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1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

 

A köznevelési intézmény hivatalos neve: 

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

 

Rövid neve: Csalogány EGYMI 

Székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 48-50. 

Telefonszám: 06-1-225-0450 

Email cím: csalisuli@gmail.com 

Weboldal: csaloganyiskola.hu 

 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye: 1054. Budapest, Akadémia utca 3. 

 

Fenntartó neve: Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 1. 

Fenntartó telefonszáma: 06-1-437-8868 

Fenntartó email címe: eszakbudapest@kk.gov.hu 

 

Az intézmény típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

Az intézmény alapfeladatai: 

 integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

 általános iskolai nevelés-oktatás (sajátos nevelési igényű) 

 készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

 kollégiumi nevelés 

 gyermekotthoni ellátás 

 

OM azonosító: 038386 
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2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

A házirend elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk. 

 

Külső szabályzók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról   

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramját, 

 az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletet, a Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról, 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramja  

2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a 

tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 

 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

 51/ 2012I. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
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Belső szabályzók 

A házirendben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Szakmai alapdokumentum  

 Pedagógiai program  

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

3. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA 

 

Sajátos nevelési igényű tanulóink érdekképviseletét és véleménynyilvánítási jogát a szülő 

(gondviselő) látja el személyesen vagy az iskolai szülőszervezeten keresztül. 

Házirendünk a Csalogány EGYMI önálló, belső jogforrása, ami a Pedagógiai Programmal, a 

Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt határozza meg 

intézményünk belső működését.  

A házirend célja, hogy az intézményben nevelkedő – tanuló gyermekek, fiatalok, a szülők, az 

iskola dolgozói, valamint az iskolával jogviszonyban nem lévő, de az intézmény létesítményeit 

jogszerűen használó személyek számára rögzítse a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának 

módját és az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások 

feladata, hogy biztosítsák az intézmény törvényes működését, a nevelés-oktatás zavartalan 

megvalósítását, és segítsék az itteni közösség életének megszervezését. 

A Házirend elkészítéséért az intézmény vezetője felelős, elfogadása az irányadó ágazati 

jogszabályok értelmében, a nevelőtestület jogköre. A nevelőtestület döntése előtt ki kell kérni 

a Szülői közösség, az Intézményi tanács és a Diákönkormányzat véleményét, amely szervezetek 

véleményezési jogot gyakorolnak. Hasonló eljárást kell követni a Házirend módosítása során 

is. 

A Házirend felülvizsgálata az alábbi esetekben lehetséges 

 törvénymódosításkor  

 az intézmény alapdokumentumainak változásakor  

 a vezetőség javaslatára  

 a nevelőtestület javaslatára (50 % + 1 fő)  

 a fenntartó felkérésére 

 

4. A HÁZIREND HATÁLYA 

 

A Házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra 

és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), és 

mindazon személyekre, akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve 

teljesítenek kötelezettségeket, valamint az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem 

állókra is. 

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási-, illetve tanítási időn kívül szervezett 

programokra is vonatkoznak, amelyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 
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A Házirend időbeli hatálya és érvényessége, a nyilvánosságra hozása utáni elfogadásától a 

módosításokig, valamint annak visszavonásáig tart. 

 

5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA  

 

A Csalogány EGYMI Házirendje az összes alapdokumentummal együtt megtekinthető az 

intézmény honlapján: http://www.csaloganyiskola.hu/, valamint egy-egy példánya 

megtalálható az intézmény tanári szobájában, valamint a titkárságon, az igazgatói irodában és 

az igazgatóhelyettesek irodájában is.  A Házirend változásakor, a módosított változat az 

intézmény weboldalán, valamint az előzőekben felsorolt helyiségekben minden 

intézményhasználó számára elérhető. A szülők a Házirend tartalmának tudomásulvételét 

aláírásukkal igazolják. 

A Házirend egy kivonatos példányát az Intézménybe történő beiratkozáskor, valamint a 

Házirend módosításakor a szülőnek/gondviselőnek át kell adni. 

 

6. A TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

A benntartózkodás rendjét az SZMSZ szabályozza. Az intézmény épületeiben az intézmény 

alkalmazottjain és a gyermekeken, tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt kaptak.  

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában, a titkárság által megadott 

időpontokban 07.00 – 15.00 óra között történik.  

 

Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése érdekében külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva; a külön ügyeleti rendről a szülők/gondviselők a tanítási szünetek előtt 

tájékoztatást kapnak, valamint megtekinthető az iskola honlapján. A külön ügyeleti rendet az 

intézményvezető határozza meg. 

 

A szülők/gondviselők gyermeküket reggelenként csak a portáig/bejáratig kísérhetik. Délután az 

intézmény portájánál várhatják gyermeküket, kivéve, ha az intézményvezető engedélyével 

rendszeresen korábban viszik el gyermeküket.  

Az óvodás gyermekeket szüleik/gondviselőik a csoportszobáig kísérhetik. Az első osztályos 

tanulókat az első tanítási héten szüleik/gondviselőik elkísérhetik a tanteremig. Mozgássérült, 

vagy állapotukból adódóan kevésbé önálló gyermekek/tanulók esetében az érkezés-távozás 

módja az osztályfőnökkel való egyeztetés nyomán a fentiektől eltérő módon is történhet.  

A tornateremben, a szaktanteremben és a szertárakban pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak 

a tanulók. Szülők/gondviselők, hozzátartozók, vendégek csak engedéllyel tartózkodhatnak az 

épületben. 

 

Nyitva-tartás 

 

Az intézmény nyitva-tartása tanítási napon: 7.00 - 17.30 óráig tart. 

Ügyelet: reggel 7.00-tól, délután 16.00 - 17.30-ig 
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Egyéni elbírálás elve 

 

Kizárólag egyéni elbírálás alapján, egészségi okok miatt nyújtott kedvezmény - mely szerint a 

tanuló a rendes tanítás kezdete után érkezhet az iskolába - a következők szerint szabályoztuk: 

 A kísérő, ill. szülő a gyermekkel 8.45-9.00-ig érjen az iskolába, majd az előzőekben 

leírt szabályoknak megfelelően csatlakozzon az osztály/csoport munkájához. 

 Az eseti késéseket a szülőnek írásban vagy telefonon kell előre jeleznie.  

 

Gyülekezési idő 

 

Tanítás előtti gyülekezési idő: 7.45-ig, helye: a földszint. 

Tanulóknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lennie. Az 

osztálytermekbe reggel 7.45 órától lehet bemenni.  

Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: földszinti aula. 

 

Tanítási idő 

 

Tanítás ideje alatt az iskola épületét elhagyni nem szabad. Rosszullét vagy bármilyen más okból 

szükségessé váló eltávozás esetén a tanuló az osztályfőnökétől, napközi/kollégiumi vezetőjétől 

kér engedélyt távozásra. A váratlan helyzetet minden estben be kell jelenteni az igazgatóságnak. 

A tornateremben, a szaktanteremben pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 

 

Csengetési rend 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. óra 08.00 08.45 

2. óra 08.55 09.40 

3. óra 09.55 10.40 

4. óra 10.55 11.40 

5. óra 11.50 12.35 

6. óra 12.40 13.25 

7. óra 13.45 14.30 

8. óra 14.35 15.20 

 

 

A tanítási órák ideje negyvenöt perc.  

 Az óraközi szünetekben a tanulók felügyeletét az ügyeletes pedagógusok látják el. Az 

ügyeletes pedagógusok kéréseit, utasításait a gyermekeknek, tanulóknak be kell 

tartaniuk.  

 A gyermekek/tanulók napi-/órarendjüktől függően a tanítási órák után, 12.05-től 14.35-

ig ebédelhetnek, a napi időpontokat az ebédeltetési rend adja meg. 
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 A reggeli étkezés az osztályt, csoportot átvevő tanár segítségéve, valamint a 

gyógypedagógiai munkát segítők közreműködésével valósul meg.  

 A tanulócsoportok a gyógypedagógiai asszisztenssel, napközis nevelővel, távolléte 

esetén az őt helyettesítő pedagógussal érkeznek az ebédlőbe, majd étkezés után együtt 

távoznak.  

 A gyermek, tanuló tanítási idő alatt az intézmény épületét csak kísérővel, illetve 

szülői/gondviselői engedéllyel hagyhatja el. Az intézményt tanítási idő alatt engedély 

nélkül elhagyni tilos.  

 Rendkívüli esetben – szülői/gondviselői kérés hiányában – az intézményből való 

távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt, erről 

azonban értesíteni kell a szülőt/gondviselőt.  

 

6.1. Az óvoda működési rendje 

 

Nyitva-tartás: 7.00-16.00-ig. Ezt követően 17 óráig ügyeletet tartunk. Ha a szülők/gondviselők 

17.00 óráig nem érkeznek meg gyermekükért, az ügyeletes pedagógus telefonon megpróbálja 

elérni őket. Amennyiben ez sikertelen, a szülők egyidejű értesítése mellett – üzenet hagyása a 

bejárati ajtón/portán – a gyermeket az ügyeletes nevelő a Gyermekjóléti Szolgálathoz kíséri. 

A szorgalmi idő szeptember 1-től június közepéig tart, az óvoda működési rendje igazodik az 

Intézmény működési rendjéhez. 

Évenként 5 munkanapon – az intézmény nevelőtestülete által jelölt napokon – tanítás vagy 

nevelés nélküli munkanapot tartunk. 

 

6.2. Egyéb foglalkozások  

 

A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az intézmény pedagógusai a habilitációs és 

rehabilitációs órákat kivéve 13.45 és 17.00 közötti időszakban – szervezhetik meg. Ettől eltérni 

csak az intézményvezető engedélyével lehet. Ilyen esetben a szülőket/gondviselőket előre 

értesíteni kell.  

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt 

módon – igazolni kell. 

Az intézmény a gyermekek, tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:  

 Habilitáció-rehabilitáció, egyéni felzárkóztatás  

 Intézményi sportkör  

 Versenyek, vetélkedők  

 Hagyományőrző tevékenységek  

 Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások  

 Múzeumi, kiállítási, művészetekhez kapcsolódó foglalkozások  

 Napközi és felügyelet 

Az intézményben tanítási napokon a délutáni időszakban 1-8. évfolyamon napközi (minden 

tanuló számára igénybe vehető), 9-12. évfolyamon felügyelet (dolgozó szülők gyermekei 

számára igénybe vehető) működik. A tanulók házi feladataikat a napköziben elkészítik. 
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7. AZ INTÉZMÉNYBEN A HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN AZ 

ALÁBBI SZABÁLYOK ÉRVÉNYESÜLNEK 

 

Az alsó tagozaton hétfőtől péntekig nincs otthon elkészítendő házi feladat. Hétvégére kis 

mennyiségű, gyakorló jellegű feladatot kaphatnak a tanulók. Az iskolai szünetekre szintén 

adhatóak gyakorló feladatok. 

A felső tagozaton hétfőtől péntekig jellemzően nincs otthon elkészítendő házi feladat. 

Készségfejlesztő Iskolában nincs otthonra feladott házi feladat. 

A napközi a délelőtti tanítási órák végeztével, a tanulócsoport órarendjéhez igazodva kezdődik, 

és 16 illetve 16.30 óráig tart. 

A napköziben való részvétel az általános iskola valamennyi évfolyamán kötelező a tanulóknak. 

A napköziben való részvétel alól a szülő/gondviselő írásbeli kérelmére az intézményvezető 

felmentheti a tanulót. 

A tanuló a napköziből csak a szülő/gondviselő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el.  

 

8. TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁSOK (SZAKKÖRÖK) 

  

Az intézmény a tehetséggondozást szakkörökkel valósítja meg. A szakkörökre a gyermekek, 

tanulók jelentkezhetnek, illetve a szakkört vezető pedagógus, a tehetséget felismerve, 

meghívhatja őket a szakkörre. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az intézmény 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az intézményvezető javaslatára az 

intézmény nevelőtestülete dönt. 

 

9. AZ INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁR 

 

A gyermekek, tanulók tanulását, a tanítási napokon látogatható intézményi könyvtár segíti. A 

könyvtár pedagógus kíséretében vehető igénybe. Lehetőség van könyvtárban tartott tanórák 

megszervezésére. 

 

10. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

Az intézményben a tanulóknak tanulmányaik alatt lehetőségük van osztályozó vizsgát, pótló 

vizsgát, valamint javítóvizsgát tenni. A vizsgák minden esetben bizottság előtt zajlanak. 

 

10.1. Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha: 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget 
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 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladják, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet; 

 a tanuló igazolatlan mulasztásainak következménye lehet, hogy – ha húsz óránál többet 

mulasztott igazolatlanul – a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja. 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladják, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet; 

 szakértői vélemény alapján, magántanulói státusban lévő gyermekeknek 

 A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

 A szülőket/gondviselőket a vizsga követelményeiről az osztályozó vizsga előtt 

minimálisan 60 nappal, a vizsga helyéről és időpontjáról az osztályozó vizsga előtt 

minimálisan 30 nappal tájékoztatni kell. 

 

10.2. Pótló vizsga 

 

 A tanuló pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 A tanulónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy 

gondatlan magatartására. 

 Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a pótló vizsgát az adott vizsganapon 

tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

 A tanuló kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni 

kell. 

 

10.3. Javító vizsga 

 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott. A tanuló javítóvizsgát az intézményvezető által 

meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban 

tehet. 
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11. A GYERMEK, TANULÓ MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az 

intézményt. 

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, a lehető legrövidebb időn belül 

értesíti a szülőt/gondviselőt. 

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges, tehát látogathatja az intézményt, orvosnak kell 

igazolnia. 

A gyermek, tanuló csak indokolt esetben mulaszthat. 

A szülő/gondviselő egy tanév folyamán gyermekének 5 alkalommal igazolhatja valamilyen 

okból a távolmaradását.  

A három napnál hosszabb távolmaradást – indokolt esetben – csak az intézményvezető 

engedélyezhet, a szülő/gondviselő írásos kérelme alapján. 

A szülőnek/gondviselőnek a gyermek, tanuló mulasztásáról annak kezdetekor értesítenie kell 

az osztályfőnököt és az étkezési szolgáltatást biztosító szolgáltatót az étkezés lemondása 

céljából.  

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell. Az igazolást a gyermek, tanuló mulasztás utáni első tanítási 

napján, de legfeljebb három tanítási napon belül be kell mutatni az 

osztályfőnöknek/csoportvezetőnek. Az orvosi igazolást a szülőnek is alá kell írnia. A gyermek, 

tanuló hosszan tartó megbetegedése esetén az orvosi igazolást a szülő/gondviselő köteles 

kéthetente leadni az osztályfőnöknek. 

 

11.1. Az igazolt mulasztás 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 a gyermek, a tanuló szülő/gondviselő írásbeli kérelmére az intézményvezetőtől 

engedélyt kapott a távolmaradásra; 

 a gyermek, a tanuló beteg volt, és ez arról szóló orvosi igazolást az bemutatja.  

 Az igazolást a gyermek, tanuló hiányzása után azonnal, illetve legkésőbb három tanítási 

nappal később fogadjuk el. A nem igazolt távolmaradásokkal kapcsolatban jelzési 

kötelezettségünk van a gyermekvédelmi ellátás szervei felé.   

 a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, és erről hivatalos igazolást hoz. 

 

11.2. Az igazolatlan mulasztás 

 

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását a házirendben előírt határidőn belül nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztások jogi szabályozásáról és következményeiről 

a gyermekvédelmi felelős és/vagy az osztályfőnökkel – szóban és írásban – minden tanév elején 

tájékoztatja a szülőket/gondviselőket. 

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó pedagógus a késés tényét, a késés 

idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az osztálynaplóba 
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és a tájékoztató füzet utolsó oldalára bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét 

össze kell adni; amennyiben azok összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő 

mulasztásnak minősül.  

 

Az intézmény értesíti a szülőt/gondviselőt a tanköteles tanuló első alkalommal történő 

igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles korú tanuló 

igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Amennyiben a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 

az intézmény a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 

szülőjét/gondviselőjét. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek esetében az 

igazolatlan mulasztások esetén jelzés a területileg illetékes szakszolgálathoz történik.  

Amennyiben az óvodás gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet 

mulaszt, vagy a tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, 

az intézmény értesíti az illetékes gyámhatóságot és/vagy a gyermekjóléti szolgálatot, 

Amennyiben az óvodás gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tizenegy nevelési napot 

mulaszt, az intézmény az általános szabálysértési hatóságot, ha a mulasztás eléri a húsz nevelési 

napot, az illetékes gyámhatóságot értesíti. 

Amennyiben a tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc 

órát, az intézmény az általános szabálysértési hatóságot és az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot, ha a mulasztás eléri az ötven órát, az illetékes gyámhatóságot értesíti. 

Ebben az esetben tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

12. A GYERMEKEK, TANULÓK JUTALMAZÁSA; A FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

12.1. A tanulók jutalmazása 

 

Az intézmény elismerésben és/vagy jutalomban részesíti azt a gyermeket, tanulót, aki önmagához 

mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, és/vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, és/vagy 

 az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez, és/vagy 

 intézményi, illetve intézményen kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, és/vagy 

 bármely egyéb módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. 

 

Tanév közbeni elismerésként az intézményben dicséretek adhatók. A dicséretekről a 

szülőt/gondviselőt írásban, a tájékoztató füzeten/ellenőrző könyvön keresztül tájékoztatni kell, 

valamint be kell azokat vezetni az értékelő napló feljegyzés rovatába. 

Az intézményben adható dicséretek: 

 szaktanári/napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 intézményvezetői dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 
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Az osztályfőnök (szaktanár) a kiváló munkáért, elért eredményért, az osztályközösségért 

végzett munkáért a tanulót osztályfőnöki (szaktanári) dicséretben részesíti az osztály előtt, s 

erről a szülőt az ellenőrző könyv útján értesíti.  

Félévkor és év végén az egyes tantárgyakban elért kimagasló eredményért szaktárgyi dicséretet 

adhat a szaktanár (bejegyzés az ellenőrző könyvbe) ill. a tantestület (bejegyzés a 

bizonyítványba).  

Az átlagost jóval meghaladó, az iskola hírnevét növelő teljesítményért, a tanulóközösségért 

végzett munkáért a tanuló igazgatói dicséretben részesíthető. Erről a szülőt az ellenőrző könyv 

útján kell értesíteni.  

A hosszú időn át példamutató munkát végző, kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulót a 

tantestület dicséretben részesítheti. Erről a szülőt az ellenőrző könyv útját kell értesíteni.  

 

Az intézményben adható tanév végi elismerések: 

 oklevelet és/vagy könyvjutalmat kaphat az a gyermek, tanuló, aki: 

- kitűnő tanulmányi eredményt ért el; 

- példamutató magatartást tanúsított 

- kiemelkedő szorgalmat tanúsított 

- kiemelkedő közösségi munkát végzett 

- intézményi, vagy intézményen kívüli versenyen dobogós helyezést ért el, 

 intézményvezetői dicséretben részesülhet az a gyermek, tanuló, aki: 

- intézményen kívüli versenyen szerepelt, 

- intézményi rendezvényeken szerepelt 

 

12.2. A fegyelmi és kártérítési felelősség 

 

Az a gyermek, tanuló, aki a tanulói házirend előírásait megszegi, tanulmányi kötelezettségeit 

folyamatosan nem teljesíti, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy súlyos kötelességszegést követ el, 

elmarasztalásban, súlyosabb esetben büntetésben részesíthető. Az intézményi büntetések 

kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően 

el lehet térni.  

Az elmarasztalásokról a szülőt/gondviselőt írásban, a tájékoztató füzeten/ellenőrző könyvön 

keresztül tájékoztatni kell, valamint be kell azokat vezetni az értékelő napló feljegyzés rovatába. 

 

Az intézményben alkalmazott elmarasztalások: 

 szaktanári/napközis nevelői figyelmeztetés (három után automatikusan osztályfőnöki 

figyelmeztetés következik); 

 osztályfőnöki figyelmeztetés (három után automatikusan intézményvezetői figyelmeztetés 

következik); 

 szaktanári/ napközis nevelői intés (három után automatikusan osztályfőnöki intés 

következik); 

 osztályfőnöki intés (három után automatikusan intézményvezetői intés következik), 

 osztályfőnöki megrovás (három után automatikusan intézményvezetői megrovás) 
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következik); 

 intézményvezetői figyelmeztetés, 

 intézményvezetői intés, 

 intézményvezetői megrovás (három után automatikusan fegyelmi eljárás következik); 

 tantestületi figyelmeztetés (három után automatikusan fegyelmi eljárás következik); 

 tantestületi intés (kettő után automatikusan fegyelmi eljárás következik); 

 tantestületi megrovás (utána automatikusan fegyelmi eljárás következik). 

 

Az intézményben alkalmazott büntetések: 

 jóvátétel (tevékenység formájában) 

 intézményi szabadidős programról, rendezvényről való kizárás 

 

 

A gyermek, tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 agresszió, a másik gyermek, tanuló megverése, bántalmazása; 

 az intézményi alkalmazottak fenyegetése, bántalmazása 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog, energiaital) intézménybe 

hozatala, fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az intézményi alkalmazottak emberi méltóságának megsértése; 

 valamint mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek; 

 fegyver és annak minősülő tárgyak (pl. kés, bicska) behozatala az iskolába 

 fegyver és annak minősülő tárgyak (pl. kés, bicska) használata az iskolában 

 okirat hamisítása (pl. tájékoztató füzet, ellenőrző könyv, orvosi és/vagy szülői igazolás) 

 

12.3. A kártérítési felelősség 

 

Ha az intézménynek a gyermek, tanuló kárt okozott, az intézményvezető megvizsgálja a 

károkozás körülményeit, felméri az okozott kár nagyságát, és lehetőség szerint megállapítja a 

károkozó és a felügyeletét ellátó személyét.  

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a gyermek, tanuló okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, illetve szülőjét/gondviselőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt/gondviselőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. A kártérítés 

pontos mértékét a körülmények mérlegelése után az intézményvezető határozza meg. 

  

12.4. A fegyelmi eljárás 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárás indítható. A 

tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Nem 

indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.  



16 

 

Tíz év alatti gyermekkel, tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, illetve szülőjét/gondviselőjét írásban értesíteni kell. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított 

és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A 

gyermek, tanuló, illetve szülője/gondviselője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető 

eljárás igénybevételének lehetőségére.  

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

 

A fegyelmi eljárás fegyelmi büntetés kiszabásával zárul. Fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, vagy megvonása (legfeljebb 

hat hónapig) 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 

 kizárás az iskolából (csak rendkívüli, vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható) 

 

A fenti eljárás intézményünkben gyermekeink, tanulóink BNO kódja alapján egyénre 

szabott mérsékléssel alkalmazható. Késésért, kár okozásáért tanuló nem büntethető. 

Fegyelmi büntetést nem kaphat, semmilyen eljárás nem indítható ellene. 

 

13. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGHASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 

Az iskola zárt, biztonságos, csak oktatási időszakban működő intézmény. Az iskola épületén 

belül tanulók csak csoportosan, az elfoglaltság szerint felnőtt kíséretében (pedagógus, 

gyermekfelügyelő) közlekedhetnek. 

 A szükséges váltó öltözéket, cipőt a szülőnek biztosítani kell. A fejlesztő tantermek 

(mozgásfejlesztő szobák, tankonyha, tanműhely, tornaterem, stb.) a vezetőség által elkészített 

előzetes beosztás szerint használhatók. 

Az iskola épületét a gyermek tanítási időben egyedül nem hagyhatja el. Az iskolán kívüli 

programokat a pedagógus előre bejelenti az iskolavezetésnek és a szülőknek egyaránt. 

Tanórán kívüli helyiséghasználat: 

Tanítás nélküli munkanapokon, értekezleteken, téli, tavaszi, nyári szünetekben a tanulóknak 

ügyeletet biztosítunk, előre megjelölt osztály/lakóegységben. 

Az ügyelet rendjét az iskolavezetés határozza meg előzetes jelentkezés és beosztás szerint. 
 

14. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

 

Az iskolában heti két alkalommal orvos, a hét minden napján pedig védőnő rendel. A rendelések 

az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanulók évenként egy 

alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek 
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részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon 

való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.  

Az intézmény heti egy alkalommal pszichiáter szakorvosi ellátást biztosít a rászorulóknak. 

 

15. BALESETVÉDELEM, ÉRTÉKEK VÉDELME 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie, 

amelyet az osztályfőnök és a szakos pedagógusok az első foglalkozáson tartanak meg. 

Rendkívüli esemény esetén a Baleset-és Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint 

kell eljárni. 

A Pedagógiai Programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló magatartásáért 

és viselkedéséért a kísérő pedagógus felel. 

A tanulók által az intézménybe hozott értékes tárgyakért (ékszer, telefon, tablet, stb.) 

felelősséget nem vállalunk. A mobiltelefont a tanítás megkezdése előtt az osztályfőnöknek, 

vagy az osztályban tanító pedagógusnak át kell adni. A tanítási nap végén távozás előtt azt 

vissza kell adni a tanulónak. Balesetveszélyes ékszerek, bizsuk viselése nem megengedett 

tanítási időben. Gyógyszer, szúró, vágó eszköz a tanulóknál nem lehet, csak a pedagógus 

számára lehet ezeket átadni. 

Tanuló az intézmény területén csak felnőtt kíséretében, megbízásában, felügyeletével 

tartózkodhat. 

 

16. A TANULÓK, A SZÜLŐK/GONDVISELŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 

 

16.1. A gyermekek, tanulók valamint szüleik/gondviselőik tájékoztatása és  

véleménynyilvánítása 

 

A gyermekeket, tanulókat az intézmény életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról az intézményvezető (a diákönkormányzat ülésein; a diákközgyűlésen, tanévenként  

egy alkalommal; a hirdetőtáblán keresztül pedig folyamatosan) valamint az osztályfőnökök, 

csoportvezetők (osztályfőnöki órákon; folyamatosan) tájékoztatják.  

A gyermeket, tanulót valamint szüleiket/gondviselőiket a gyermek, tanuló fejlődéséről, egyéni 

haladásáról a gyógypedagógusok folyamatosan, szóban, és a tájékoztató füzeten/ellenőrző 

könyvön keresztül írásban tájékoztatják.  

A szülőket/gondviselőket az intézmény életéről, az intézményi éves munkatervről, az aktuális 

 feladatokról az intézményvezető (a szülői szervezet ülésén minden félév elején, valamint az 

az intézményi honlapon keresztül folyamatosan), illetve az osztályfőnökökön, 

csoportvezetőkön keresztül (szülői értekezleten, folyamatosan) tájékoztatja.  

 A szülőket/gondviselőket az intézmény gyógypedagógusai a gyermekek, tanulók egyéni 

fejlődéséről szóban (egyéni megbeszéléseken; családlátogatásokon; szülői értekezleteken; 

fogadóórákon; nyílt tanítási napokon; a gyermek, tanuló fejlesztő értékelésére összehívott 

megbeszéléseken), és írásban (tájékoztató füzeten/ellenőrző könyvön keresztül) tájékoztatják. 

A szülői értekezletek, és a gyógypedagógusok fogadóóráinak időpontjait tanévenként az 

intézményi munkaterv tartalmazza. 
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16.2. A szülőkkel/gondviselőkkel való kapcsolattartás formái 

 

 szülői értekezlet/ rendkívüli szülői értekezlet 

 fogadóóra egyeztetett időpont szerint 

 telefonos megbeszélés 

 tájékoztató füzet/ellenőrző könyv 

 üzenő füzet 

 szülői közösség e-mail  

 
17. A GYERMEK/TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

17.1. A gyermek/tanuló jogai 

 

17.1.1. A tanulmányok folytatásával kapcsolatos jogok 

 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön; 

 az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai 

életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki; 

 igény szerint napközis ellátásban vagy felügyeletben részesüljön; 

 igénybe vegye az intézményben rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket és az 

iskolai könyvtári szolgáltatást; 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön; 

 

17.1.2. A személyiség kibontakoztatásával kapcsolatos jogok 

 

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak 

számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, ugyanakkor e jogának gyakorlása nem 

korlátozhat másokat ugyanezen jogaiknak érvényesítésében; 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön; 

 

17.1.3. Képviselettel, tájékoztatással, véleménynyilvánítással kapcsolatos jogok 

 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában; 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről,  
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 tájékoztatást kapjon személyét érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, 

továbbá kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz, 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen/kapjon osztályfőnökétől, 

napközis nevelőjétől, az intézmény pedagógusaitól, az iskolapszichológustól, a 

gyermekvédelmi felelőstől, vagy az intézmény vezetőségétől; 

 tájékozódjon az iskolai élettel összefüggő kérdésekről; 

 részt vegyen az intézmény által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken 

 

17.1.4. Szociális ellátással kapcsolatos jogok  

 

 a gyermekek, tanulók térítésmentesen vehetik igénybe az intézmény által szervezett egyéb 

foglalkozásokat 

 a gyermekek, tanulók az intézményi étkezést kedvezményesen vehetik igénybe. A 

szülő/gondviselő a gyermek, tanuló mulasztása esetén köteles az első napon az étkezést 

lemondani. 

 az intézmény tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.  

 

17.1.5. Gyermeki, tanulói jogok érvényesítése érdeksérelem esetén 

 

Érdeksérelem esetén a gyermek, tanuló képviseletében szülője/gondviselője írásban panaszt 

nyújthat be. Ebben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A 

benyújtott panaszt a benyújtástól számított 30 napon belül az intézményvezető kivizsgálja. A 

vizsgálat eredményéről a gyermeket, tanulót és szülőjét/gondviselőjét írásban értesíti. 

 

17.2. A gyermek, tanuló kötelességei 

 

17.2.1. Az intézményben elvárt viselkedés 

 

- ismerje meg az intézmény házirendjét, tartsa be annak rendelkezéseit; 

- tanuljon szorgalmasan, és képességének megfelelő tanulmányi eredményt érjen el; 

- igyekezzen megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait; 

- mindennapos kommunikációjában tartsa be az elfogadott társadalmi normákat (senkivel 

szemben se beszéljen sértő, trágár stílusban, vagy emelt hangon); 

- az intézményben és az intézmény által egyéb helyszíneken szervezett programokon 

viselkedjen kulturáltan, legyen udvarias; 

- tartsa be a társadalmi érintkezés normáit: köszönjön tanulótársainak, valamint a 

felnőtteknek előre, a napszaknak megfelelően, vagy a felnőtt által megengedett 

formában; 

- tartsa be az intézményben dolgozó felnőttek kéréseit, utasításait; 

- figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon és az egyéb 

foglalkozásokon, magatartásával ne zavarja társait a tanulásban; 
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- az intézményi ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing, vagy 

blúz, illetve sötét nadrág, vagy szoknya) jelenjen meg; 

- ne hozzon az intézménybe olyan tárgyakat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 

tanuláshoz; 

 

18. A GYERMEKEK, TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

18.1. Osztályközösség 

Az egy tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség pedagógus vezetője az osztályfőnök.  

 

18.2. Az intézményi diákönkormányzat 

 

A gyermekek, tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, valamint a tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységek támogatására az intézményben diákönkormányzat működik.  

A diákönkormányzat működését megbízott gyógypedagógus segíti. 

A diákönkormányzat javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogát képviseleti formában a 

diákönkormányzatot segítő gyógypedagógus gyakorolja. 

Tanévenként egy alkalommal intézményi diákgyűlést kell összehívni. Az intézményi 

diákgyűlésen minden gyermeknek, tanulónak joga van részt venni. 
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19. KOLLÉGIUMI HÁZIREND 

 

 

20. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI 

 

Kollégiumunk, iskolánk családi háttérrel rendelkező növendékeinek - intézményes keretek 

közötti otthont nyújtó - családias életteret biztosít. Célunk, hogy a pedagógiai tevékenység által, 

a ránk bízott gyermekek képességeikhez mérten a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek és az 

egészséges életrend megteremtésével, érvényesítve az egyéni bánásmódot, felkészítsük őket a 

minél önállóbb felnőtti életre. 

 

A házirend, a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

a kollégium munkarendjét. Betartása és betartatása a kollégium minden tanulójának és 

dolgozójának joga és kötelessége. 

 

21. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A délutáni szakszerű foglalkozásokat – az iskolai tananyagra támaszkodva - osztály 

csoportokban végzik kollégáink. Vezetőik: kollégiumi nevelőtanárok. 

Kollégiumi tanulócsoportokat, a kollégista tanulókból álló, hasonló életkorú gyermekek 

alkotják. Vezetőik: kollégiumi nevelőtanárok. A lakóotthonok a foglalkozáson, hasznos 

időtöltésen kívül, az esti teendők, önkiszolgálás (vacsora, tisztálkodás, esti programok) színtere. 

Intézményünk kollégiumi férőhelyet-, ellátást, gyógypedagógiai nevelést biztosít az 

intézményben tanuló gyerekeknek. Kollégiumi férőhelyünk 90 fő.  

A kollégiumba való felvételhez az intézmény igazgatójához vagy a kollégium vezetőjéhez, 

írásos kérelmet nyújtanak be a szülők minden tanév végén, vagy a gyermek iskolai felvételének 

idejében. A formanyomtatványt a titkárságon vagy a kollégium vezetőjétől lehet igényelni.  

A kollégiumba való felvétel után 4 hónap próbaidő van.  

A kollégiumunkba jelentkező gyermekeknek rendelkeznie kell érvényes, a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakértői 

véleménnyel, melyben a középsúlyos értelmi fogyatékosságot megjelölik. 

A kollégiumnak rendelkeznie kell üres, nemének és korának megfelelő férőhellyel.  

A kollégiumba az elhelyezés jelentkezési sorrendbe történik. 

A kollégiumba csak tanév (szorgalmi idő) ideje alatt tartózkodhat a tanuló.  

A szülőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kollégiumban elegendő mennyiségű, életkorának 

és az évszaknak megfelelő ruhaneművel, valamint az ellátásához szükséges tisztasági 

felszereléssel rendelkezzék a tanuló.  A tanulók ruháit tartós jelöléssel kell ellátni, és leltár 

szerint átadni a gyermekfelügyelőknek, a tisztasági felszereléssel együtt. A jelöletlen ruhákért 

nem tudunk felelősséget vállalni. 
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22. A KOLLÉGIUMI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE  

22.1. A felvétel, átvételei, követelményei, eljárási rendje  

22.1.1. A Kollégiumba történő felvétel feltételei:  

• szülői, illetve gyámi kérelem  

• érvényes szakértői bizottság szakértői vélemény és iskolakijelölés alapján  

• szabad férőhely  

• étkezési térítési díj megfizetése  

• orvosi igazolás  

• a gondozáshoz szükséges személyes ruhaleltárral ellátott ruházat, iskolai felszerelés, 

diákigazolvány, bérlet biztosítása  

 

22.1.2. Kollégiumi jogviszony megszűnése 

A kollégiumi jogviszony megszűnésének módja:  

 a tanuló tanulmányait befejezte  

 a tanuló más közoktatási intézménybe távozott  

 az intézmény vezetője megszűntetheti a kollégiumi jogviszonyt, amennyiben a 

kollégiumi bentlakás nehézséget okoz, a gyermeket az intézmény csak bejáró tanulóként 

tudja fogadni  

 

 

23. TANULÓK ÉS SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA-JOGOK GYAKORLÁSA  

 

23.1. A Kollégium lakóinak jogai:  

 

A személyét érintő jogok:  

 a különleges nevelési szükségletei szerinti nevelésben, ellátásban, fejlesztésben 

részesüljön, tanárai és gondozói által,  

 felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődéseinek megfelelő szabadidős 

foglalkozásokon vegyen részt,  

 állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, nevelésben, 

oktatásban részesüljön,  

 az ártalmas környezeti és társadalmi hatások és bántalmazás (fizikai, szexuális vagy 

lelki erőszak) elleni védelmet biztosítsanak számára, személyi sérthetetlenséget 

élvezzen  

 a lelkiismereti, vallásszabadság, nemzetiségi, etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák 

 igénybe vegye a kollégium létesítményeit 
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23.2. A kollégium lakóinak kötelességei  

 

A házirend megismertetése és értelmezése alapján tartsa be:  

 a kollégiumi házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,  

 szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön,  

 képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,  

 az önellátás feladatainak elsajátítása és napi gyakorlása,  

 az önkiszolgáláshoz tartozó tevékenységek megtanulása és napi végzése,  

 ruházatának, lakrésze berendezésének, felszerelésének tisztántartása, óvása, védelme a 

napirendben meghatározottak szerint,  

 a kollégium helyiségeinek rendeltetésszerű használata, vagyonának védelme,  

 az egészségügyi, baleset és tűzvédelmi előírások betartása,  

 segítse hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,  

 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkohol- és kábítószer 

fogyasztás stb.  

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg,  

 az ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg,  

 a tanuló kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, használt 

eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

 a felnőttekkel, diáktársakkal mindig udvarias, kulturált beszédmodor használatát,  

 a tanuló kötelessége a környezetét és az általa használt eszközöket tisztán, rendben 

tartani folyamatosan.  

 kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – 

képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.  

 

 

23.3. A kollégium helyiségeinek használati rendje  

 

 a kollégium helyiségeit (hálótermek, fürdők, WC-k) a növendékek tanítási napokon  

 16.00 – 07.45-ig használhatják,  

 a kollégium helyiségeiben gyermek egyedül nem tartózkodhat,  

 a hálókat tisztán, takarított állapotban kell elhagyni, 
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24. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI  

 

 A tanuló joga, hogy kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést 

kapjon.  

 A jogszabályokban, illetőleg a kollégium házirendjében megfogalmazott tanulmányi, 

magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, a kollégium jó hírét 

erősítő tanulókat az intézmény jutalomban részesíti.  

 A jutalmazás a tanulók nevelésének, személyiségformálásának egyik eszköze.  

 A jutalmazás alkalmazásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a jutalmazás megfeleljen 

a növendékek életkori sajátosságainak, személyi állapotának, értelmi képességeinek, s 

az adott cselekedet reális értékelésének, megfeleljen a pedagógia alapelveinek, az 

egységes nevelői ráhatás követelményeinek. 

 

24.1. A jutalmazás formái 

Nevelőtanári, igazgatói, nevelőtestületi dicséret és jutalmazás – egyénnek és kollégiumi 

csoportnak – lehet:  

 szóbeli  

 írásbeli  

 tárgyjutalom  

 

A szülőket az intézmény egészének életéről, az aktuális feladatokról a kollégium vezetője az 

összevont szülői értekezlet alkalmával, illetve szükség szerint egyéb módon (telefon, levél, 

egyéni megbeszélés, üzenő füzet) tájékoztatja.  

Intézményünknél alkalmazásban álló pedagógusoknak előre meghatározott fogadóórájuk nincs. 

Előre egyeztetett időpontban a szülőknek lehetőségük van a tanulókkal kapcsolatos problémák 

megbeszélésére.  

A szülők joga, hogy gyermekük fejlődéséről, magatartásáról rendszeresen tájékozódjanak, 

neveléséhez segítséget, tanácsot kapjanak. 

Sérelem esetén a kollégium tanulója – kiskorú esetén törvényes képviselője – a nevelőjétől, 

illetve a kollégium vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat és kéréseiket szóban, vagy írásban egyénileg, 

vagy választott képviselőjük útján közölhetik az intézmény igazgatóságával és nevelőivel. 

Írásbeli beadványukra írásbeli választ kell kapniuk. Amennyiben a válasszal érdemben nem 

értenek egyet vagy számukra elfogadhatatlan, panasszal élhetnek az intézmény fenntartójánál.  

A tanulók kéréseikkel, véleményükkel, javaslataikkal szóban vagy írásban, munkaidőben 

fordulhatnak az intézmény vagy a kollégium vezetőjéhez. 
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25. A KOLLÉGIUMI MUNKAREND 

 

A kollégiumi foglalkozási rend a tantárgyfelosztás, illetve a kollégiumi csoportbeosztás alapján 

készül. A tanulók hétköznap 8-16 óráig évfolyamonkénti tanulócsoportokba szerveződnek, a 

tanórán kívüli foglakozásokat 16 óra után az iskolában a tantárgyfelosztás alapján vehetik 

igénybe, annak következtében, hogy az iskola és a kollégium a működését és tevékenységét 

közös alapokra fektette.  

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja értelmében (59/2013. (VIII. 9. ) EMMI rendelet) 

a tematikus csoportfoglalkozások, heti egy alkalommal a csoportvezetői foglalkozások keretein 

belül valósulnak meg. Vezetője a kollégiumi nevelőtanár. Tartalmi elemeit a Kollégiumi 

Pedagógiai Program tartalmazza.  

A tanulócsoportok, illetve egyes tanulók számára szervezett foglalkozások (szakkörök, 

sportfoglalkozások) időpontja a kollégium különböző helyiségeiben található kifüggesztve. 

Elkészítése az intézményegység-vezető feladata. A kollégiumi foglalkozási rend elkészítése 

során, az alábbiakat lehet figyelembe venni:  

 a tanulócsoportok heti optimális terhelése,   

 a napi egyenletes terhelést,  

 a tömbösítés lehetőségeit,  

 a tanulók életkori sajátosságait. 

 

25.1. A kollégium életrendje 

 

A gyermekek vasárnaptól vagy hétfőtől - péntekig, hetes iskolarendszerben tartózkodnak a 

kollégiumban. Tanítási szünetekben, hétvégén, ünnepnapokon, illetve betegség esetén a 

gyermekeket a szülő felügyeli. 

A gyermekek életét házirend és napirend szabályozza, amely a következő: 

A gyermekeket vasárnap 14 órától 18 óráig, vagy az ünnepet követő napon, illetve hétfőn 8 

óráig fogadjuk. A kollégium lakóinak távozása a hét utolsó munkanapján, illetve az ünnepet 

megelőző nap tanítási óráinak végétől 17 óráig történik. 

 

Napirend a kollégiumi csoportok számára: 

6.30 - 7.00 Tisztálkodás, önkiszolgálási teendők 

7.00 - 7.30 Reggeli 

  7.30 - 8.00   

 

Indulás az iskolába csoportonként 

gyermekfelügyelőkkel 

8.00 -  15.25   Tanórai foglalkozások órarend szerint 

12.00 -  14.00   Ebéd 

14.00 - 16.00    Kollégiumi foglalkozások csoportbeosztás 

szerint 

16,00 -  16.30   Uzsonna. levegőzés, játék 

16.30 -  17.30   Kollégiumi foglalkozások csoportbeosztás 

szerint 

17.30 -  18.00   Vacsora, szabadfoglalkozás 

18.00 - 20.00 Tisztálkodás, esti teendők, beszélgetés, fektetés 
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  A napirend módosulhat pl. iskolai rendezvények, ünnepek esetén.  

 

25.2. Egészségvédelem  

 A kollégiumba csak „Fertőzésmentes környezetből távozik”, illetőleg „Fertőző 

betegségben nem szenved, közösségbe mehet” megállapítást tartalmazó orvosi 

igazolással vehető fel növendék, a szünidőről való visszatérés esetén is.  

 A szünidőről illetve hétvégéről visszatérő növendékeknél, 24 órán belül eü. szűrést kell 

végezni. A szűrést az ápolónő, vagy a visszaérkezéskor ügyeletes nevelő kezdeményezi.  

 A megbetegedett tanulókat az – orvos utasítása szerint – az ápolónő látja el, a szülő 

megérkezéséig.  

 A szülő kötelessége a gyermekével szakorvoshoz menni. Akut sérülés, baleset, vagy 

rosszullét esetén megbízható bármelyik, saját műszakjában szolgálatot teljesítő kolléga.  

 Ebben az esetben a megbízott kolléga csoportjának szétosztásáról vagy felügyeletének 

megszervezéséről a kollégiumi intézményegység - vezető gondoskodik.  

 Minden pedagógus köteles a rábízott gyermekek egészségi állapotát gondos 

figyelemmel kísérni; bármilyen betegséget vagy annak gyanúját azonnal jelezni az 

orvosnak, ápolónőnek és intézmény vezetőinek és gyermeket kísérőlevéllel küldeni a 

betegszobára.  

 Baleset bekövetkezése esetén köteles a növendéket – a lehetőségekhez mérten ellátni 

vagy elláttatni, s ezután a balesetről az intézmény vezetőit, munkavédelmi megbízottját, 

és eü. szolgálatát írásban részletesen tájékoztatni. 
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26. GYERMEKOTTHONI HÁZIREND 

 

 

27. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

Az intézmény házirendje, amely értelemszerűen érvényes a gyermekotthonra is, kiegészül a 

gyermekotthoni intézményegység területre vonatkozó szabályokkal. A házirend célja, hogy 

meghatározza a gyermekotthon belső életének rendjét, megköveteli a közösségi lét általános 

szabályainak megtartását. 

A gyermekotthon házirendjének törvényi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet. 

 

A házirend az intézmény belső életét szabályozza, hatályos az egész otthon területén. A 

házirend érvényes az otthon lakóira és valamennyi dolgozójára. A házirend a hatályba lépéstől 

érvényes.  

Különleges gyermekotthonunk megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos 

gyermekintézmény, amely ideiglenes hatályú illetve nevelésbe vételi határozattal elhelyezett 

középsúlyosan értelmi sérült kiskorú gyermek számára alaptevékenységként biztosítja az 

otthont nyújtó ellátást a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni 

gondozási-nevelési terv szerint, továbbá az intézményben nagykorúvá vált fiatal felnőtt részére 

biztosít utógondozói ellátást, amíg nappali tagozaton folytatja tanulmányait a Csalogány 

Intézményben. 

Az intézmény gyermekotthona 5 lakásban, lakásonként 8, összesen 40 férőhellyel működik.  

 

27.1. A gyermekotthonban való elhelyezés 

 

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság és a Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat (TEGYESZ) elhelyezési javaslatát követően minden esetben a lakcím szerinti 

illetékes gyámhivatal elhelyező határozata alapján történik. A 18 év alatti gyermekek törvényes 

képviseletét a gyermekvédelmi gyám látja el. A 18 évet betöltött fiatal felnőttek utógondozói 

ellátásban maradhatnak az intézményben tanulmányaik befejezéséig, az ő életüket a 

nagykorúság elérését követően a gyámhivatal által kirendelt gondnok segíti. A nevelésbe vételt 

a gyámhivatal vizsgálja felül, határozatával vagy megszünteti, vagy fenntartja azt.  

 

27.2. A gyermekotthonban való elhelyezés megszűnik 

 

A gyámhivatal nevelésbe vételt megszüntető határozata alapján, a gyámhivatal gondozási 

helyet megváltoztató határozatával, a nagykorúság elérésével, amennyiben nem kerül sor 

utógondozói ellátásra.  
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28. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 Az intézményben és a lakóegységekben gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem 

tartózkodhat. A liftet gyermek csak felnőtt felügyeletében használhatja. 

 A pedagógusok és a pedagógus munkáját segítő kollégák számára váltóruha és 

kényelmes cipő használata javasolt. 

 Az elektromos berendezéseket, készülékeket csak kizárólag felnőtt használhatja, 

nagyobb gyerekek felügyelet mellett kezelheti a magnót, cd-lejátszót.  

 Használaton kívül a konyhai tiltó kapcsolót minden esetben ki kell kapcsolni. 

 A konyhában használatos vágó, szúró, balesetveszélyes eszközöket megfelelő módon, 

elzárva kell tárolni. A felnőttnek főzés és sütés közben fokozottan kell figyelnie a 

baleset-megelőzésre, tárgyak, eszközök rendeltetésszerű használatára, elektromos 

eszközök kezelésére. 

 A gyógyszereket a konyhaszekrényben kialakított zárható részben kötelező tárolni, és 

mindig zárva kell tartani, a kulcsa a nevelői szobában tárolandó. 

 A központi konyhából a lakásokba felvitt főtt ételeket zárt edényben kötelező tárolni, 

hideg élelmiszert hűtőszekrénybe szükséges elhelyezni. A gyermekotthoni 

hálószobákba élelmiszert bevinni és ott fogyasztani szigorúan tilos. Az ételek 

elfogyasztása kizárólag az étkezőben történik. 

 Az intézmény területén szigorúan tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. 

 

28.1. Az otthont nyújtó teljes körű ellátás biztosítása 

 

 Étkezés: minden gyermek, illetve fiatal felnőtt napi ötszöri étkezésben részesül, 

életkorának megfelelően, amennyiben szükséges egészségügyi állapotára való 

tekintettel eltérő étrenddel. Az élelmezésvezető illetve a dietetikus által összeállított 

étlap egy héttel előre kifüggesztésre kerül. 

 Ruházkodás: a gyermekek részére az intézmény biztosítja a törvényben előírt 

ruházatot. A ruhák tárolása a gyermek szekrényében történik. A ruházat és cipővásárlás 

egyénre szabottan, szükségletnek megfelelően történik. A ruházat cseréje és tisztítása 

naponta történik, az ágynemű cseréje kéthetente, szükség esetén gyakrabban. Az 

intézményből távozó gyermek, akár családjába, akár más intézménybe költözés 

alkalmával, mint saját holmiját viszi magával. 

 Tisztálkodás: a gyerekeknek és felnőtteknek törekedniük kell a higiéniás 

követelmények betartására. A munkatársak kötelesek a gyerekek életkorának, 

állapotának, képességeinek megfelelően segítséget biztosítani tisztálkodás alkalmával. 

A fürdő helyiséget csak felnőtt felügyelettel lehet használni. Körömvágást hetente, 

hajmosást hetente két alkalommal szükséges végezni. Fokozottan kell ápolni a száraz- 

illetve érzékenybőrű gyerekek testét.  

 Egészségügyi ellátás: a gyermekotthonban elhelyezésre került gyerekek háziorvosa a 

Heim Pál gyermekkórházból kirendelt gyermekorvos, aki a törvényben foglaltak 

alapján végzi a státuszvizsgálatokat, figyelemmel kíséri a gyerekek egészségügyi 

állapotát, adja a kötelező oltásokat, és védőoltásokat. Szükség esetén szakorvosi 
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vizsgálatra beutalót ír, kórházi kezelésekkel kapcsolatosan tájékoztatást ad. A 

gyermekotthonban lakó gyerekeket a gyermekotthon munkatársai kísérik orvosi, 

szakorvosi vizsgálatokra, gyermekvédelmi gyámmal együtt, vagy az ő hozzájárulásával 

és meghatalmazásával.  

 Oktatás: az óvodai-iskolai oktatásban- nevelésben való részvételről a gyermekvédelmi 

gyám gondoskodik. A napi óvodába és iskolába való járásról a gyermekotthon 

gondoskodik, továbbá az intézmény biztosítja az egyéni gondozási- nevelési tervben 

megfogalmazott fejlesztéseket. 

 Szabadidő hasznos eltöltése: a nevelők és gyermekfelügyelők rendszeresen 

szerveznek intézményi szinten, illetve lakóegységenként is intézményen belüli és 

intézményen kívüli kulturális, szórakoztató és sport programokat. Rendszeresen 

használjuk az intézmény uszodáját és tornatermét, jó idő esetén a tornapályát. Heti 

rendszerességgel mesedélutánt tartunk, majd ennek jegyében kézműveskedünk.  

Minden lehetőséget megragadunk, hogy gyermekeinket minél több helyre el tudjuk 

juttatni, moziban, színházba, koncertekre, hagyományőrző városi, kerületi 

programokon veszünk részt.  

 Zsebpénz: minden gyermeket életkor szerint, a törvényben meghatározott módon 

zsebpénz illeti meg, melynek felhasználásához, elköltéséhez a nevelője nyújt segítséget. 

A nevelőtanár kötelessége a zsebpénzkarton pontos vezetése. 

 

28.2. Gyermeki jogok 

 

A gyermek joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele 

szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, 

embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá.  

 

A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, 

fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan: 

 állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban részesüljön, 

 támogatást kapjon mind a nevelőitől, mind a gyermekvédelmi gyámjától, a családi 

életbe való visszakerüléshez, 

 kapcsolatait ápolhassa, melyhez az intézmény biztosítja a feltételeket, 

 személyes adatait az intézmény bizalmasan kezelje és tárolja, 

 a gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi neveléshez. 

 

28.3. Gyermekek kötelességei: 

 

 A gyermek kötelessége, hogy az öt körülvevő felnőttekkel tisztelettudóan viselkedjen. 

 A gyermek kötelessége, hogy betartsa az intézmény szokásrendjét, a napirendben előírt 

feladatokhoz aktívan hozzájáruljon. 

 A gyermek kötelessége, hogy az intézmény belső környezetére vigyázzon, ne 

romboljon, ne okozzon kárt, védje a személyi és közösségi tulajdont. 
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28.4. A nevelésbe vett gyermek szülőjének joga és kötelessége 

 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, szervekkel, hatósággal 

együttműködni, 

 tiszteletben tartani az intézményben dolgozókat, 

 minden tőle telhetőt megtenni, gyermeke mielőbbi családba való visszahelyezéshez, 

 betartani az intézmény házirendét. 

 

 

28.5. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

A nevelésbe vett gyermek családi, rokoni kapcsolattartását a gyermekvédelmi ügyintéző kíséri 

figyelemmel. A gyermekotthonban elhelyezésre került gyerekek hozzátartozói első alkalommal 

a gyermekotthon vezető jelenlétében betekintést nyerhetnek abba a lakásba, ahol gyermekük 

helyet kap, azt követően a lakásokba nem mehetnek be senki az intézmény munkatársain és az 

ott lakókon kívül. A folyamatos és időszakos kapcsolattartás, a gyermekek intézményből való 

eltávozása kizárólag a gyámhivatal határozatában foglaltak szerint történhet. Ezen felüli 

eltávozásra a gyermekvédelmi gyám írásos engedélyével kerülhet sor. Minden eltávozásról való 

visszaérkezés alkalmával a betegszobára kell menni, az ott szolgálatot teljesítő ápolónő 

dokumentálja a visszaérkező gyermek egészségi állapotát. 

Az intézményben való látogatásra kijelölt hely a porta melletti kapcsolattartó szoba. Látogatni 

szintén a gyámhivatal határozatában foglaltak szerint van lehetőség. 

Telefonos kapcsolattartás mindennap 18.30 óra után történhet. 

Mindenfajta kapcsolattartás az intézményben dokumentálásra kerül a törvényben foglalt 

nyomtatványon, továbbá a portán kihelyezett füzetben az eltávozás és a látogatás megtörténtét 

a kapcsolattartásra jogosult személynek aláírásával szükséges igazolnia. 

 

A mindenkori gyermekjogi képviselő nevel és elérhetősége az intézmény minden 

lakóegységében, a folyosón és a gyermekotthon vezető irodájában kifüggesztésre került.  
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29. GYERMEKOTTHON NAPIRENDJE 

 

 Hétköznap Hétvégeken és iskolaszünetekben 

06.15-7.15: Ébresztő, reggeli teendők: 

tisztálkodás, öltözködés, szellőztetés, 

ágyazás 

 

07.15-7.45: Reggeli a lakóegységekben 

07.45-8.00: Indulás az iskolai csoportokba 

08-16.00:  gyerekeknek: tanítás, ebéd az 

iskolában 

 Felnőtteknek: 

gyermekfelügyelői 

tevékenység a munkaköri 

leírásban foglaltak szerint:  

hálórendezés, ruha gondozás, 

gyerekek orvoshoz, 

kivizsgálásra való kísérése, 

patikába való menetel, 

pelenka ügyintézés, stb. 

08.00-8.30: 

     Ébresztő, reggeli teendők:        

tisztálkodás, öltözködés, szellőztetés, 

ágyazás 

08.30-9.00:  

     Reggeli a lakóegységekben 

09.00-12.00: 

     Szervezett szabadidős 

tevékenység: kirándulások, séták, 

külső programok, stb. 

  12.30: 13.00: 

     Ebéd a lakóegységekben 

14.00-16.00: 

 

 

 

16.00-17.30: 

Egyéni fejlesztések, egyéni 

foglalkozások nevelőtanári 

irányítással.  

 

Nevelőtanár irányításával 

csoportfoglalkozások vagy udvaron, 

külső helyszínen, vagy a lakásban 

13.00-15.00: 

     Csendes pihenő 

15.00_15.30: 

     Uzsonna 

15.30-17.30: 

     Szervezett szabadidős 

tevékenység: kirándulások, séták, 

külső programok, stb. 

17.30-18.00: Vacsora  17.30-18.00:Vacsora  

 

18.00-19.00: Esti feladatok: 

 ágyazás, tisztálkodás, 

hajmosás, körömvágás, tiszta 

ruhák kikészítése 

 

18.00-19.00: 

     Esti feladatok: ágyazás, 

tisztálkodás, hajmosás, körömvágás, 

tiszta ruhák kikészítése 

 

19.00: Esti szabadidős tevékenység a 

hálókban 

19.00: Esti szabadidős tevékenység a 

hálókban 

19.30:  Kicsiknek: lefekvés, 

meseolvasás, 20 órakor 

villanyoltás 

 Nagyoknak: beszélgetés, 

zenehallgatás, TV nézés 

19.30:  

     Kicsiknek: lefekvés, meseolvasás, 

20 órakor villanyoltás 

     Nagyoknak: beszélgetés, 

zenehallgatás, TV nézés  

21.00: Villanyoltás 21.00:     Villanyoltás 

20.00-06.00: Az éjszakás gyermekfelügyelő éber 

ügyeletet tart 

Az éjszakás gyermekfelügyelő éber 

ügyeletet tart 
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30. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

A Házirend személyi és időbeli hatálya 

Jelen Házirend az intézmény fenntartójának, a Tankerületi Központnak a jóváhagyásával lép 

hatályba és ezzel az ezt megelőző Házirend érvénytelenné válik. 

Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

A Házirend módosítását kezdeményezheti: 

 a Tankerületi Központ 

 a nevelőtestület 

 az intézmény vezetője 

 szülői közösség 

A Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Házirend-

jét az intézményi Diákönkormányzat a …………….... tartott ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; keltezés, a diák-

önkormányzat vezetőjének aláírása.) 

A Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Házirend-

jét az intézményi Szülői Szervezet a ………………. tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a keltezés; a szülői 

szervezet vezetőjének aláírása.) 

A Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Házirend-

jét a Közalkalmazotti Tanács a ……………… tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a keltezés; a 

közalkalmazotti tanács vezetőjének aláírása.) 

A Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Házirend-

jét az Alkalmazotti Közösség a ………………. tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása. 


