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1. Az SE Pető András EKPMI (Módszertani Intézmény) 

elérhetősége 

1. 1. A Módszertani Intézmény székhelye 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 

Módszertani Intézménye és Kollégiuma telefonszámai  

 

 

 

Kútvölgyi út 

Porta: 224-1500 

SE PA EKPMI intézményvezető 224-1573 

Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység 

Intézményegység-vezető 

224-1584 

Utazó Konduktori Szolgálat Intézményegység 

Intézményegység-vezető 

224-1525 

 

1. 2. A Módszertani Intézmény telephelye  

1118 Budapest, Villányi út 67. 

A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium vezetőinek telefonszáma 

 

 

 

 

 

Villányi út 

Porta: 372-73-40 

Konduktív Gyakorló 

Általános Iskola és 

Kollégium 

Iskolaigazgató 372-73-50 

Konduktív Gyakorló 

Általános Iskola és 

Kollégium 

Iskolatitkár 372-73-51 

Konduktív Gyakorló 

Általános Iskola és 

Kollégium 

Kollégiumvezető 06-20-961-4942 

Konduktív Gyakorló 

Általános Iskola és 

Kollégium 

Kollégiumi titkár 372-73-49/fax 

 

  



Általános rendelkezés 

 

 

 

5 

2. Általános rendelkezés 

Az intézmény típusa 

Egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény. 

A Módszertani Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 

bekezdés c, e pontjai, valamint (2), (4), (6) bekezdése alapján feladatait szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló, egymással szorosan együttműködő különböző típusú intézményegységek 

keretében látja el a következők szerint: 

Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény (EKPMI): 

a, Konduktív Gyakorló általános iskola és kollégium, (évfolyamok száma: alapozó 1. 

osztály, 1- 8.osztály normál tantervű, és alapozó 1. osztály, illetve 1-8. osztály 

halmozottan sérült (tanulásban akadályozott és mozgásszervi fogyatékos) tanulók 

számára 

b. Pedagógiai szakszolgálat  

 korai fejlesztés és gondozás, 

 konduktív pedagógiai ellátás, utógondozás, 

 nevelési tanácsadás, 

c. Utazó szakemberhálózat, 

 

Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben jogosult dönteni, amit 

jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Jelen házirend a nevelőtestületi értekezlet és a diákság, illetve szülői képviselet közös akaratából, 

a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az intézmény vezetőjének előterjesztése nyomán, a 

diákönkormányzat és a szülői képviselet egyetértésével, a nevelőtestületi értekezlet elfogadó 

határozatával született meg. 

A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve 

szervezett intézményi rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott intézményen 

kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az intézmény szervezésében történik.  

A házirend érvényes a gyermekekre, tanulókra, szüleikre és hozzátartozóikra, a pedagógusokra és 

az intézmény dolgozóira egyaránt. 

A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az intézmény területére 

való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 

A gyermekekre, tanulókra a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belső 

szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Tilos a hátrányos megkülönböztetés, a döntések, 

intézkedések meghozatalában a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell figyelembe venni. 

Különösen érvényes rájuk az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve mellékleteit 

képező külön rendelkezések, valamint az intézmény pedagógiai programja. 
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Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki, tanulói jogok 

és kötelességek gyakorlásával, az intézményi (különösen iskolai, tanulói) munkarenddel, a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó 

területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek 

ellenére az intézmény valamennyi gyermekére, tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik 

a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az 

intézmény területén is. 

 Különösen érvényes rájuk 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

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

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2012. évi XXVI. tv. a nemdohányzók védelméről szóló tv. módosítása 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 2012. évi CXXIV. törvény a tankönyvpiac rendjéről, tanulói tankönyvtámogatás és az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről módosítás 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 

12.) EMMI rendelet módosításáról 

 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről  

 SNI gyerekek óvodai és iskolai nevelésének irányelve 32/2012. EMMI rendelet. 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról  

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről; 

 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről; 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó paragrafusai; 

 Az EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Konduktív Pedagógiai Program 

 Helyi tanterv 

 Az EKPMI belső szabályzatai 

valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a 

pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról: a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. LXXI. törvény; a családok 

támogatásáról szóló 1998. évi LXXIV. törvénynek, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggő módosításáról szóló 2010. évi LXVI. Törvény, valamint a 2013. évi CCXLV. Törvény 

egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség 

véleményezési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében 

bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). 
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A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, 

melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 

Házirendünkben megfogalmazott szabályok, előírások kizárólag arra az időszakra vonatkoznak, 

amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. A felügyelet a nevelési-oktatási intézménybe való 

belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időre, továbbá a nevelési pedagógiai 

program részeként tartott kötelező, az intézményen kívül tartott foglalkozások, programok idejére 

szól. Jelen Házirend a Módszertani Intézmény életének törvényeit képezi. A Házirend a fenntartó 

jóváhagyásával lép hatályba. A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a 

szülőnek át kell adni. 

A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az intézmény hivatalos honlapján és az iskola 

épületében a Szülők és a tanulók részére kijelölt tájékoztató helyen /faliújság/. A Házirend 

előírásairól az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat a tanév első osztályfőnöki óráin, a szülőket 

pedig az év első szülői értekezletén. 

A gyermek, tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá 

külön-külön érvényesek. 
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3. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje 

Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai Unió zászlaját. 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:  

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  

- a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,  

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért,  

- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.  

 

2. 1. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladat 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen 

környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát 

dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.  

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják.  

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. 

osztálykirándulás, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető konduktor köteles elvégezni és 

adminisztrálni.  

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki 

nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi.  

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.  
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4. A gyermek, tanuló joga 

Sajátos nevelési igényű gyermekeink, tanulóink joga, hogy különleges gondozás keretében 

képességeinek, érdeklődésének, adottságágának, állapotának megfelelő konduktív pedagógiai 

nevelésben és oktatásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak 

szerint a korai fejlesztés és gondozás, az iskolai nevelés és oktatás keretében kell biztosítani. A 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló joga, hogy közösségi 

életbe való beilleszkedését elősegítő (re)habilitációs célú foglalkoztatásban – nevelési tanácsadás, 

iskolai nevelés és oktatás – részesüljön. 

A gyermek, tanuló 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. Ha a gyermek, tanuló úgy 

érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat csoportvezető konduktorhoz, 

osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézmény igazgatójához, illetve írásban panaszt 

tehet az intézmény igazgatójának, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem 

orvoslását. 

A gyermek, tanuló joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz mások 

viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 

A gyermeket, tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete 

miatt. Ha a gyermek, tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat 

csoportvezető konduktorhoz, osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézmény 

igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az intézmény igazgatójánál, és a törvényben 

meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 

A gyermek, tanuló joga, hogy részt vegyen az intézmény kulturális életében, iskolai tanulmányi 

versenyeken, pályázatokon, illetve ezek meghirdetését kezdeményezze a csoportvezető 

konduktornál, osztályfőnökénél, vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a 

kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pályázatok 

időpontját a tanév iskolai helyi programterve tartalmazza. 

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és 

az intézménybe érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az intézmény nem 

bontja fel, és nem iktatja. A küldemény érkezéséről csoportvezető konduktora, osztályfőnöke 

tájékoztatja őt. 

A gyermek, tanuló joga, hogy igénybe vegye és használja az iskola könyvtárát, más kulturális 

szolgáltatásait, számítógépes termét, az intézmény sportfelszereléseit és létesítményeit. Az egyes 

létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk, igénybevételük szabályai és feltételei a 

létesítmények ajtajára, illetve falára vannak kifüggesztve. 
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4. 1. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elve, az elosztás rendje 

A gyermek, tanuló joga, hogy a jogszabályban biztosított szociális kedvezményekben és 

társadalmi juttatásokban részesüljön (például: étkezési támogatás, utazási támogatás). 

Intézményünkben a szülő az étkezési kedvezményre vonatkozó igényét az intézmény által 

megkívánt megfelelő űrlapon terjesztheti elő. Az űrlapokat a kollégiumi titkárnál, illetve a 

titkárságon lehet felvenni és leadni. Utazási költségtérítés-elszámoláshoz szükséges igazolás 

szintén a kollégiumi titkárnál vehető át. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján tanulóink számára a 

tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A nem sajátos nevelési 

igényű tanulókra a mindenkori jogszabályok, illetve kedvezmények érvényesek. 

4. 2. A rendszeres egészségügyi felügyelet 

A gyermek, tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben, védőnői ellátásban 

részesüljön. Gyermekeink, tanulóink rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek a közoktatási 

törvény végrehajtási rendeletében szabályozott szempontok szerint. Pszichés állapot felmérése, 

segítségnyújtás az iskolapszichológus által.  

Az Iskola-egészségügyi ellátás dolgozói a tanév, nevelési év során folyamatosan, tervszerűen 

végzik a gyermekek, tanulók egészségügyi állapotának felmérését, szűrését, oltását, a 

veszélyeztetettek ellenőrzését, figyelembe véve a szülői írásos nyilatkozatokat. 

4. 3. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendje és formája 

A gyermek, tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. E joga 

érvényesülése érdekében az iskolában diákönkormányzat, illetve az iskolán szülői szervezet, 

szülői képviselet működik. A tanuló a diákönkormányzatba választó és választható, melynek 

részletes szabályait a diákönkormányzat SzMSz-e tartalmazza. 

A gyermek, tanuló joga, hogy (szülő képviseletével) az intézmény vezetőségéhez, a 

diákönkormányzathoz forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. Javaslataikra 30 napon 

belül érdemi választ kell kapnia az illetékes személytől, szervtől. 

A gyermek, tanuló joga, hogy adatait az intézmény biztonságos körülmények között kezelje, 

tárolja. A gyermek, tanuló szülője az intézmény igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, 

hogy az intézmény – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló 

törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a gyermekről, 

tanulóról. 

A gyermek, tanuló joga, hogy intézményünkben, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.  
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4. 4. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre 

biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend 

A tanítási órák között biztosítjuk a kötelező szüneteket, melyeket a csoport napirendje tartalmaz. 

A tanulóra vonatkozó jogok továbbá: 

A tanuló joga különösen, hogy kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. 

Kollégiumi bentlakás lehetőségét elsősorban vidékről érkező gyermekeink, tanulóink számára 

biztosítjuk, de gyermekvédelmi, gyermekjóléti indokoltság esetén némely budapesti gyermekünk, 

tanulónk is igénybe veheti ezt a lehetőséget. Intézményünk valamennyi tanulója számára biztosítja 

a napközi otthoni, tanulószobai ellátás igénybevételének lehetőségét, melyet oly módon 

szervezünk, hogy a szülői igényeknek megfelelően eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és 

a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. 

A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon 

(korrepetálás, szakköri foglalkozások, napközi otthoni, tanulószobai ellátás keretében), továbbá, 

hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fakultációs órán, illetve szakköri, sport- és diákköri 

csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanév első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. A 

tanórán kívüli foglalkozások szervezése, meghirdetése a tanulók mindenkori szükségleteihez, 

illetve az intézményi lehetőségekhez igazítottan történik, a csoportban dolgozó szakemberek 

javaslatát is figyelembe véve.  

4. 5. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elve és formája 

A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért 

dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola intézményegység vezetője, 

a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A tanulmányi eredmények 

szerinti jutalmazás részletes szabályai a pedagógiai programban vannak lefektetve. 

Kiemelkedő tevékenységért egyéni, vagy egész osztályt érintő jutalmazásban részesülhet.  

Jutalmazások: 

- osztályfőnöki dicséret, több szóbeli dicséret, vagy egyszeri közösségi, illetve egyéni 

munkáért, 

- szaktanári dicséret kiváló versenyeredményért, gyűjtőmunkáért, kiemelkedő tanulmányi 

eredményért, 

- igazgatói dicséret fővárosi, vagy országos versenyen elért jó eredményért, 

- tantestületi dicséret jár hasonló kiemelkedő eredményért. 

További jutalmazási formák: 

A következő jutalmak odaítéléséről az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt. Oklevél 

Könyvjutalom, Tárgyjutalom Jutalomban részesülhet: Példamutató szorgalomért, magatartásért, 

Versenyeken való eredményes részvételért, Kiemelkedő tanulmányi eredményért és 

sporttevékenységért. 

A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet megfelelő számú igény esetén, 

az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében is biztosít a tanulóknak. Ilyen irányú igényüket a 

tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetőségénél. 
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A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon. A 

tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, 

és azt a szaktanár 5 munkanappal hamarabb az osztálynaplóba ceruzával beírja, hogy ugyanabban 

az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat 

íratására. A tanuló joga továbbá, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá 

munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, 

illetve munkáját megnézhesse. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során hiba történt, 

vagy tartalmi rész figyelmen kívül maradt, úgy elsősorban a javító tanártól, végső esetben az iskola 

intézményegység igazgatójától kérheti a hiba orvoslását. 

A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák 

a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

4. 6. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás 

A tanuló joga, hogy amennyiben a pedagógiai program keretei között választható tantárgyak, 

foglalkozások kerülnek meghatározásra, úgy azokat szabadon megválassza. 

Iskolánkban jelenleg a Etika illetve Hit- és erkölcstan tantárgyválasztására van lehetőség. A 

jelentkezéseket minden tanév április közepéig várjuk. 

Az egyéni előrehaladású nevelés és oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók esetében 

– a súlyos és a halmozottan fogyatékos tanulók kivételével – az előírt tanulmányi követelményeket 

a negyedik évfolyam végéig kell teljesíteni [Nkt. 57. § (1) bek.]. A beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyakból, tantárgyrészekből történő értékelés és 

minősítés alóli felmentése kivezetésre kerül a 2018/2019. tanévtől [Nkt. 56. § (1) bek.]. A 2018. 

aug. 31. napjáig az értékelés és minősítés alól felmentett BTM-tanulókra e norma nem 

alkalmazható [Nkt. 97. § (1a) bek.]. 

Ezen esetekben az iskola a jogszabályban meghatározott időkeret terhére egyéni foglalkozást 

szervez részére a többiekhez való felzárkóztatás segítése céljából. 

A tanuló joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését meghatározott tanórák látogatása, 

illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényét indoklással együtt az 

osztályfőnökéhez kell benyújtania. 

A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a 

jogszabályban meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 

A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, illetőleg, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alóli felmentést. A szülő jogosult kérni a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

Bizottságtól véleményt arról, hogy gyermeke milyen módon végzi a tanulmányait, azonban ha az 

iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a 

tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségét így teljesítse, vagy az így elkezdett tanulmányok 

befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) 

szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét, aki a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eljár. 

  



A tanuló kötelessége 

 

 

 

13 

5. A tanuló kötelessége 

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget 

tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 

A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a 

tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. 

Ha a pedagógus nem tudja hitelt érdemlően megállapítani (alábbiakban részletezett okok 

valamelyike miatt), hogy a tanuló megfelel-e a tantárgyak teljesítési követelményeinek, osztályozó 

vizsgán részvételt írhat elő a tanuló számára. 

5. 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelménye, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje 

5. 1. 1. Az osztályozó vizsga rendje 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha:  

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó 

vizsga letételének lehetőségét,  

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja,  

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

Az osztályozó vizsga, illetve a tanulmányok alatti egyéb vizsgák tervezett időpontjáról az igazgató 

értesítést küld a szülőnek, az időpont előtt 30 nappal. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeire a helyi tantervünk által 

meghatározott minimumkövetelmények az irányadóak. 

A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak 

szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon 

is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, illetve lehetőségeihez mérten azon tanórán kívüli 

foglalkozásokon is megjelenjen, amelyeken részvételét az iskola kifejezetten ajánlja számára. 

A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 

létesítmények használatára vonatkozó rendelkezéseket tartsa be. 

A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, az intézmény 

alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, tanárainak utasításait 

teljesítse. 

A tanuló, nevelt kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul 

jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, valamint más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, 

az intézmény alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 
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balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az intézmény a 

gyermek-, tanuló-, neveltek baleseteiről jegyzőkönyvet vesz fel. 

A tanuló, nevelt kötelessége, hogy betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tűzvédelmi 

szabályokat, melyek az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában megtalálhatók, illetve 

a házirend mellékletét képezik. 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az intézmény által szervezett kötelező egészségügyi és 

szűrővizsgálatokon, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja. 

A tanuló, nevelt kötelessége, hogy az intézmény termeiben, berendezéseiben, létesítményében 

okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. 

A tanuló kötelességeinek megszegése esetén a következményeket részletesen a Pedagógiai 

Program tartalmazza. 

5. 1. 2. A fegyelmező intézkedések formája és alkalmazásának elve 

A házirend megszegése esetén, a 10 éves kort betöltött tanuló fegyelmező intézkedésekben, vagy 

fegyelmi büntetésben részesül.  

Fegyelmező intézkedések:  

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés, megítéléséről az osztályfőnök dönt, 

 háromszori magatartási vétségért, ellenőrző könyv, vagy felszerelés hiányáért, vagy 

egyszeri, kiemelkedő vétségért adható, 

 igazgatói figyelmeztetés, írásbeli intés, 

 osztályfőnöki intő egyszeri igen súlyos fegyelmi vétségért, vagy több, kisebb 

fegyelemsértésért, 

 igazgatói intő, nagyon súlyos vétségért. 

Fegyelmi büntetés: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 fegyelmi felfüggesztés, a fegyelmi eljárás során az a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény alapján kell eljárni. 

A dohányzás büntetése, a tanulók számára az iskola egész területén tilos a dohányzás, ennek 

megsértéséért akár a legsúlyosabb büntetést lehet kapni. 
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5. 1. 3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 

eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes 

szabálya 

A nevelési-oktatási intézmények működésérre vonatkozó 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet, 

valamint egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III. 22.) 

EMMI rendelet 2 §-a értelmében a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárást, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 

részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki 

azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. 

nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.  

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás 

megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.  

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság 

elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.  

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre 

tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a 

fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő 

kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az 

észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati 

javaslatba beépítik.  

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló 

teremben.  

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni, és el kell juttatni az intézmény 

igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és 

szülőjének.  

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az 

iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.  

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de  

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat 

egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni 

az irat ezen belüli sorszámát. 
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6. Általános szabály 

Az iskola elvárja, hogy a tanulók az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az intézményhez 

illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjenek meg. Iskolai ünnepségeken ünneplőruha, fekete 

nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz, sötét cipő viselete kötelező. A hétköznapok során 

kerüljük a szélsőséges divatot képviselő, egészségtelen öltözködést, hajviseletet (haj, arc, köröm, 

szemfestés, valamint olyan mértékű hiányos öltözet, melynél látszik a has, derék vagy fehérnemű). 

Balesetvédelmi okokból nem ajánljuk a gyermekeknek, tanulóknak, nevelteknek ékszerek 

(fülbevaló, nyaklánc, gyűrű stb.), óra viseletét. 

További értéktárgyak behozatalát sem javasoljuk (úgymint rádió, magnó, elektronikus játék, stb.), 

mivel gyermekeink, tanulóink részére zárható szekrényeket biztosítani nem tudunk. Fenti 

értéktárgyak felelős megőrzése nem áll módunkban, így azokért kártérítési felelősséget nem 

vállalunk.  

Intézményünk tiszteletben tartja bentlakó tanulóink azon jogát, hogy kapcsolatot tartsanak 

családjukkal intézményünkben tartózkodásuk idején. Ennek megfelelően a mobiltelefon 

behozatalát megengedi azon feltétellel, hogy egyrészt megőrzéséért felelősséget nem vállalunk, 

így esetleges elvesztése, megrongálódása esetén kártérítési felelősség nem terheli intézményünket, 

másrészt a mobiltelefon napi használatát korlátozzuk a többi tanuló nyugalma, a tanórák 

zavartalansága érdekében. Naponta 19 – 20 óráig lehetséges tanulóink számára a mobiltelefonok 

használata. Vezetékes telefont ugyancsak ebben a napszakban lehet igénybe venni. A szülő 

akadályoztatása esetén a csoport egyéni elbírálásban engedélyezheti az ettől eltérő időpontot.  

A gyermek, tanuló fejlődésének megfelelő színvonalú dokumentálása, ennek tudományos igényű 

feldolgozása érdekében fotók, videofilmek készülnek, valamint a gyermek, tanuló Intézményi – 

csoport és egyéni – munkáját bemutató egyéb filmek, alkotások, melyek készítéséhez és 

intézményen belüli, illetve későbbi tudományos felhasználásához a szülő hozzájárulása szükséges. 

Intézményen kívüli felhasználása (pl. média) a szülő külön nyilatkozatával és beleegyezésével 

történik. 

Gyermekeinknek, tanulóinknak megteremtjük a lehetőséget, hogy az Intézményt megkereső 

biztosító intézetek által balesetbiztosítást köthessenek. 

Az intézmény csoportszobáiba, kollégiumi szobáiba utcai cipőben belépni nem szabad. Korábban 

érkező szülők, hozzátartozók, az előterekben várakozhatnak, ügyelve a rend megtartására és a 

programok zavartalanságára. 

Az intézmény területét a gyermekek, tanulók kizárólag az intézményegység-vezető előzetes 

engedélyével, pedagógus felügyelet mellett hagyhatják el (pl. tanulmányi kirándulások, színház, 

mozi, koncert, egyéb gyermek- és ifjúsági előadások). 

A gyermekek, tanulók otthoni ruháit a csoportszobákban, folyosón erre kijelölt szekrényekben, 

vagy helyiségekben kell elhelyezni. 

Az intézmény területén talált tárgyakat az intézmény portáján kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 

60. napot követően az intézmény a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 

Az intézmény területén és szervezett intézményi rendezvényeken dohányozni, szeszes italt 

fogyasztani tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével az intézmény teljes területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak a 

telekhatáron kívül eső területen, 30 m távolságra a telekhatártól, lehet. 
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Az üzenő füzetnek, tájékoztató füzetnek mindig a gyermeknél, tanulónál kell lennie, hogy bármely 

az intézményi eseménnyel kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az üzenő füzetbe, 

tájékoztató füzetbe bevezetett információkat a szülőknek alá kell írni, ennek ellenőrzését a 

csoportvezető konduktor, osztályfőnök végzi el. 

A nevelés/tanítási év során bekövetkezett adatváltozásokat kérjük minden esetben jelezni a 

csoportvezető konduktor, osztályfőnök felé (munkahely, lakcím – a változást követően 2 héten 

belül kérjük a lakcímkártya bemutatását, telefonszám, név stb.). 

Minden gyermekről, tanulóról mozgásállapotához legjobban igazodó mozgásfejlesztő, egyéni 

program készül. Ahhoz, hogy – e programokkal a gyermek számára a legmegfelelőbb 

eredményeket, célokat érhessük el, a gyermeken, tanulón az Intézmény szakmai véleményével 

alátámasztott korrekciós műtét vagy műtétek elvégeztetését és segédeszközök felíratását, 

használatát javasoljuk. 

Minden további, nem Intézményi javaslat alapján igénybe vett segédeszköz, eljárás, terápia 

megkezdése előtt javasoljuk a csoportvezetővel, ill. az intézményegység-vezetővel való 

egyeztetést, akinek szakvéleménye nem kötelez, de segítséget ad a mérlegelésben. 

Szakértői vizsgálatra, illetve az iskolánk szakorvosa (neurológus, ortopéd szakorvos) által 

indokoltnak tartott vizsgálatokra a gyermek illetve tanuló elvitele a szülő kötelessége.  

Mivel az intézmény, így valamennyi intézményegység a Pető András Kar gyakorlóterülete, a 

csoportokban gyakorlatukat teljesítő hallgatók is vannak. Megkérjük a szülőket, hozzátartozókat, 

hogy gyermekükkel kapcsolatos bármely kérdésükkel a csoportvezető konduktort, a csoportban 

dolgozó konduktorokat keressék meg. 

Intézményünk gyermekvédelmi feladatait gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el, az iskola 

pszichológusának feladata a gyermekek pszichés problémáinak figyelemmel kísérése, a velük való 

foglalkozások, valamint gyermekvédelmi munka segítése. 

A szülőkkel, hozzátartozókkal való kapcsolattartás egyrészt szülői értekezletek, fogadóórák 

keretében, illetve nyílt napok alkalmával történik. 
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7. Az intézmény munkarendje 

7. 1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 

Az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott vezetőnek az intézményben kell tartózkodnia 

abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni 

tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy az általa megbízott vezető közül legalább 

egyikük hétfőtől csütörtökig 8. 30 és 16. 00 óra között, pénteken 8. 30 és 14. 00 óra között az 

intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális 

feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.  

7. 2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása 

Az intézmény konduktorai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti 

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi 

ügyeletet az előzetes beosztás alapján köteles ellátni. 

A konduktorok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását a csoportbeosztások 

tartalmazzák, melyek a tantárgyfelosztás, órarend, a napirend és a havi programok figyelembe 

vételével készülnek el. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe 

venni. A tanári kéréseket a csoportvezető konduktorok mérlegelik, lehetőség szerint figyelembe 

veszik.  

Az aktuális beosztásokat, az előző hét csütörtökéig kötelesek közzétenni és az igazgatónak leadni.  

A pedagógusok kötött órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez kapcsolódó 

előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a 

komplex konduktív fejlesztés és a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, (az 

osztályzatok beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező 

óraszám keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 

számításba venni.  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében a fent 

megjelölt feladatokat az iskolában maradéktalanul kötelesek ellátni. Az intézményen kívül 

ellátható munkaköri feladatok esetében munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a 

köznevelési törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépett meghatározott 

kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt.  

7. 4. A pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírás 

A pedagógusok napi munkarendjét a csoportvezető konduktor, a felügyeleti és helyettesítési rendet 

az igazgató állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a 

pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 

figyelembe vételére.  

A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén 

(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A 

pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
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legkésőbb az adott munkanapon a munka megkezdéséig köteles jelenteni a csoportvezető 

konduktornak, és az intézmény vezetőjének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit a csoportvezető konduktorhoz eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Az „Orvosi 

igazolás a keresőképtelen állományba vételről”, azaz a „táppénzes papírt” legkésőbb a 

betegszabadság (keresőképtelenség) utolsó napját követő munkanapon le kell adni a HR Osztályra. 

Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a 

komplex program és a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási 

óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató 

engedélyezi. 

A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – 

szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 

óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet 

szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.  
 

A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a 

munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen értékelje, valamint 

számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az 

eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

7. 5. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt kötelező 

és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll.  

A munkaidő tartamának számontartása az Mt. 134. § (1) bek. a) pontja szerint kötelező [235/2016. 

(VII. 29.) Korm. rend. 38. § d) pont db) alpontja].  

7. 6. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató és a HR közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az iskolaigazgató határozza meg. A napi munkaidő 

megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az 

intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.  

7. 7. A Gyakorló Intézmény működési rendje 

A folyamatos működésű intézményünk működési rendje a jogszabályban meghatározott tanítási 

év, nevelési év rendjéhez igazodik. 

A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium hetes bentlakó – napi bejáró rendszerben 

működik, a pedagógiai szakszolgálati intézményegységekben a gyermekek és neveltek számára 
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nyújtott különböző foglalkoztatási formák és azok időpontjainak meghatározása (napi, heti, 

intervallum időszak, illetve jogszabály által előírt egyéb időkeret) a gyermekek/ neveltek egyéni 

szükségleteihez igazítottan és a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakértői véleményben 

elrendelten történik. 

 

7. 7. 1. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nyitva tartása 

Napközis bejáró tanulóit: 

- hétfőtől – csütörtökig, 7. 00 – 17. 00 óráig fogadja és foglalkoztatja, 

- pénteken 7. 00 –14. 00 óráig foglalkoztatja és 17. 00 óráig fogadja. 

Bentlakó tanulóit: 

- hétfőn 7. 00 órától péntek 14. 00 óráig fogadja és foglalkoztatja. 

A napközis bejáró és a bentlakó tanulói számára: 

- pénteken 14. 00 –17.00 óráig konduktori felügyeletet biztosít összevont csoportban azon 

tanulók számára, akiket a szüleik csak később tudnak hazavinni, 

- 17. 00 órától (este 20. 00 óráig) az utolsó tanuló távozásáig az ügyeletes csoport konduktora 

és az Iskola-egészségügyi ellátásmunkatársa felügyel a tanulóra. Amennyiben csak 1 

tanuló marad akkor 17 – 20. 00 óráig az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa, este 

20.00– másnap reggel 7. 00 óráig a kollégium éjszakás alkalmazottjának felügyelete alá 

kerül. Amennyiben az éjszaka folyamán nem történik meg a hazaszállítás, és a szülő sem 

tudja a hazaszállítást megoldani, az ügyeletes csoportnak kell a gyermeket ellátni. 

Az arra igényt tartó vidéki gyermekeket, tanulókat: 

- vasárnap délután 16 órától ügyeletet biztosítva a Villányi úton fogadjuk, a gyermekek 

élelmezéséről vasárnap a szülő gondoskodik. 

- A kollégiumi hétvégék szervezését az iskola hétvégi rendezvényeihez igazítjuk. 

Vidéki, bentlakó neveltjeink számára, az intézményegység vezetőjének alapos indokokkal – (pl. 

halmozottan hátrányos helyzet, szülő egyedül neveli, szociálisan rászorult, nagyon nagy távolságra 

lakik, vagy mozgásállapota indokolja) – alátámasztott javaslatával, lehetőség van az Iskola-

egészségügyi ellátáson leadott írásbeli igény alapján mentővel történő szállításra is. 

 A foglalkozások zavartalanságának érdekében a bejáró iskolás tanulókat az első 

foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel, be kell hozni a csoportokba, illetve a foglalkozások, 

befejeztével haza kell vinni. 

 

7. 7. 2. A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium nyitva tartása, az 

iskolában tartózkodás rendje 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület nyitott főkapuján át megközelíthető, 

fotocellás, üveges bejárati ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani, hogy 

illetéktelen személyek azokon keresztül ne juthassanak be az intézmény területére. 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7. 00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 

20. 00 óráig van nyitva. Tanév közben hétfőn és pénteken 8. 00 – 13. 00 óra között lehetséges az 

ügyintézés.  

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az iskolába 

járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, és 

csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe belépésükkor a kapunál 

regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő regisztráció során egy ún. 
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vendégkártyát kap a belépő személy, rögzítésre kerül neve, a belépés és kilépés időpontja, illetve 

a keresett személy neve.  

7. 7. 5. A látogatás rendje 

Az intézmény épületeiben a dolgozókon, és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

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

Idegenek tehát az oktatási intézményben csak igazgatói engedéllyel tartózkodhatnak, az épületbe 

csak az ügyeletes portás kellő tájékozódása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a 

látogatott személyt vagy jövetele célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát, majd az 

épület elhagyásának időpontját. Ezt a szolgálatot teljesítő portás a belépő füzetben rögzíti, a 

vendéget felkíséri a látogatni kívánt személyhez, vagy telefonon jelzi a látogatni kívánt 

személynek a látogató érkezését, és csak abban az esetben engedheti fel, ha a látogatni kívánt 

személytől történő telefonos érdeklődése után arra engedélyt kapott. 

Az intézmény igazgatója kivételes esetekben ettől eltekinthet. Ilyen esetek: 

- az iskolai ünnepélyek és rendezvények, 

- szülői körök/fórumok, fogadó órák. 

A meghívott vendégek, és az előzetesen bejelentett látogatók érkezéről a portás telefonon értesíti 

a vendéglátót. 

Az idegenek tartózkodását indokolt esetben (bérlet, tanfolyam, előadás, stb.) az intézmény 

vezetősége korlátozhatja. 

Tanítási napokon szülők az iskola épületében csak gyermekük átadásának és átvételének idejéig 

tartózkodhatnak, továbbá a következő alkalmakkor: 

- elsős gyermekek szülei szeptember első két hetében 9. 00 óráig, 

- szülői körök/fórumok alkalmával 

- fogadóórák alkalmával, 

- nyílt napokon, 

- iskolai rendezvényeken, 

- rendkívüli esetben a szülő, vagy a gyermek gondviselője az osztályfőnök, az igazgató 

kérésére vagy engedélyével. 

7. 7. 3. A biztonsági rendszabály 

Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott 

tantermeket, szaktantermeket, szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket. Lezárt 

helyiség kulcsát felvenni csak a portaszolgálattól, és az ott elhelyezett átvételi naplóban – a 

helyiséget használatba venni szándékozó személy – aláírása után lehet. A kulcsot 

visszaszolgáltatni ugyancsak kizárólag az átadás-átvételi naplóban történő aláírással lehet! 

A karbantartó gondoskodik a zárak használhatóságáról. 

A szaktantermeket, tantermeket, a tanítási órát tartó tanár zárja minden óra után. A délutáni 

foglalkozást tartó tanár minden foglalkozás után bezárja a tantermet, szaktantermet. 

Az épület nyitvatartási ideje után a beosztott portás ellenőrzi a mellékhelyiségek nyílászáróinak 

állapotát, további feladata az elektromos berendezések áramtalanítása, és az épület 

riasztórendszerének bekapcsolása is. 

 

7. 7. 4. A vezetői ügyeleti idő felosztása: 

Hétfőtől csütörtökig: 

- Villányi úton 7. 00 – 9. 00 és 16. 00 – 20. 00.,  

- 20.00 – 07.00-ig éjszakai vezetői ügyelet 
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Péntek: 

 Villányi úton 7. 00 – 9. 00 és 14. 00 – 16. 00 óráig a kijelölt vezető 

 16. 00 órától (este 20. 00 óráig) az utolsó tanuló távozásáig az ügyeletes konduktor és az 

Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa tart ügyeletet. Egy tanuló esetén az Iskola-

egészségügyi ellátás munkatársa tartja az ügyeletet. 

Vasárnap: 

 Villányi úton 16 – 20.00 

 20.00 – 07.00-ig éjszakai vezetői ügyelet 

 

7.7.6. Fogadóórák rendje: 

Igazgató: pénteki napokon 10. 00 – 13. 00 óráig. 

Csoportvezető konduktor, osztályfőnök: hétfőn vagy pénteken, előzetes egyeztetés alapján.  

Felső tagozaton tanító tanárok, szaktanárok: évente 4 alkalommal, melyek időpontjáról a szülők 

időben tájékoztatást kapnak. 

Csoportvezető konduktor, osztályfőnök: 

- hétfőn vagy pénteken, előzetes egyeztetés alapján. 

Az iskola titkársága: hétfőtől péntekig 9. 00 – 14. 00 óráig biztosítja az ügyintézés lehetőségét. 

A gyermekek, tanulók késedelmes érkezése vagy megbetegedése esetén reggel 9. 00 óráig, illetve 

a foglalkozás megkezdése előtt értesíteni köteles a csoportot és a kollégiumi titkárt. 

Ha a gyermek műtét vagy betegség miatt huzamosabb ideig maradt távol, a visszahozatalát 

megelőző pénteken legkésőbb 11. 00 óráig kérünk értesítést a hétfői érkezésről, mivel 

elmulasztásuk a gyermek élelmezési ellátását veszélyezteti. 

A szülőket megillető jog, hogy gyermekük mozgásfejlődéséről, tanulmányaiban való 

előmeneteléről, magaviseletéről rendszeres és részletes érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsot 

és segítséget kapjanak, melyet egyrészt fogadóórák keretében biztosítunk. 

Kérjük a szülőktől, hogy, ha telefonon érdeklődnek a csoportvezető konduktortól, vagy a 

konduktortól gyermekükről, azt kizárólag reggel 8. 45 - ig, illetve délután 17. 00 órától este 19. 00 

óráig tegyék.  

A tanév/ tanítási év során a tanév 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a tanév rendje rendeletben 

foglaltaknak megfelelően lehetőség van tanítás nélküli munkanap tartására, melyek száma tanítási 

évenként maximum hat.  

Az aktuális tanév/tanév rendjében meghatározott szünidőkben a gyermekek, tanulók otthonukban 

tartózkodnak. 
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7. 7. 7. Az iskolai, kollégiumi tanulói munkarend 

Az iskola munkarendje, a tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a komplex program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a 

kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása 

után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.  

A tanítási órák időtartama 45 perc. Alapozó 1. osztályban, a tanulók pszichés terhelésének 

figyelembevételével, rövidebb időtartamúak is lehetnek. Az első tanítási óra a napirend által 

meghatározott időben kezdődik. Az óraközi szünetek 15 percesek, a tízórai szünet 30 perces. A 

kötelező tanítási órák délelőtt és délután vannak, azokat legkésőbb általában 16. 00 óráig be kell 

fejezni.  

A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák 

megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.  

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és 

módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. Dupla órák 

(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók. 
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8. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolása 

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

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. A szülő a gyermek hiányzása 

esetén félévente legfeljebb 3 napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos 

által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával 

történhet. Az eredeti dokumentumot az iskola megőrzi, azt a gyermek, tanuló nem kapja vissza. 

Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

 a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását,  

 a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.  

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,  

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli 

időjárás stb.).  

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. A gyermek, tanuló 

szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az iskola vezetőjétől, ha a 

gyermek, tanuló előreláthatólag legalább 1 hétig hiányozni fog. A távolmaradási engedélyt az 

iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének 

minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

 

Versenyen, nyílt napon résztvevő tanulókat megillető kedvezmények: 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után 

– az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon 

jár el. 

A tanulói késések kezelési rendje 

A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének 

felderítésében az osztályfőnök az igazgatóval együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a 

tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.  

Késések esetén, azaz, ha az óra megkezdése után érkezik a tanuló az iskolába, ebben az esetben is 

be kell mennie a tanítási órára, mert felügyelet nélkül nem tartózkodhat az épületben. Késett 

perceit az osztályfőnök összeadja, így igazolatlan órák is keletkezhetnek.  

Szülő tájékoztatása az igazolatlan mulasztásokról 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

- első igazolatlan óra után: a szülő értesítése  

- 10 igazolatlan óra után értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási 

órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével 

-, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 
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tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 

tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és 

egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt, a kormányhivatalt, és a gyámhatóságot. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke az adott tanítási évben összesen harminc tanítási óra és egyéb 

foglalkozás. 

- a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni)  

- az ötvenedik igazolatlan óra után: a kormányhivatal értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

Amennyiben a tantárgyak egyikéből a tanuló hiányzása már félévkor eléri az egész évi óraszám 

30 %-át, akkor a tantestület osztályozó vizsgát írhat elő számára. A tanév során az igazolt-és 

igazolatlan mulasztások együttesen nem haladhatják meg a 250 órát. Ha ennél többet hiányzik a 

tanuló, a tantestület döntésére az évfolyamot meg kell ismételnie. A nevelőtestület dönthet úgy, 

hogy osztályozó vizsgán kell részt vennie.  

Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási 

órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület  

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladja az igazoltakét, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével 

folytathatja. 

A betegszobán tartózkodás napjait az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa igazolja az Iskola 

felé. 

Azt, hogy a gyermek, tanuló egészséges, orvosnak kell igazolnia. A meggyógyult gyermek, tanuló 

orvosi igazolással jöhet vissza a csoportba, amelyet a gyermek, tanuló csoportba érkezése előtt az 

Iskola-egészségügyi ellátásba beosztott egészségügyi dolgozónak kell bemutatni (leadása az 

osztályfőnök részére történik). 
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9. A tanórán kívüli foglalkozás 

A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tudományos, technikai művészeti, szakmai stb. 

érdeklődésének kielégítése, alkotóképessége fejlesztése céljából részt vehet iskolai diákkörök 

(fakultatív óra, szakkör, énekkar, önképzőkör, sportkör, egyéb) létrehozásában és munkájában. A 

tanuló javasolhatja az e pontban említett diákkörök megalapítását is az intézmény vezetőjénél. 

A diákkörök szeptember végén kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. A diákkörök 

tevékenységéről év elején az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat.  

A diákkörre történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a 

foglalkozáson részt venni. 

Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni, melyhez 

azonban előzetesen egyeztetni kell az iskola igazgatójával, valamint nem akadályozhatja, 

zavarhatja intézményünk egész napon át tartó, folyamatos konduktív pedagógiai nevelését, 

oktatását. 

Tanévzárón, illetve a ballagáson minden tanulónak és pedagógusnak jelen kell lenni. 

Intézményünk valamennyi tanulója számára biztosítja a napközi otthoni, tanulószobai ellátás 

igénybevételének lehetőségét, melyet oly módon szervezünk, hogy a szülői igényeknek 

megfelelően eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatoknak. 
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10. Egyéb rendelkezés 

10. 1. A felvételi eljárás rendje 

Az intézményi felvételi kérelmek elbírálásának elveit és az eljárási rendet a Szervezeti és 

Működési Szabályzat melléklete állapítja meg. 

10. 2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés, 

továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás szabálya 

10. 2. 1. A térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése 

Iskolás gyermekeink intézményi étkeztetésben részesülnek, melynek térítési díját e házirend 

szabályozza. 

A gyermek, tanuló nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az intézményünkben igénybe vett étkezések térítési 

díját, a fizetési kedvezmények feltételeit, a kedvezményhez jutás módját és időtartamát – 

tekintettel a jogszabályi előírásokra, így a vonatkozó gyermekvédelmi törvényben előírt 

kedvezményekre is – a Gyakorló Intézmény fenntartója állapítja meg. 

10. 2. 2. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a 

tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 

Fentiek értelmében a tanulók által előállított értékek iskolánk tulajdonát képezik. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló 

– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási 

intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai 

teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, 

szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a 

tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló 

és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 

díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú 

tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik 

egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, 

szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. A megállapodást minden tanévben meg kell 

újítani.  

.  
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10. 3. A gyermek, tanuló egészségügyi ellátása 

Neveltjeink, tanulóink rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek a köznevelési törvény 

végrehajtási rendeletében szabályozott szempontok szerint. 

Az Iskola-egészségügyi ellátás dolgozói a tanítási év során folyamatosan, tervszerűen végzik a 

gyermekek, tanulók egészségügyi állapotának felmérését, szűrését, oltását, a veszélyeztetettek 

ellenőrzését, figyelembe véve a szülői írásos nyilatkozatokat. 

Az alapellátásban meghatározott feladatokat szakképzett személyek látják el. 

Év elején a gyermek felvétele az „Egészséges, közösségbe mehet” igazolással történik. 

 Minden szakrendelés beutaló köteles, így kérjük, év elején szerezzenek be a háziorvostól 

az adott tanévre vonatkozóan 1 db neurológiai és 1 db ortopédiai vizsgálatra szóló beutalót, 

melyet az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársának kérünk leadni. 

 Ha a gyermek bármilyen szakrendelésen vagy kórházi ellátásban részesült, kérjük az ott 

kapott ambuláns és zárójelentések fénymásolatát beküldeni. 

 Közgyógyellátásra jogosító igazolványok lejáratakor az új igazolványokat kérjük 

fénymásolva beküldeni. 

 A kiadott beutalókon szereplő vizsgálatok elvégzéséről (belgyógyászat, neurológia, 

ortopédia) kapott ambuláns lapokat 2 héten belül kérjük az Iskola-egészségügyi ellátás 

munkatársának bemutatni. Kivétel az olyan speciális vizsgálatok, ahol várólista van MRI, 

CT). 

Eseti gyógyszerek 

Kérjük, hogy év elején készítsenek egy olyan gyógyszercsomagot, amely tartalmazza azokat a 

gyógyszereket, amiket a szülő a gyermekének adni szokott (lázcsillapító, orrcsepp, szopogatós 

tabletta). Ezeket benevezve kérjük az Iskola-egészségügyi ellátási munkatársnak leadni. 

Állandó gyógyszerek 

A szülő feladata figyelemmel kísérni (naptárban vezetni, gyógyszernaplót írni), hogy az 

Intézményben mindig rendelkezésre álljanak a gyermek rendszeresen szedett gyógyszerei. Azon 

gyermeknek, akinek elfogy a saját gyógyszere, sajnos, nem áll módunkban pótolni. 

Kérjük, hogy a szülő adja le az Iskola-egészségügyi ellátásnak az epilepsziás gyermeke számára 

minden év elején a gyermeke súlyának megfelelő dózisú gyógyszert benevezve. 

Ha a tanuló megbetegszik, illetve fertőző, lázas, az Iskola-egészségügyi ellátás gondoskodik a 

többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről. A megbetegedés tényéről a csoportvezető 

konduktor, vagy a konduktorral történő egyeztetés után, az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa 

értesíti a szülőket. A megbetegedett gyermek ellátására a betegszobán van lehetőség a szülő 

érkezéséig.  

A gyermek állapotáról a 06-1-3727342-es telefonszámon lehet érdeklődni. 

A gyermek hazavitelével kapcsolatosan a csoportvezető konduktor és a szülő megbeszélése az 

irányadó. 
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10. 4. Az iskolai könyvtár 

Az iskolai könyvtári feladatokat a Hári Mára Kari Könyvtár és Forrásközpont könyvtára látja el. 

A könyvtár működési szabályzata tartalmazza a könyvtárhasználók körét, a beiratkozás módját, a 

szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a könyvtárhasználat szabályait, a nyitva tartás, 

kölcsönzés idejét, valamint a gyűjtőköri szabályzatot. A könyvtárhasználat szabályait minden 

intézményegységben nyilvánosságra kell hozni, amelyről az intézményegység-vezető 

gondoskodik. 

A Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium Intézményegység területén iskolai könyvtár 

működik, amely az Intézmény központi könyvtárának fiókkönyvtára. Működésének rendjét a 

működésére vonatkozó szabályzat tartalmazza. 

 

10. 5. A kollégiumi lakhatás ideje alatt, a kollégiumon kívüli tartózkodás során 

elvárt tanulói magatartás 

A foglalkozások/rendezvények sikerét/eredményességét fegyelmezett magatartással is elő kell 

segíteni. Az iskolai rendezvényeken az osztályfőnök, konduktor, szaktanár útmutatása szerint kell 

viselkedni, és az alkalomhoz illő ruhát kell viselni. 

Csoportvezető konduktor, osztályfőnök, beosztott konduktor kérésére részt kell venni a program 

előkészítésében, lebonyolításában. 

10. 6. Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt 

tanulói magatartás 

Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök 

útmutatásai alapján, fegyelmezetten, együttműködően kell részt venniük. A tanulók nagyobb 

közösségének a tanulók 50 %-a + 1 tanulót kell tekinteni. 

10. 7. Az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az 

iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje 

Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használata 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. 

a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat 

követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – 

lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, 

tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, 

amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.  

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  

Az iskolával jogviszonyban álló tanulók ún. fejlődési lapjai abban a csoportban tanulmányozhatók 

hallgatók, illetve oktatók által, melyben a tanuló nevelése-oktatása-fejlesztése folyik. A fejlődési 

lap tartalmáról fénymásolatot készíteni nem szabad! Használat után a fejlődési lapot a szokott 

tárolási helyére köteles annak használója visszatenni. 
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A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóval való egyeztetés 

után – szabadon használhatja.  

Az alkalmazottak helyiséghasználata  

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon 

használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb 

feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja 

venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat 

céljának, időpontjának és időtartamának pontos megjelölésével. 

Az irodában felállított fénymásoló készülék hétfőtől csütörtökig: reggel 7. 30 és délután 17. 30 

között, pénteken: reggel 7. 30 és délután 14. 30 között használható. 

Ettől eltérő időpontban a helyiség kulcsa nem vehető fel - még aláírásra sem – a portaszolgálattól. 

A szaktantermek használati rendje 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben: a könyvtár, a technika terem, tornaterem, kézműves 

terem, informatika terem, természettudományos előadók, valamint az ebédlő - jól látható helyen - 

külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető hagyja 

jóvá. 

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 

 a szaktanterem típusa, neve, 

 a terem felelősének neve és beosztása, 

 a helyiségben tartózkodás rendje, 

 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása, 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (informatika terem, technika terem, 

tankonyha, tornatermek stb.) használatához. 

A taneszközökre, szemléltetőeszközökre vonatkozó szabályok  

Az osztályteremben elektromos eszközöket csak pedagógus kapcsolhat be. A tanulókísérleti 

eszközök csak tanári engedéllyel, a tanári utasítások betartásával használhatók.  

A szünetek rendje  

A szünetek - a 30 perces tízórai és az uzsonnaszünet kivételével - 15 percesek. A szünetekben a 

beosztott konduktor és a pedagógiai asszisztens utasításait a tanulónak be kell tartani. 

Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja: 

Iskolánk jelenleg nem használ elektronikus naplót. Bevezetése esetén a hozzáférés lehetőségéről 

a szülőket írásban előzetesen tájékoztatjuk.  
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10. 8. A dohányzással kapcsolatos előírás 

Az intézményegységben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt 

és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem 

dohányozhatnak. Az intézményegységben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken 

tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az 

iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai 

rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek 

(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a 

távollétet igazolatlannak tekintjük.  

Az intézményegység munkavállalói, az intézményegységben tartózkodó vendégek számára a 

dohányzás tilos. A nemdohányzók védelméről szóló törvény vonatkozó §-ában, és szakaszában 

meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az 

intézmény munkavédelmi felelőse.  

10. 9. Rendkívüli eseményre vonatkozó rendelkezés 

A hangosbemondó megszólalása jelzi a rendkívüli esemény bekövetkeztét. 

Bombariadó 

A bejelentést követően haladéktalanul értesítjük a rendőrséget, tűzriadó tervnek megfelelő 

útvonalon a tanulók és alkalmazottak – a lehető legrövidebb időn belül – elhagyják az intézmény 

területét a Villányi út, illetve a Késmárk utca irányában. A tűzszerészeti teendők ellátásához 

biztosítjuk a munkaterületet a felelős vezető irányításával. A kiesett tanítási időt 10 napon belül 

szombati napon az érintett nap órarendje szerint pótoljuk. 

Tűzriadó 

Évente két alkalommal tűzriadó-próbát tartunk a megbízott vezetésével, az eredményesség 

érdekében mérjük az intézmény kiürítésének idejét. 

Bombariadó vagy tűzriadó esetén az osztálynaplót a teremben tartózkodó pedagógusnak magával 

kell vinnie. 
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11. Az iskolai tankönyvellátás rendje 

12. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás 

rendje 

Jogszabályi háttér: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 

 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről  

 a 2012. évi CXXIV. törvény a tankönyvpiac rendjéről, tanulói tankönyvtámogatás 

és az iskolai tankönyvellátás rendjéről módosítás 

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

 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 

 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, valamint 

a végrehajtásáról szóló egyes rendelkezések 

 A Kormány 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete 

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

az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról 

 

Ingyenes tankönyvellátás 

2013. szeptember 1-jétől az első évfolyamon, majd a további években felmenő rendszerben az 

állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanköteles tanulók részére. 

Szakértői javaslat szerint sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulóinknak minden évfolyamon 

ingyenes a tankönyvellátás. 

A Könyvtárellátó az iskolai tankönyvellátás tárgyában tankönyvellátási szerződést köt az 

Iskolával. A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, cím, 

székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve), 

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait, 

c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól, 

d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit, 

e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás 

végrehajtásáért felel  

f ) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására. 

Az iskola a tankönyvjegyzékről a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, 

témakörhöz a tankönyvvé nyilvánított könyvek közül választ. 
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Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus 

formában – megküldi a könyvtárellátónak.  

Az elektronikus megrendelési lista segítségével nem kell a kiadókat külön-külön levélben 

értesíteni, mert a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. az általa működtetett KELLO. hu rendszerbe e-

mailben, adott határidőig, az Iskola által megküldött rendelést, a KIR- en keresztül továbbítja a 

kiadókhoz. 

A könyvtárellátó számára az iskola a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, alábbi személyes adatokat 

adja át: 

a) a tanuló neve, 

b) a tanuló diákigazolványának száma, 

c) a tanuló törvényes képviselőjének neve, 

d) a tanuló lakcíme, 

e) a tanuló iskolájának neve, OM azonosítója, 

f ) a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése, 

g) az iskola minden tanulója esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek 

címe, illetve a tankönyvvásárláshoz kapott támogatás összege, továbbá 

Az iskola átadja a könyvtárellátónak a tankönyvek tanulóra, évfolyamra, tantárgyra lebontott 

címlistáját. 

 

Normatív kedvezmény jár annak a tanulónak, aki:  

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy 

más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy 

tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

 

Normatív kedvezményre való jogosultság igazolása 

A következő okiratok bemutatása szükséges a szülő részéről: 

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai 

igazolószelvényt); 

 ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt 

tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás; 

 sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;  

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.  

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló 

tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

 

A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvrendelés előzeteseként az iskolai intézményegység vezetője beszerzi - a Kt. 19. § (1) 

bekezdés c) pontjának illetve a helyi tanterv előírásainak figyelembevételével, a szakmai, illetve 

tantárgyi munkaközösség és az oktatók közösségének véleményét, melynek alapján dönt a 

nevelőtestület, ugyanis az iskolai tankönyvellátás folyamatában a tankönyvválasztás során 

tiszteletben tartjuk a pedagógusok szakmai önállóságát és hozzáértését. A pedagógusok a 
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tankönyvválasztás során kötelesek a tankönyvlistán szereplő könyvek közül a tartós tankönyveket 

előnyben részesíteni. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára ingyenes tankönyvellátást 

- tankönyvkölcsönzéssel, 

- használt tankönyv biztosításával, 

- az állami normatíva felhasználásával oldjuk meg. A normatív támogatást a könyvtári 

állomány kiépítésével, és a tartós tankönyvek kölcsönzés útján történő felhasználásával 

kívánjuk felhasználni. 

Ezért a szakmai munkaközösségeknek a tantárgyanként és évfolyamonként egységes 

tankönyvcsalád használatának irányába kell elmozdulni. A használt könyvek begyűjtése csak így 

nyer értelmet. 

 

Feladatok: 

 

A tankönyvellátást felügyelő igazgató feladata: 

- felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért 

- megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét 

- kijelöli a tankönyvellátásért felelős személyt 

- a tankönyvrendelés felügyelete, koordinálása 

- a normatív támogatásra felhasználható keretösszeg alapján a tankönyvrendelés egyeztetése 

a szaktanárokkal, módosítás kezdeményezése 

- egyeztet a szükséges szervezetekkel, (tantestület, SZMK) 

- használt tartós tankönyvek begyűjtésének koordinálása 

- kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel  

- (a fenntartó képviselőjével, illetve annak gazdasági szervével) 

A tankönyvellátásért felelős feladata az iskolában: 

- tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel 

- osztályonként összesíti a tankönyvlistát 

- kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel  

- (a fenntartó képviselőjével, illetve annak gazdasági szervével) 

- feltölti és továbbítja a tanulók adatait a KELLO - nak 

- tartja a kapcsolatot az igazgatóval 

- tartja a kapcsolatot a KELLO - val 

- lebonyolítja a tankönyvrendelést 

- intézi a pótrendelést, a lemondást  

- átveszi az iskolába érkező tankönyveket  

- megszervezi azok kiosztását 

- eljuttatja a beérkezett, igazolt számlát a Pénzügyi Osztályra, ahonnan a tankönyvek árának 

átutalása történik a számlakibocsátó felé 

A munkaközösség-vezető feladata: 

- a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő koordinálása 

- a tartós tankönyv választásának előnyben részesítése 

- egységes tankönyvcsaládok használatának szorgalmazása 

- a megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és továbbítása  

- használt tankönyvek év végi begyűjtésének felmérése  

 

 

A tantárgyat tanító feladata: 

- tankönyvválasztás  

- tartós tankönyvek év végi begyűjtése 
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Az osztályfőnök feladata: 

- részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában 

 

Tankönyvhöz jutás tanévközi rendje:  

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését 

követő időpont után áll be – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével 

teljesíti az igényt, a normatív támogatási keret figyelembe vételével (szükség esetén akár 

pótrendeléssel). 

 

Felelősei: iskolaigazgató, tankönyvfelelős 

 

 

A 17/2014. (III. 12) EMMI rendelete alapján a Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az 

Iskolával: 27. §  

 

A tankönyv ellátásban résztvevő személy és díjazása (tankönyvfelelős) 

E tevékenységét külön díjazás ellenében végzi:  

Díjazás illeti meg azt a személyt, aki elkészítette az iskolai tankönyvrendelést. A díjazás összege 

nem lehet kevesebb az ügyeleti díj összegénél. A díjazás forrása a tankönyvforgalmazó által a 

tankönyv ellátási szerződés alapján az iskolának átengedett összeg 100 % - a figyelembe véve a 

számviteli, pénzügyi előírásokat.  
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13. Záró rendelkezés 

A házirend melléklete a balesetvédelmi és tűzvédelmi, valamint a betegellátási szabályzat. 

A házirend a kihirdetést követően lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. 

A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a 

diákönkormányzatnak, szülői szervezetnek át kell adni, az intézmény könyvtárában el kell 

helyezni, valamint az intézmény honlapján közzé kell tenni úgy, hogy azt bárki szabadon 

megtekinthesse. E feladat felelőse az intézmény vezetője. 

A házirend 1 példányát beiratkozáskor a gyermeknek, tanulónak és szülőjének át kell adni.  

A házirendnek tartalmaznia kell a mellékletet is, és egységes szerkezetűnek kell lennie. E feladat 

megszervezése az intézményvezető feladata. 

A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a 

diákönkormányzatnál, vagy az intézmény igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 

belül a nevelőtestületi értekezlet dönt. 

A nevelési év/ tanítási év megkezdését követő négy héten belül az intézmény vezetősége és a 

diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-

e módosítani, az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e olyan szabályozási probléma, amely 

ennek szükségességét igazolja. 

Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény 

igazgatójához az intézményegység-vezetőkön keresztül. 

Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartónál.  

Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője gondoskodik. 
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14. A Házirend mellékletei 

1. sz. melléklet Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény működésére 

vonatkozó külön szabályozás 

1. Pedagógiai Szakszolgálat 

1. 1. Első konduktív vizsgálat 

1. 2. Gyógypedagógiai korai fejlesztés és gondozás, egyéni és csoportos 

foglalkozás 

1. 3. Mamás Bentlakó Csoport 

2. sz. melléklet A betegellátás szabályozása 

2. 1. Az Iskola-egészségügyi ellátás működésének szabályozása 

2. 2. Az egészségügyi szakrendelői egység asszisztensi tevékenysége 

2. 3. Az Iskola-egészségügyi ellátás tevékenysége 

3. sz. melléklet Az intézményi védő, óvó előírás 

3. 1. Baleset esetén teendő 

3. 2. Bombariadó esetén teendő 

3. 3. Tűzriadó teendő 

A mellékletek tartalmazzák mindazon kérdések szabályozását, amelyeket jogszabály a házirend 

körébe utal, s amelyekre a jelen intézményi házirend nem tér ki. 
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 EKPMI Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 

1. sz. melléklet – Az Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézmény működésére vonatkozó külön szabályozás 

1. Pedagógiai Szakszolgálat 

 Konduktív tanácsadás (gyógypedagógiai), korai fejlesztés és gondozás 
 

1. 1. Első konduktív vizsgálat 

Foglalkozások helye, időpontjai 

Az új jelentkezőket minden munkanap 9. 00 – 15. 00 óráig fogadjuk Kútvölgyi úti épületünkben 

(főépület, földszint, Diagnosztika). 

Az első konduktív vizsgálat előzetes időpont-egyeztetés alapján történik, telefonon való 

jelentkezés útján (0-1-224-1573). 

A jelentkező ezúton, valamint Intézményünk honlapján is tájékozódhat a szükséges tudnivalókról, 

egyben lehetőség nyílik arra is, hogy kiszűrjünk olyan gyermekeket, akiknek fejlesztése nem a 

konduktív pedagógia hatáskörébe tartozik. 

Az első konduktori vizsgálatot a szakszolgálaton dolgozó konduktorok végzik az 

Intézményegységekkel, Szakértői Bizottsággal, valamint a szakorvosokkal szoros 

együttműködésben. 

Fotó-, videó dokumentáció készítése 

A gyermek fejlődésének megfelelő színvonalú dokumentálása, ennek tudományos igényű 

feldolgozása érdekében fotók, videofilmek készülnek, valamint a gyermek Intézményi-, csoport -

, és egyéni munkáját bemutató egyéb filmek, melyek készítéséhez és intézményen belüli 

felhasználásához a szülő hozzájárulása szükséges. 

Intézményen kívüli felhasználása (pl. média) a szülő külön nyilatkozatával és beleegyezésével 

történik 

Értékek megőrzése 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az értékek megőrzését biztosítani nem tudjuk, azokért felelősséget 

nem vállalhatunk. 

Intézmény tisztasága, rend 

Kérjük, épületünk rendjére, tisztaságára, valamint a foglalkozásokon használt eszközök épségére 

fokozottan ügyeljenek. 

Dohányzás 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. 

Szülői jogok és kötelezettségek 

Tájékoztatáshoz való jog 

A szülő joga, hogy Pedagógiai Programunkkal, Házirendünkkel megismerkedjen, melyhez 

intézményegységi szinten biztosítunk alkalmat és lehetőséget. 

Utazási költségtérítés elszámolása 
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Vidéki gyermekek és kísérőik utazási költségtérítés-elszámolásához szükséges nyomtatvánnyal 

kapcsolatos teendőket a Nevelési Iroda látja el. 
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1. 2. Gyógypedagógiai korai fejlesztés és gondozás, egyéni és csoportos 

foglalkozás 

Foglalkozások időpontjai 

 Kezdő csoport: 8. 30 – 10. 30 (naponta) 

 Mini haladó csoport: 8. 30 – 10. 30 (naponta) 

 Haladó csoport: 10. 45 – 12. 45 (naponta) 

 Járó csoport: 10. 45 – 12. 45 (naponta) 

 Egyéni foglalkozás –8-14 (naponta) 

 

Érkezés-távozás 

Kérjük a foglalkozások kezdő időpontját betartani, késéssel ne zavarják meg a fejlesztést. A 

foglalkozások megkezdése előtt kérjük, hogy gyermekeikkel együtt az előtérben várakozzanak. A 

gyermekek ruháit az előtérben lévő öltözőszekrényben tárolják, a babakocsit a tárolóban helyezzék 

el. Kérjük, hogy a szülők utcai cipővel ne lépjenek be a foglalkoztató termekbe, valamint 

javasoljuk, hogy gyermekeiket a foglalkozásoknak megfelelő, a szabad mozgást nem akadályozó 

ruhába öltöztessék. 

Betegség esetén 

A gyermeket betegen (láz, kiütés, fertőző betegség) illetve, ha a családban fertőző megbetegedés 

van – a többi gyermek érdekében – gyógyulásáig ne hozzák vissza. Betegség vagy egy hét hiányzás 

után a gyermeket csak orvosi igazolással vehetjük vissza. 

Az orvosi igazolásokat a gyermek csoportba érkezése előtt a csoportvezető konduktornak kell 

bemutatni, és a csoportban leadni. 

Akadályoztatás esetén is jelzésüket kérjük a csoportok szervezése miatt; a hiányzás okát, a 

betegséget a foglalkozás megkezdése előtt, ill. foglalkozás után kérjük bejelenteni a következő 

telefonszámokon: 224-1500/1512, vagy 224-1512, vagy 224-1500/1051. Szülők Iskolája: 224-15-

01. 

Fotó-, videó dokumentáció készítése 

A gyermek fejlődésének megfelelő színvonalú dokumentálása, ennek tudományos igényű 

feldolgozása érdekében fotók, videofilmek készülnek, valamint a gyermek Intézményi-, csoport -

, és egyéni munkáját bemutató egyéb filmek, melyek készítéséhez és intézményen belüli 

felhasználásához a szülő hozzájárulása szükséges. 

Intézményen kívüli felhasználása (pl. média) a szülő külön nyilatkozatával és beleegyezésével 

történik. 

Értékek megőrzése 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az értékek megőrzését biztosítani nem tudjuk, azokért felelősséget 

nem vállalhatunk. 

Intézmény tisztasága, rend 

Kérjük, épületünk rendjére, tisztaságára, valamint a foglalkozásokon használt eszközök épségére 

fokozottan ügyeljenek. 

Dohányzás 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. 
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Szülői jogok és kötelezettségek 

Tájékoztatáshoz való jog 

A szülő joga, hogy Pedagógiai Programunkkal, Házirendünkkel megismerkedjen, melyhez 

intézményegységi szinten (előtérben elhelyezve) biztosítunk alkalmat és lehetőséget. 

Ugyancsak megilleti a jog, hogy: 

 a gyermek mozgásfejlődéséről, 

 a pedagógiai programban való előmeneteléről rendszeres és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsot és segítséget kapjon, 

A szülő joga és kötelessége, hogy aláírja az egyéni fejlesztési tervet. 

Fogadó órák 

Intézményvezető: előre egyeztetett időpontba. 

Csoportvezető konduktor: szülői értekezlet, előre egyeztetett időpontban. 

Utazási költségtérítés elszámolása 

Vidéki gyermekek és kísérőik utazási költségtérítés-elszámolásához szükséges nyomtatvánnyal 

kapcsolatos teendőket a Nevelési Iroda látja el. 

A szülők kérésére egyéb igazolások is adminisztrátorunk irodájában szerezhetők be. (Az igényeket 

a szülők a gyermekekkel foglalkozó konduktorok felé jelezzék.) 

Tájékoztatási kötelezettség 

A nevelési év során bekövetkezett adatváltozásokat kérjük minden esetben jelezni a gyermekekkel 

foglalkozó konduktor felé. (lakcím, telefonszám, név, munkahely stb.). 

Ugyancsak kérjük, hogy a szakorvosi vizsgálatok eredményeiről, gyógyszerelésről, az ezekben 

történt változásokról a gyermekekkel foglalkozó konduktort tájékoztassák. 

Kérjük a foglalkozásokon a rendszeres és aktív részvételt gyermekeik fejlesztése érdekében.  

Gyermekeket megillető további ellátások 

Balesetbiztosítások 

Gyermekeinknek megteremtjük a lehetőséget, hogy az Intézményét megkereső biztosító 

Intézmények által balesetbiztosítást köthessenek. 

Segédeszközzel ellátás 

Intézményünk a szükséges segédeszköz-ellátás megszervezéséhez segítséget nyújt. A gyermekek 

a konduktorok és a csoportvezető konduktor javaslatára háziorvosi beutaló alapján ortopéd 

szakorvosi vizsgálaton vehetnek részt. 

Szakorvosi ellátás 

Neurológiai vizsgálatra háziorvosi beutalóval, EEG vizsgálatra, fogászati ellátásra is lehetőséget 

biztosítunk előzetes időpont egyeztetés alapján. 

Egyéb 

Hallgatók képzése 

Az intézményegység a konduktor-tanítóképző és konduktor-óvodapedagógus képző Pető András 

Kar gyakorlóterülete, így a csoportokban gyakorlatukat teljesítő hallgatók is vannak. Kérjük, hogy 

gyermekükkel kapcsolatos bármely kérdésükkel ne a hallgatókat, hanem a csoportban dolgozó 

konduktorokat, csoportvezető konduktort keressék meg. 

Parkolás 

Az Pető András Kar főépülete előtt kijelölt parkolóhelyen, parkolási engedéllyel, mely a 

csoportvezető konduktoroknál igényelhető. 
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1. 3. Mamás Bentlakó Csoport 

A szülők és a gyermekek együttes konduktív foglalkoztatása 2 vagy3 hétig, hétfő reggel 8 órától 

péntek délután 13 óráig tart. A korcsoportoknak megfelelően délutáni pihenésre lehetőség van. 

Az éjszakai elhelyezés épületen belül az 5. emeleti szobákban történik. Egy szülő és egy gyermek 

tartózkodik egy szobában. A szobák házirendje minden szobában megtalálható és az első napi 

szülői értekezleten meg is ismerhetik. Kérjük a tudomásul vételét. 

 

Hazautazás pénteken 13 órától és a visszaérkezés a zavartalan hétfői kezdés érdekében vasárnap 

16 órától.   

 

Kérjük, hozzák magukkal gyermekük TB kártyáját és közgyógyellátásra jogosító igazolványát! 

 A gyermekük felvételéhez, hozzák magukkal a körzeti orvos által kiállított 

„közösségbe mehet” igazolást! 

 Fertőző, lázas beteg gyermek nem jöhet közösségbe! 

 Ha a családban fertőző betegség előfordul, csak orvosi engedéllyel vehetnek részt a 

foglalkozáson. 

 A hiányzás okát, a betegséget kérjük bejelenteni a következő telefonszámon hétfőn 

reggel kilenc óráig:  
Mamás csoport 06 1 224 1581 

 Három napon túli hiányzás után kizárólag orvosi igazolással jöhetnek vissza a gyermekek 

a csoportba!  

 

Térítési díj az étkezések mennyisége  után, és a szállásdíjhoz való hozzájárulásból adódik össze, 

kerül számlázásra a terminus utolsó hetében. A csoportvezető állítja ki, és a pénzügy készíti el a 

számlát, amit  banki átutalással, csekkel lehet kiegyenlíteni. 

Az intézetbe való belépéshez elektromos beléptető kártyát kap a szülő, amit első napon a 

csoportvezető ad, egy nyilatkozat kitöltése után. Ha látogatót fogadnak akkor a portán szükséges 

jelezni, hogy ideiglenes beléptető kártyát kaphassanak. 

 

Az értékek megőrzését biztosítani nem tudjuk, az őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem 

vállalunk!     

 

Kérjük, hogy a foglalkozások során a gyermekek ne viseljenek ékszert (fülbevalót, nyakláncot, 

gyűrűt), mert egyrészt balesetveszélyes lehet, másrészt ezek elvesztése, rongálása esetén nem 

vállalunk értük felelősséget. 

A játékokat, eszközöket kérjük rendeltetésszerűen használni, meghibásodás esetén kártérítési díjat 

számítunk fel. 

A konyhában található hűtőszekrényt a szülők közösen használják. Kérjük, hogy ügyeljenek a 

tisztaságára és lejárt élelmiszert, ne tároljanak benne. 

 

A gyermekek a konduktorok és a csoportvezető javaslatára ortopéd, fogászati vizsgálaton vehetnek 

részt. Ennek feltétele a háziorvostól hozott beutaló. 

Kérjük, hogy az Intézeten kívüli szakorvosi vizsgálatok eredményeit (zárójelentéseket) hozzák 

magukkal, hogy dokumentálhassuk.   

 

A gyermekek fejlődéséről, feladatairól stb. felvilágosítást a konduktorok, és a csoportvezető adhat. 

Kérjük, hogy a hallgatókhoz ne forduljanak ilyen kéréssel!  
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A foglalkozások során a gyermekekről fotók, videofilmek készülnek, melyeket esetenként név 

nélkül oktatási és tudományos célból felhasználnak Magyarországon és külföldön.  

Kérjük, írásban jelezze, ha nem járul hozzá Ön és gyermeke fotózásához és filmezéséhez.  

 

Este, probléma vagy betegség esetén a 1012-es melléken kérhetnek segítséget. 

 

A szülők számára a szükséges igazolások, dokumentumok kiállítására van lehetőség. Kérem,  

igényüket a csoportvezetőnek jelezzék!   

 

Kérem, a tűzvédelmi előírásokat tartsák be! Tűzriadó terv a hirdető falon. 

A dohányzás az intézmény területén tilos! 

A csoportszobában utcai cipőben tilos közlekedni! 

 

Ügyeljenek a csoport és a mellékhelyiségek tisztaságára! 

  

Kérjük, hogy a mobiltelefonokat a foglalkozásokra ne hozzák be, mert zavarhatja a foglalkozás 

menetét.  

Kérjük, a „Házirend” elfogadását és betartását!   
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2. sz. melléklet – A betegellátás szabályozása 

Intézményünk bejáró és bentlakó ellátottjai számára az OEP által rész- finanszírozott 

szakrendeléseket biztosítjuk: 

 a székhelyen és telephelyen gyermek-neurológiai, gyermek-ortopédiai, valamint 

gyermekfogászati szakrendeléseket, 

A fenti rendelések előjegyzés alapján fogadják a betegeket. 

Intézményünkben szakképzett egészségügyi személyzet áll rendelkezésre 7. 00 – 20. 00 óráig. 

Feladatuk a rendszeresen szedett gyógyszerek beadása, a szükség szerinti elsősegélynyújtás, 

kijelölés alapján a szakrendelések munkájában való közreműködés, asszisztensi feladatok ellátása.  

Az éjszakai órákban a bent alvó gyermekek csoportjának felügyeletében is mindig részt vesz 

egészségügyi szakdolgozó, így igény szerint a fellépő egészségügyi problémák megoldásában ő a 

vezető. 

Az ő döntése az Intézményi orvos telefonon való értesítése, illetve szükség szerint a mentő 

kihívása is. 

Amennyiben a gyermekeknél betegséget észlelünk, azonnal értesítjük a szülőt, illetve a megadott 

gondviselőt. Egyeztetésre kerül a hazavitel ideje és módja. Módszertani Intézmény lévén tartós 

betegápolást biztosítani nem áll módunkban. 

Az iskolai csoportból betegség estén mód van a beteg gyermeket izolálni, és a szülő érkezéséig a 

betegszobán ápolni. Igény szerint éjszakai betegszobai felügyeletet is biztosítunk - szakképzett 

ápoló jelenlétével. 

Helyben nem orvosolható probléma esetén kórházi hátteret a János kórház betegosztályai 

biztosítanak. 

Baleseti ellátás 

Baleset esetén elsősegélynyújtást az Intézményben szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet 

nyújt. Mentő értesítése, illetve kórházba szállításról való intézkedésben is ők az illetékesek. 

Baleseti jegyzőkönyv felvétele minden esetben az előírások szerint történik. 
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2. 1. Az Iskola-egészségügyi ellátásműködésének szabályozása 

 

Az Iskola-egészségügyi ellátás részét képezik a szakrendelői egységek: 

 Kútvölgyi út Neurológiai szakrendelés és EEG vizsgáló, fogászati kezelőegység, 

ortopédiai szakrendelés, 

 Villányi út, neurológiai rendelés, fogászati kezelőegység, ortopédiai szakrendelés, 

 Kútvölgyi út, betegszoba, 

 Villányi út, betegszobák. 

A székhelyen és a telephelyen a megadott rendelési idők szerint folyik a gondozottak ellátása. 

Alapellátás: 

 iskolaorvosi teendők, 

 gyermekfogászati ellátás. 

Szakorvosi ellátás: 

 gyermekortopédiai, 

 gyermekneurológiai. 

2. 1. 1. Gyermek ortopédiai rendelés 

1 fő gyermekortopéd szakorvos vizsgál minden héten a kijelölt nap délutánján váltva a székhelyen 

és a telephelyen. Megbeszélés szerint a hónap 1. és 3. hetében a Villányi úton, 2. és utolsó hetében 

a Kútvölgyi úti székhelyen. A konduktorok által kezdeményezett ortopédiai vizsgálatra a 

gyermekek előjegyzését, a segédeszköz vények kiadását és a segédeszköz mintavételt, próbát és 

átadást az ortopéd rendelésen jelenlévő asszisztensnő koordinálja. 
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2. 1. 2. Gyermek ideggyógyászati rendelés 

Az ideggyógyászati szakvizsgálatokat a székhelyen és a telephelyen neurológus szakorvosok 

végzik. 

Feladatuk: 

 a részlegek jelzései lapján a szükséges státuszrögzítés, illetve évenkénti gyakoribb kontroll 

vizsgálatok, ill. egyéb igazolások kiállítása, 

 állapotromlás vagy új tünet jelentkezése esetén, soron kívüli vizsgálat elvégzése, 

 progresszív neurológiai betegség gyanúja vagy ismeretlen eredetű, differenciál diagnózis 

tisztázására vizsgálatok, kórházi kivizsgálás kezdeményezése. 

Eljuttatja a szülőknek a szakorvos által kiállított hivatalos igazolásokat (családi pótlék, utazási 

igazolás, közgyógyellátási igazoláshoz, ill. segédeszközhöz szükséges javaslatok). 

Az Iskola-egészségügyi ellátás részt vesz az Intézményben fejlesztett és vizsgált gyermekek 

adatainak folyamatos statisztikai és tudományos jellegű feldolgozásában. 

2. 1. 3. Gyermekfogászati szakrendelés 

A székhelyen és a telephelyen a kifüggesztett rendelési idők szerint a fogorvos és szakképzett 

fogászati szakasszisztens által végzett tevékenység az alábbiakat foglalja magában: 

 bentlakó és bejáró gyermekek szűrővizsgálata (ép fogazat esetén évente 2 alkalommal, 

caries fennállása esetén évente 4x) a status rögzítése, 

 a szükséges kezelések elvégzése, 

 fluor prevenció beállítása, 

 elsősegélynyújtás és sürgős esetek soron kívüli ellátása. A fogászati szakasszisztens 

feladata a csoportos és egyéni foglalkozások keretein belül végzett dentalhigénés 

felvilágosítás és bemutatók tartása. Ő koordinálja a munkához szükséges 

fertőtlenítőszerek, gyógyszerek, fogászati tömőanyagok beszerzését, gondoskodik a 

műszerek sterilitásának biztosításáról. 
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2. 2. Az Iskola-egészségügyi ellátás asszisztensi tevékenysége 

A székhelyen és a telephelyen főállású asszisztensek látják el a feladatokat, hétfőtől péntekig 7. 

00 – 20.00 óra között. Az Iskola-egészségügyi ellátás munkatársa és betegszoba szomszédos 

elhelyezéséből adódóan két műszakban teljesítik hétköznapokon az asszisztensi és a betegápolói 

feladatokat. A villányi úti telephelyen a kollégiumi rendszer miatt vasárnap 14.00 – 20.00 óra 

között ügyeletet látunk el. 

Az egészségügyi asszisztens feladata 

 A bejáró és bentlakó gyermekek állandó és esetenként beállított gyógyszereinek beadása 

étkezési napirendhez igazodóan előírás szerint. 

 A spina bifidás gyermekeknél kondicionáláshoz kapcsolódóan a napi 4x katéterezés 

elvégzése. 

 Balesetek, sérülések ellátása, kötözés, kapocs behelyezés, vérzés csillapítás stb. elvégzése. 

 A feladat kijelölése szerint a szakorvosi vizsgálatok előkészítése, a vizsgálatoknál az 

asszisztensi feladtok ellátása, a dokumentáció elkészítése. 

 Kijelölt feladatként az előírt korcsoportonkénti oltások beszerzése, beadásnál asszisztálás, 

dokumentáció elkészítése. 

 Esetenként, a külső intézményben történő vizsgálatokban, kísérőként való részvétel (Rtg, 

UH., sebészet stb.). 

 Az Intézmény által szervezett táborok ideje alatt a szükséges egészségügyi szakápolói 

feladatok ellátása. 

 A különböző szakrendelések asszisztensei által szolgáltatott adatok alapján a kijelölt 

asszisztensnő végzi a járóbeteg szakellátási tevékenység számítógépes adatfeldolgozását 

és az adatokról havi gyakorisággal az előírás szerinti dokumentáció megküldését az OEP 

felé. 

A vezető asszisztens/főnővér irányításával készül a havi munkabeosztás, anyagigénylés, 

gyógyszerigénylés, illetve történik az éves leltározás. 

A telephelyen a beosztott asszisztens/ ápoló látja el a betegszobán elhelyezett gyermekek körüli 

feladatokat is. 

 A szakorvos által kijelölt betegek betegszobára történő levitele, elhelyezése. 

 Az ápolási feladatok, az előírt kezelés és gyógyszeradagolás gondos és rendszeres 

elvégzése, dokumentáció készítése. 

 A betegszobai gyógyszer és kötszerkészlet folyamatos feltöltése. 
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2. 3. Az Iskola-egészségügyi ellátástevékenysége 

Az Iskola-egészségügyi ellátás irányítását a kinevezett vezető végzi. 

Feladata 

 Irányítja, felügyeli és végzi az egységes szempontok szerinti szakmailag korrekt 

betegellátást és annak dokumentálását. 

 Koordinálja a szakorvosi rendelések időpontját. 

 Ellenőrzi a beosztás szerinti munkavégzést, betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén 

megszervezi a helyettesítést. Elkészíti és leadja a havi munkavégzésről történő 

jelentéseket. Elszámolja a túlmunkát. 

 Az éjszakai betegfelügyeletet ellátó egészségügyi dolgozó beosztását a megbízott vezető 

készíti, munkavégzésüket is ellenőrzi. 

 Elkészíti a területet érintő OEP teljesítmények összesítését és leadja azokat havonta, 

valamint a visszaküldött hibákat javítja. 

 Kapcsolatban áll a területi ÁNTSZ illetékes munkatársaival, járvány esetén szervezi a 

szükséges teendőket. 

 Együttműködik az Intézményen belül az intézményegységek vezetőivel a minél 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

 Elkészített költségvetési tervezet keretein belül ütemezi a megrendeléseket, folyamatosan 

ellenőrzi a beszerzéseket. 

 Javaslatot tesz, felkérés esetén, a területén dolgozó munkatársak kitüntetésére, 

jutalmazására. 
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3. sz. melléklet – Intézményi védő, óvó előírás 

3. 1. Baleset esetén teendő 

Az EKPMI vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladata a balesetek 

megelőzésében: 

 figyelemfelhívás a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra; 

 a tilos és az elvárható magatartásformák közzététele; 

 a balesetek jelentési kötelezettsége a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. számú 

mellékletében előírt nyomtatványon nyilvántartott jegyzőkönyv szerint. 

Baleset esetén szükséges eljárás: 

A foglalkoztatás időtartama alatt bekövetkezett baleset, eszméletvesztéssel járó rosszullét esetén 

a jelenlévő csoportvezető konduktor vagy beosztott konduktor köteles a következő intézkedéseket 

végrehajtani: 

 az ügyeletes vezető értesítése (aki haladéktalanul értesíti az orvost, vagy mentőt hív); 

 a szülők (hozzátartozók) értesítése; 

 baleseti jegyzőkönyv felvétele. 

A baleset kivizsgálásakor a jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie: 

 a csoportvezető konduktornak vagy beosztott konduktornak; 

 az ügyeletes vezetőnek; 

 az Iskola-egészségügyi ellátás dolgozójának. 
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3. 2. Bombariadó esetén teendő 

Az intézményre, intézményegységre szóban, levélben vagy telefonon érkező robbantásos 

fenyegetést követően az információt kapó vezető, pedagógus, adminisztrátor köteles 

haladéktalanul értesíteni: 

 a Portaszolgálat munkatársát, aki értesíti a 

BRFK Központi ügyeletét  

Telefon: 107 

Munka-, tűzvédelmi felelőst, 

KPK igazgatót 

aki értesíti: 

 az intézményigazgatót, 

 a biztonsági vezetőt, 

Riasztás esetén a fenti pontokban jelölt személyek utasítására meg kell kezdeni az épület kiürítését. 

A hangosbeszélőn tájékoztatni kell a magyar és külföldi állampolgárokat az eseményről a 

menekülési hely meghatározásával. 

A rendőrség, illetve a tűzszerész csoport megérkezéséig az Intézmény legmagasabb szintű vezetője 

végzi a mentés irányítását. 

A mentést mindig a jelzett hely közvetlen közeléből kell megkezdeni a legközelebbi kijárat felé, 

illetve a legmagasabb szintről, majd az alsóbb szintekről. 

A liftek használhatóak az emberek mentésére. 

Befogadó épület a Kútvölgyi úti Kórház, illetve a Kórház rendelőintézete.  

A nehezen szállítható ellátottakat az Intézményhez legközelebb eső kórházi bejáratnál fogadják, 

míg a könnyebben mozgó neveltek és Intézményi dolgozók a Rendelőintézet aulájában 

helyezhetők el. 

A mentésre, bombariadóra vonatkozó részletes szabályokat a Semmelweis Egyetem Központi 

Bombariadó terve tartalmazza. 

Az Intézményi Bombariadó részletes terve az intézményegység minden csoportjában jól 

hozzáférhető helyen található meg. 

 

3. 3. Tűzriadó esetén teendő 

A tüzet/tűzveszélyt észlelő személy köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.  

Azonnal értesíteni kell a Tűzoltóságot 

Telefon: Intézményünkből 0105; nyilvános telefon használatakor: 105. 

A Tűzoltóság riasztása után az Intézmény részéről a következő személyeket kell értesítenie: 

 a Portaszolgálat munkatársát, aki értesíti a 

 Munka-, tűzvédelmi felelőst 

 KPK igazgatót 

 aki értesíti: 

 az intézményvezetőt, 

 a biztonsági vezetőt, 



3. sz. melléklet – Intézményi védő, óvó előírás 
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A személyek veszélyeztetése esetén – a tűz illetve a tűzveszély jelzése után – azonnal meg kell 

kezdeni a mozgássérültek és egyéb rászoruló személyek mentését a Központi Tűzriadó Terv 

szerint. 

A Tűzriadó terv, a Tűzvédelmi Szabályzattal együtt minden intézményegység minden 

csoportjában jól hozzáférhető helyen található meg. 

  



Záradékok 
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Záradékok 

1. Záradék 

 

A szülői szervezet elfogadó nyilatkozata 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § (4) d) bekezdése értelmében a 

házirend módosítását megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk, s a törvényben biztosított 

jogunknál fogva a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 2017. február 10-én elfogadott, jelen 

Házirendben foglalt módosításaival egyetértünk, elfogadjuk. 

 

 

 

 

……………………………………… 

A szülői szervezet nevében 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017.  

  



Záradékok 
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2. Záradék 

 

A diákönkormányzat elfogadó nyilatkozata 

 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § (4) d) bekezdése értelmében a 

házirend módosítását megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk, s a törvényben biztosított 

jogunknál fogva a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 2017. február 10-én elfogadott, jelen 

Házirendben foglalt módosításaival egyetértünk, elfogadjuk. 

 

 

 

 

……………………………………… 

A diákönkormányzat nevében: 

 

 

 

a diákönkormányzat képviseletében 

 

 

 

 

 
Budapest, 2017.  

  



Záradékok 
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3. Záradék 

 

A szakalkalmazotti testület elfogadó nyilatkozata 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § (4) d) bekezdése értelmében a 

házirend módosítását megismertük, az abban foglaltakkal egyetértünk, s a törvényben biztosított 

jogunknál fogva a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív 

Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 2017. február 10-én elfogadott, jelen 

Házirendben foglalt módosításaival egyetértünk, elfogadjuk. 

 

 

 

 

………………………………………. 

A szakalkalmazotti testület nevében: 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017.  


