyermekek, igy ezzel kapcsolatosan t6rit6si dij befizet6s sem tcirt6nik.

Az 6tkez6st az intlzmlnyhez szorosan kapcsol6d6 szociiilis int6zm6ny biztositja. Az ott ig6nybe vett

6tkez6shez kapcsol6d6 dij befizet6s,6tezen int6zm6ny t6rit6si dijszabdlyzatatartalmazza.

11. A TANULO TAVOLMARADASAN.q,K, MULASZTASANAK, TESESUNNrc

IGAZOLASANE VONETKOZO RENDELKEZE SEK

Amennyiben a tanul6 a kcitelez6 foglalkoz6sokr6l tiivol marad, akkor a mulasztiis6t krjteles igazolni!

Fert6z6 betegs6g miatti hiilnyzls igazollsa minden esetben csak a kezel6orvos dltal adott eredeti

igazolils vagy hivatalos dokumentum eredeti p6lddny6nak bemutatdsdval tdrt6nhet. Az eredeti

dokumentu m ot az int€zm6ny meg6rzi.

A sziil6 gyermeke szdmdra csal6di, vagy hivatalos tigyben tett tdvolmaraddsdt igazolhatla. Az

igazollst irdsban, az intlzm€ny vezet6j6hez cimezve koteles benyrijtani a tiivolmarad6st megel6z6en.

12. BALESETMEGEL6 ZESI SZABATYOT<, OVO-VED6 INTEZKEDTSNT

'1,2J1,.lnt6zm6nyi v6d6 - 6v6 int6zked6sek

Az int6zm6ny vezet6inek, pedag6gusaink, alkalmazottainak feladata a tanul6i balesetek

megel6z6s6ben:

'A gy6gyszereket a gyermekekt6l i6l elki.ilcinitett helyen (dpol6n6i szoba) z6rhat6 szekr6nyben kell

tartani. Az orvosi 6s iipol6i szob6ban gyermekek csak feln6tt (orvos, v6d6n6, 6pol6n6) jelenl6t6ben

tart6zkodhatnak.

'A gyermekfeliigyel6i, iipol6n6i 6s az orvosi szobdt folyamatosan zirni kell, ha ott feln6ttek nem

tart6zkodnak.

'Mfihelytermekben, sziimitiistechnikai teremben, tornateremben, tantermekben 6s egy6b foglalkozdsi

helyis6gekben a tanul6k csak feL:r6tt (pedag6gus, nevel6-oktat6 munkiit segit6 alkalmazottak)

jelen16t6ben tart6zkodhatnak.

'Minden tan6v elej6n az intdzmlny osszes dolgoz6jlnak a v6d6 - 6v6 int6zked6sek fontossdgiir6l, a

baleset megel6z6se 6rdek6ben betartand6 szabiilyokr6l tiljlkoztatdtst kell tartaniuk a tanul6knak 6s azt

iriisban dokumentiilni sziiks6ges.

'A tan6riik kozcitti sziinetekben iigyeletet kell elldtni. Az tigyeletesek a baleseti vesz6lyforr6sok

kcizel6ben kcitelesek az intlzm1nyben l6v6 eszkozok 6llapot6! balesetv6delmi szempontb6l is

folyamatosan ellen5rizni.

' Az intdzmlny vezet6j€nek az el6iriisok betartiisdt folyamatosan 6s id6szakosan ellen6rizni kell.
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'Tanul6i baleset 6szlel6se eset6n az intlzmlny gondoz6 6s 6pol6jrit azonnal 6rtesiteni kell, annak

meg6rkez6s6ig a balesetet 6szlel6 szem6ly felk6sziilts6g6nek megfelel6 ell6t6st biztositani kciteles. A

balesetekr6l az int1.zrndny vezet6j6t valamint a munkav6delmi felel6st trij6koztatni kell.

.A tanul6 6s gyermekbaleseteket halad6ktalanul ki kell vizsgdlni. Ennek sor6n fel kell tiirni a kivdlt6

6s kdzrehat6 szem6lyi, tdrgyi 6s szervez1si okokat.

.A balesetekr6l jegyz6konyvet kell felvenni, amelynek eW-eW p6ld6ny6t akivizsgdlils befejez6sekor

meg kell kiildeni a fenntart6nak, valamint 6t kell adni a sziil6nek. A jegyz6kdnyv egy p6ld6ny6t az

int6zm6ny iratt6riiban kell 6rizni.

. Srilyos balesetet azonnal be kell jelenteni az int6zm6ny fenntart6j6nak.

.A tanul6balesetek bejelent6se tanul6ink 6s a pedag6gusok szdtmlra kdtelez6. Az a pedag6gus, aki

nem jelenti az 6r6j6n, foglalkozdsiin, sziinetben tcirt6nt balesetet mulaszt6st kcivet el. A balesetek

nyilvi{ntartds6t 6s a kormiinyhivatalnak tort6n6 megkiild6s6t az igazgat6 5ltal megbizott

munkav6delmi felel6s v 6gzi digitlrlis rendszer alkalmaziisiival.

.On6ll6an tr{j6koz6dni, kozlekedni nem tud6 tanul6t a szif-l6 vary az dltala ir6sban meghatalmazott

szem6ly viheti el az iskol6b6l. Az ciniill6 kozleked6sre nem k6pes tanul6t sziil6i feliigyelet n6lkiil csak

akkor lehet elengedni az intdzm6nyb6l, ha a szijrl6 ezt ir6sban k6rte.

.A tanul6i agresszivitiist, b6ntalmaz6st, megallztatdst,6rt6kek eltulajdonit6silt, az 6szlel6st kcivet6en

sz6ban 6s irdsban azonnal jelezni kell az illet6kes vezet6nek.

A pedag6gusok 6s egydb munkavdllal6k szdmdra minden tan6v elej6n tfiz-, baleset-, munkav6delmi

t6j6koztat6t tart az int6zm6ny munkav6delmi felel6se. A munkav6delmi felel6s megbizdsa az

int6zm6ny vezetcij6nek feladata. A tdj6koztat6 t6ny6t 6s tartalmdt dokument6lni kell. Az oktat6son

val6 r6szv6telt a munkavi6,llal6k a ldiriisukkal igazoljd*..

12.2. A dohinyzdssal kapcsolatos el6irdsok

Az intdzmlnyben - ide 6rtve az iskola udvardt, a f6bej6rat el6tti 10 m6ter sugar(r teriileh6szt6s az

iskola parkol6jdt is - a tanul6k, a munkavdllal6k 6s az intlzm1nybe liltogat6k nem doh6nyozhatnak.

Az iskoldbands az azon kivi.il tartott iskolai rendezv6nyekre olyan tanul6t, aki- az iskoldban, iskolai

rendezv6nyen szolgiilatot teljesit6 szem6ly megit6l6se szerint - eg6szs6gre iirtahnas szerek (alkohol,

drog, stb.) hat6sa alatt iill, nem engediink be. Ha t6voll6te mulaszt6snak szdmit, a t6voll6tet

igazolatlannak tekintji.ik.

A nemdohdnyz6k v6delm6r6l sz6l6 1999. 6vi XL[. tcirv6ny 4.S (8) szakaszitban meghatdrozott, az

int6zm6nyi dohdnyzds szabiiyainak v6grehajtdsii6rt felel5s szemely az int6zm6ny munkav6delmi

felel6se.
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12.3. Rendkivi.ili esem6nyek eset6n szi.iks6ges teend6k

12.3.1 Teend6k gyermekek int6zm6nyb6l val6 elt(in6se eset6n

A tanul6k nevel6s6t-oktatdsdt, gondozds6t elldt6 feln6ttek kcitelesek meggy6z6dni a

gyermekcsoportok 6tv6telekor,6taddsakor, hogy a t6nyleges lltszdrrr megegyezik-e av/utl6tsziimmal.

A l6tsz6mt6l val6 elt6r6s okiit azonnal ttsztdzni kell. Amennyiben az elt6r6s oka nem ttsztdzhat6, a

munkaviillal6 kdteles halad6ktalanul 6rtesiteni kcizvetlen munkahelyi vezet6j€t, vagy az i.igyeletet

elldt6 vezet6t.

Az 6rtesitett vezet5 koteles:

' halad6ktalanul v izs giilatot ind itan i az eltiin1s kd rii lm6nyeine k f elderit6s6re,

'tiij6koztatni az eltiint tanul6 sztileit,6tmeneti vagy tart6s nevel6sbe vett tanul6 eset6n a gyermek

gy 6mj6t, a lak6sottho n v ezet6jbt,

. a felkutatiisra iriinyul6 k6r6ssel megkeresni a rend6ri szerveket,

'a siirg6s int6zked6sek megt6tel6t kovet6en azonnal 6rtesiteni kell az int6zm6nyvezet6j6t, az

int6zm6nyvezet6je kciteles folyamatos kapcsolatot tartani az elt(nt gyermek sziileivel 6s a

rend6rs6ggel,

'a tanul6 elt(n6s6vel kapcsolatos megtett int6zked6sekr6l az int6zm6ny vezet6je vagy a

helyettesit6s6vel megbizott szem6ly kciteles ir6sban 6rtesiteni az int6zmbny fenntart6j6t,

'az elt(n6s koriilm6nyeinek felti{rds6ra 6s felel6ss6g k6rd6s6nek megdllapitrlsilra a vezet6 koteles

vizsgilatot inditani, majd a vizsg6lat lez6rdsa ut6n a t6jdkoztatdst, jelent6st elk6sziteni, a sziiks6ges

int6zked6seket megtenni"

12.3.2. Teend6k bombariad6 6s egy6b rendkiviili esem6nyek eset6re

A rendkivi.ili esem6nyek (toviibbiakban: ,,bombariad6") eset6re a20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.

S (1)/n szakasza v6grehajt6s6ra a kcivetkez6 int6zkeddseket l6ptetjiik 6letbe:

' azint6zm1ny vezet1 beosztiisri dolgoz6ja a bejelent6s val6siigtartalm6nak vizsgiiata n6lki.il kciteles

elrendelni a bombariad6t,

' a bombariad6 elrendel6se a t(zriad6hoz hasonl6an az iskolai cseng6 szaggatott jelz6s6vel tcjrt6nik,

' az iskola 6piilet6ben tart6zkod6 tanul6k 6s munkavdllalok az 6piiletet a t6zriad6 tervnek megfelel5

rendben azonnal kcitelesek elhagyni. A gyiilekez6sre kijelcilt teri.ilet - ezzel ellent6tes utasitds

hirinyriban - az udvar. A taniirok a niiluk l6v6 dokumentumokat mentve kdtelesek az osztiiyokat

sorakoztatni, a rirbizott tanul6k kis6ret6t 6s feliigyelet6t elliitni, a tanul6csoportokkal a gyid'lekezl

helyen tart6zkodni,

' a bombariad6t elrendel6 szem6ly a riad6 elrendel6s6t kovet6en halad6ktalanul kdteles bejelenteni a

bombariad6 t6ny6t a rend6rs6gnek,

' a bombariad6 lefrijiisa folyamatos csenget6ssel 6s sz6beli krizl6ssel tdrt6nik. A bombariad6 dltal

kiesett tanitiisi id6t az iskola vezet6je p6tolni kciteles a tanit6s meghosszabbit6siival vagy p6tl6lagos

tanit6si nap elrendel6s6vel.
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. A rend6rs6g meg6rkez6s6ig az 6pi.iletben tart6zkodni tilos

12.3.3.Teend 6k tfiz, Arviz, egy6b term6szeti katasztr6fa eset6n

T(iz, irviz, belviz, egy6b term6szeti katasztr6fa eset6n a 12.3.2. pontban felsoroltak szerint kell eljdrni.

A kiiirit6s zavartalansiig66rt az osztiilytermekben, foglalkoz6si helyis6gekben l6v6 nevel6k a felel6sek.

12.4. A rendszeres egilszslgigyi feliigyelet, ell6t6s form6i, rendje

A dolgoz6k munkakciri alkalmass6gi vizsgdlatit i.izemorvos l6tja el, szerz6ddsben szerepelnek az

6ltala elldtand6 munkaeg 6szs6gigy i feladatok.

A tanul6k eg6szs6giigyi alkalmassiigiit gyermekorvos l6tja el a v6ros jegyzljdnek megbiz6s6b6l. 6

l6tja el iskolaorvosk6nt a prevenci6s 6s gondoziisi feladatokat a v6d6n6 segits6g6vel. Az iskolaorvos 6s

v6d6n6 az orvosi szob6banvbgzi a tdrv6ny rlltal el6irt feladatait. Szocidlis 6s Eg6szs6gtigyiSzolg6ltat6

Kozponttal kotdtt feladatell6tdsi meg6llapodds szab6lyozza az iskolav6d6n6i ell6tiisi tev6kenys6get.

Tev6kenys6g6t kiilOn munkaterv rogziti. Az iskola tanul6it akut esetben a teriiletileg illet6kes

hdziorvosok ldtjrik el.

13. HELYISECNX ES TZINTEZMENY TERULETEUNrc HASZNALATA

13.1. Altalanos szab6lyok

A tanul6k az int6zm6ny l6tesitm6nyei! helyis6geit csak pedag6gusi, oktat6-nevel6 munkiit segit6

alkalmazott feliigyelet6vel haszniilhatl6k. Az int6zm6ny valamennyi dolgoz6jdnak koteless6ge, hogy

az 6ptiletek 6llagdt, berendez6seit meg6vja, 6s mindennapi munk6jdban a tanul6kat is nevelje,

rendeltet6sszerii haszndtlatra, anyag- 6s energiatakar6koss6gra, baleset-megel6z6si, munkav6delmi 6s

tf zv6delmi el6ir6sok betartdsdra.

Az iskola l6tesitm6nyeiben 6s helyis6geiben a nevel6-oktat6 munkiival iisszefigg6, azt el6segit6

tev6kenys6g folyhat.

Az audiovizuiilis eszkozdket, oktatiisi szeml6ltet6eszkOzoket, szersziimokat, sporteszkcizriket,

jdt6kokat 6s egy6b az oktateishoz 6s fejleszt6shez kapcsol6d6 eszkozdket a pedag6gus

nyilvdntart6fi.izetben vesz itt az eszkozdk kezel6j6t6l. Az 6tvev6 az dtvett eszkdzcik6rt teljes anyagi

felel6ss6get v6llal.

Tilos az iskola teriilet6r6l, helyis6geib6l oktat6stechnikai 6s egy6b eszkcizcik kivitele, magiinc6lt

haszn6lata. Indokolt esetben az elvitelre az int6zm1ny vezet6je enged6lyt adhat. A tanul6k, 6s

dolgoz6k tanul6i jogviszony6val illetve munkaviszonyiival risszefi.igg6 egy6ni felszerel6s66rt az

int6zm6ny felel6ss6ggel tartozik. Ebb6l ad6d6an is a be6rkez6 tanul6i jogviszonnyal, int6zm6nyi

kcizalkalmazotti jogviszonnyal nem rendelkez6 idegenek irodai bejegyz6se 6s a bejdrati kapu

rendszeres z61 6sa elengedhetetlen.

A tanul6 az 6piiletet tanuldsi id6 alatt csak az iskola valamelyik vezet6j6nek enged6ly6vel hagyhatia

el.
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14. EGYEB RINDI]I,KF,ZI1S

I rr tcznrenvi jogviszony megsztinese:

. A lrdzirenrl srilyos 6s/vagy rendszeres megs6rt6se.

. Az on- kdz-vesz6lyes rnagatartds.

.l:1,,eszs6gi dll;rpot olyan mert6kii roml6sa, mely szak6pol6si feladatokat von nragdval, apolirsi

sz ti ks6 glc tt ai I I a ntl 6 c.g6szscgii gy i szc nt 6ly zet jelen l6t6 t ig6nyl i.
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Lcgitiutdci6

h/tMSZ Dil - Durdrrtfili Rtgi6 Kdzponl Fejleszti Neoel4st - Oktatdst VEgz6 lskola Marcali T'elephelv

Ildzirendjinek
elf ogaddsa 6s j6odhagydsa

Az MMSZ l)il - DrnfitifiIi Rigi6 Kdzpottt Eejlesztd Neoel4st - Oktatdst V6gz6 lskola Marcali

Telephely

Ildzirenrljit
a Szii l5i Szerv ezet vdlasztmdnya v6lem6nye zte, 6s el fogad aisra javasolta.

Kclt:

Marcali, 2074.08.29.

T-..*+ T:\^J\
Szii 16i szerv ezet vczctrije

,\INISZ I)il - Dundrttfili Rigi6 Kbzqtortt Fejleszt6 Neaelist - Oktatdst Vigz6 lskola Nlarcali T'eleplrclry

Ildzirendjit
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I{atdlya a visszavondsig vagy rn6dositiisriig tart.

Feli.i lvizsgiilat6t hiirom6vente kell elv6gezni.

Modositrisit lezdctrtinyezhetik a gyernrckck, fatnlok a sziil1ki)n keresztr'il, n fawrtnrt6 is n nrutkntirsnk.

logsznbilyi uriltoztis esetdn nfidositwi kell n lfizirandet.
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A Ilizirerul feliiloizsgdlata uregtdrthi.
I,E G I' IIM ACT 6, Z AN6 REN D E LKEZES

Le gitittrtici6

MMSZ l)il - I)utdrtttili Rigi6 Kdzpont Fejlesztd Neaelist - Oktatdst VEgz6 Iskola Marcali Telephely

Ildzirendjdnek
elf ogaddsa is j6t,dhagydsa

Az MMSZ Dil - Durrdrtttili Rdgi6 Kiizpont Fejleszt6 Neoel4st - Oktatdst Vtgzd lskola Marcali

Telephely

HdziradjEt
a Szii16i Szervezet vi{lasztmiinya v6lem6nye zte, 6s elfogad 6sra javasol ta.

Kelt:

Marcali, 2015. 04. 30.

- 3il *= /eooq
Szi.i l6i szerv ezet v ezetrije

MMSZ Dil - l)ruirrttrili Rigi6 Ki)z9tout Fejlesztd NeoelLst - Oktatdst Vigz6 lskola Marcali T'eleplrcty

Ildzireruljit
az intd zm6ny a I ka hn azo tti kdz<iss6ge elf o gad ta.

Kelt:

Marcali, 2015.04. 30.

anne

ezeto
ldr6 retrdelkczfuek

A lldzirend
a fenntart6 j6v6hagyds6val

2o15.m6jus 04 - t6l l6p 6letbe.

I Iatdlya a visszavon6sig vagy m6tlositdsdig tart.
Feliilv izs 96 latiit hiiromevente kell elv6gezni.

Mldositistit ke zdetuinyezlrclik a gyenuekck, fntnlok o sziil6lech keresztiil, n fenntnrtl is o tttrrrrlcntirstli.

logsznbrilyi uriltozris esetin nfidositatri kell o hrizirendat.

I

I'}ccs, 20'15. 04. 30.
MAGI'AR ir{AT,rAI
SZTREIETSZOLGAT-..{,
EGYESTILET
oEunuNANnilr recro
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tl llazirurd feliilaizsgdlata nrcgtdrthi.
I,EGI'I'IMACI6, ZAN6 RENDELKEZES

Lcgitittrrici6

MMSZ Dil - Dunirrtrili Rigi6 Kdzpottt Fejleszt6 Neael4st - Oktatdst Vigz6 lskola Marcali T'elcphely

Ildzirendjdnek
elf ogaddsa is j6udhagydsa

Az, MMSZ Dil - Dundtftili Rigi6 Kdzpotrt Fejleszt6 Neael6st - Oktatdst Vigzd lskola Marcali

Telephely

IldzirendjEt
a Szi.il6i Szervezet v6laszhndnya v6lem6nyezte, €s elfogad6sra javasolta.

Kt'lt:
lvl a rca li, 2076. 06. 30 .

--SrU4-E:=r*-Szi.i 16i szervezct vezetrije

iIMSZ Dil - Drutdntfili Rigi6 Kdzpottt Feilesztd Neoel|st - Oktatist Vigzri lskols Marcali T'elephely

Hdzirendjdt
az int6zm6ny a I kalmazotti kcizossege el fogad ta.

Kelt:

Marcali, 2076.06.30.

lfi16 rendelkezisek

A tlcizirend
a fenntart6 j6v6hagy6s6val

2016. szeptember 1 - t6l l6p 6letbe.

I Iat6lya a visszavondsig vagy modositiisdig tart.

Fel ii Ivizs giilatdt hi{,rom6vente kel I elv6gezrri.

Mddositistit kezdenftnyezlrctik a gyernrckek, fiotnlok n sziil1kon keresztlil, n fanntutd is n nrtrnkstrirsnk

logsznbiilyi adltozis esetin nfidositani kell a hizirendet.
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