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1. BBvL'./.tIIo

Szeretettel ti dvtiztllj iik int6zm6nyi,inkben!

l(tuem Ori)kct, lrcgy ezat lldzirurdet, urcly a MAGyAR MAL'tAl SZEREII:T'SZOLGAIA'I' Dil.-

DUN/{NTLr r.t RLGto KOzpoNr FElt.r:sz'rd NEwLEsr'-oKTA'I'AS'r vEcz1 tsKoLA picsi

irtt(zttritrycgysig0rck niikddisinek, ilethrck rendjit tartahnazzct, sziztcskedjeuek figyelute seu

clolaasri, ttrcgistttcrui ts egy olyan eszkdzrrck tekinteni, autely az intizrrtinyi ilet bikfu, nqttgodt,

szabilyozo tt ielleghrck biztositdsa irdekiben sziiletett.

A hdzirend hatdlya

,\ lrtizilcrrc'l el6irdsait be kell tartania az iskoliiba jar6 tanul6knak, a tanulirk szi.ileinek, az iskol.r

teriilcten tart6zkod6 l6togat6knak, az iskola pedag6gusainak 6s mds alkalmazottainak. A hazircnei

ckiiriisai azokra az iskolai es iskoldn kiviili, tanitdsi icl6ben, illetve tanitiisi id6n kiviil szcrvczctl

prograrnokra vonatkoznak, melyeket a pcdag6giai program alapj6n az iskola szcrvez,6s an.relycken ;rz

iskola clliitja a tanul<ik fcli.igyelet6t. A tanulok az iskola dltal szervezett iskol6n kivtili iskoltri

lc,rrdczvcrrycken is kdtelesck betartani a hdzirend el6ir6sait. A h6zirencl hatiilya kiterjed trz isl<ola

tcrt'rIetcrt' 6s az- iskola krizvertlen kornyezct6re.

I'0rv6nyi hiittcr, legfontosabb jogszabdlyok:

- 11/ 199.1 (lvlKM) rcndelet,

- 30 / 200/1. (OM) renclelct,

- A rrernzerti kiiznevel6sr6l sz6l6 2011.6vi CXC. t6rv6ny,

-. 20 / 2072.(VIII.31.) IIMMI renclelet.

2. A ITAZIREND NYII,VANoSSAGAVAL KAPCSoI,ATOS SZABAT,YOK

Az int6znr6rry hdzirenclj6t a sztil5 az els6 kapcsolatfelv6telkor, illetve az esetleges m6clositdsokat

kdvet6en nregkapja. Az int6zmcnyben a hiizirenddel kapcsolatos r6szletes t6.i6koztatas mcgadaisa az

6vl<czcl6 sziilocrtekezleten tcjrt6nik 6s a csoportvezet6k feladatkdr6be tartozik a tovdbbi tdj6koztatis,

illctve a hiizirctrclben foglaltak betartatdsa. A hiizirenci egy-egy p6tdrinya a csoportszobtikban, cg_y

p6 I cl ii nya pr.cl i g az irocl a he [y is6gben ker ii I k if i.i ggeszt6sre.

INTIiZMI1NYI SZoLGALTATASoK KORE

Fcjlcszt6 rrevel6s-oktatds cgy6ni 6s csoportos forrniiban.

Azoknak a sajiitos nevel6si ig6nyii gyermekeknek, tanul6knak az iskolai clldtdsa, akik a tijbbi

gvelrtrckkcl, ttrnul6vttl nern foglalkoztathat6ak egyi"itt. Az a ki,ikjnlcgcs btin6sn'r6c1ot ig(,nt,l(i

111'crnrek, tatrul6, aki a szak6rttii bizotts6g szak6rt5i v6le.rn6nyc alapjdrr mozgrissze r.vi,

arz(:kszervi,6rtelrni vagy besz6c{fogyat6kos, tcibb fogyat6kossdg egyiittcs cloforr{uliisa csct6rr

Italtlozottalr fogytrt6kos, autizmus spektrumzavarral vagy egy6b psziches fejl6cl6si ztrvarr.al
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(sulyos tanuli{si, figyelem- vagy magatartdsszab6lyoz6si zavarral) ki.izd. Fejleszt6siJrk cgycni

kepessegeikct figyelembe v6ve nem tankonyvekb6l tcirt6nik, hanem kiilcinboz6 feilcszto

c'szkijz(jket 6s fejlesztS fcladatlapokat haszniilurrk erre a c6lra, ezcrt tankonyvrcrrclel6s, ell;ltds

a nri iskoliirtkban nem tort6nik.

Ig6ny szerint mcleg 6lelcm biztositdsa.

Igcny szerint hdromszori 6lelem biztositdsa.

Szabad ic1 6s programok szervez6se.

I livata los iigyek int6z6s6rrek segit6sc.

lrlctvitclrc vonatkoz6 tandcsadds, 6letvezet6s segit6se.

Orrszcrvcz6c'|6 cinsegitci sziikicsoportok t6mogatdsa, nrtikoclcserrck, szervezesenek scgit(:sc.

3.1. A tanul6i jogviszony

A fcjleszt6 ncvel6sben - oktatdsban azok a sflyosan - halmozottan s6rijlt gyermekek reszesiilrrck

akikert, a Mcgyei I'edag6giai Szakszolgdlat Megyei Szakertcii llizottsag, valamint a F(jv;irosi

l'ecla96giai Szakszolgdlat Szak6rtcii velemenye erre a k6pz6si form6ra javasol.

N4iis irrt6znr6nyb6l tanul6 dtv6tel6re kiztuolag a Baranya Megyei Pedagtigiai Szakszolgiilat Mcllyci

gzakcrtrji Bizottsdg, valamint a Fcjv6rosi Pedag6giai Szakszolgdlat kijcliilti ntlilntktt:ntn alapjtiu vtrrr

krlrctcis6g.

r\z a ktilcinleges bdniism6dot ig6nylci gyermek, tanul6, aki a szak6rtcii bizottsiig szakdrtcii vdlerneinyc'

alaplin ntozgirsszervi, erzlkszcrvi, 6rtelmi vagy besz6clfogyat6kos, tcibb fogyat6kossi{g egyi.ittcs

t'l6forrluldsa esct6n halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrun-r zavarral vagy egy6b prszichcs

Icjl5dfsi zarvarral (srilyos tanuliisi, figyelem- vagy magatartdsszab6lyozirsi zavarral) kiizcl.

,,\ szirl5ne'k szabad iskolavailasztrisi joga van, de a 20 I l. evi CXC. Kciznevel6si t6rv6ny alapjiirr a

it:gvzri kdtclezhcti a sziilSt, hogy a szak6rt6i v6lem6rry alapj6n gycrmek6t a megfelel6 rrc.vclcsi -

ol<tatlsi int6zm6rrybe irassa be.

A fcjleszt6 rrevel6s-oktatdsban r6sztvev6 tanul6k tanul6i jogviszonya a tnnulo tarrkotclczt.ttscgtlttck

vcg(:ig tart, dc- a sz,;il,5 k6res6re es a Szak6rt6i Bizottsiig javaslatdra 23. 6lctclvig rncgl.rosszabbithat<i,

anrinek feltctclc a sziil6i k6relem, illetve az int6zmeny vezetcljenek hozzdjiiruliisa.

4, A MUNKARIjNDDEI, KAPCSOLATOS SZABAT,YOK

. A tan6v rcrrclje nregfclel a jogsz,ab|ly i{ltal el6irtakrrak"

.A tarrittrs nelktili rlunkanapok idej6t - a fenntart6, valamint az inteznr6rtyvezctci hatiirozza ttteg,

fillrrclcnrbe vcve, hogy ezeken a napokon szervezett programok mindetr esctbcn az oktato'ncvclo

rn u n ka hat6konysdgdt segits6k el5.

.Az irrt6zm6ny 7.30.-16:30.-ig tart nyitva. Ez id6 alatt pedag6gusok, feileszt6 szakenrberek es a

fc.ilesztci nevelci 6s oktat6 munkdt kcizvetlentil segit6 munkatdrsak gondoskocft'rak a gyermckck16l.



.A fejlcszt6 nevel6s-oktat6s egyeni 6s csoportos formdban 8:00 6s 14:30 kcizott val<isul meg. 14:30.t(rl

ct\y, az erre a c6lra kijeldlt helyis6gben tcirt6nik nleg a gyermekek cl6lut6ni feli.igyelete. A d6[utdni

fc I ii gyelet kcret6ben va l6s u hrak nleg a szabac{ic15s foglalkoz6sok.

Az 0tkcz6s meghat6rozott rcnt-l szerint tcirt6nik az (>rarendhez alkalmazkodva oszt6lyonk6nt t'lt(rr(i

itl6pontban. A bchozott etelek, italok t6rol6sa kizdrolag a konyhdban tortenhet ztirlrat6 dobozbarr. A

[a rror.i kou ne nr sza bad etkcz.ni, irrnival6t fogyasztani, riig5gu mizni.

,\2, irrteznr6ny teticq tert!le,!6p [el-ugyelet t€L(ri.!_lq!]qle_nenr t3{p/<o_.cl[4!l

. A gyernrekcknek a fe.jleszt5 es iskolai foglalkoziisok kczd6s6nek az idejere a csoportszob6kban kell

lcnniiik.

. A fcjlcsztS nevel6s-oktatiis napircnrlje, pcclag6giai programja a munkat6rsi kdziiss6ggel egyeztct6src

('s t llogaddsra kcriil.

. A n.rpirer.rd kcretet atl cgy-egy tanit6si napnak, cle tekintettel arra, hogy a ttrnul6k srilyos ilkrtvtr

sulyos es halnrozott fogyat6kossiiggal 6lnek 6s a az elliitdsuk, gondozdsuk egesz napos fcladat, igy a

ruapirencl iranyaclo, arnit a gyerrnekek ig6nyei szerint alakitunk.

. A gycnnekek fcltigyelet rr6lki.il nern hagyhatj6k cl az int6zm6ny 6piilet6t. Ilnrrek a szab6lynak a

br.rta rttisa, vtrla r.rr i rrt betartat6str a mu n kat6rsak felatlata.

. A tanr.rl(r trz inteznr6rryb5l csak sziiliivel, a szii16 6ltal nrcghatalntazott szern6llytlvn[JV il tdmogato

szolgtilat mun katdrsaival tdvozhtrt.

. Az int(:zmeinv cpi-ilct6ben 6s az int6zr-n6ny teljes te'riilet6n tilos tr clohiinyzais cs a szcsze.sital

logl,asztais.

. Az. intczn'r6nybe a tanul6k csak a fejleszt6shez, napkcizbeni elliit6shoz szikscges felszcrelest

hozhatjdk nrtrgukk;rl. A sajiit 6s kcirnyezeti.ikre vcsz6lyes eszkrjznek minosri16 tdrgyakat rrcm hozhartjiili

bt' az int(rznr6ny 6piilet6be.

. z\ tarrrrrl6k tr,rlajclonait kipezci t6rgyak6rt az intdzrr.6ny felekisseget nem vallal.

. lrgesz-segi.igyi es tisztasagi okokb6l a viilt6cip6 haszniilata krjtelezS!

' A tanuloknak a balesetv6clclmi es tiizv6clelmi szabiilyokat k6pess6geikhez mcrten az elerlre.t(i cs

c,lvtirhat6 modon be kell tartani!

. Az- int6zrn6rryi iinneps6gekcn az Unnepi ciltozet rninclen tanul6 szdmlta ajdnlott!

A tanu l 6 k, a szi.il6k egy6b t i j 6koztatiisl 6s v6.[cm-(n11nyi l-v,a4i!6s4

A taturl6kat az isk<tla iletir1l, az aktudlis tufuiaal6ir6l tdjtkoztatja:

Az iskola igaz.galoja, a csoportvczet(i pedagogusok.

A sztilokct a ttcvcl6k a tanul6k egy6ni haladdsdr6l, magatartds6r6l, 6s egy6b esc'menyckr6l a

t,ij(,koztat6 fiizctbcn, a sziil6i 6rtekezleteken t6jekoztatj6k.

A tijikozttrt6 liizcttcl kupcsolatos eladt dsok

1\ tiijckozaki fvzet az iskola 6s a sziil5k kozti kapcsolattartds c'szkoze.



A tiijikoztat6 ftizctet a tanul6nak minden nap magdval kell hoznia az iskol6ba, a bejegyz6seket alii kell

iratnia.

5. A SZUI,6K KOTI]I,EZI]TISIiGE

. A tankdtelezetts6g bctart6sa.

. A sztrkerrrberekkcl, munkatiirsakkal valti egyOttmtikod6s, kapcsolattart6s.

. z\ tanu16kat 6rintci, veliik kapcsolatos informiiciri 6tad6sa.

'A gycrmek hidnyzitsdt a tdvoll6t els6 napjdn 8:30.-ig jelezze a csoportvezetS fe16 az atkczls

lc'rtrorrcliisdval egytitt. Amennyiben a hi6nyz6st, e[r6dlemondiist ncm yclcztc, l6.gy az adott nap 6tkczcsi

tdrit(rsi dijiit akkor is kiszdmldzza az intdzm6ny, ha egy6bkent t6rit6si c'lijkeciveznr(:nybt:n rdszcsiil

(t rrrrck feclezcte az irrt6zrrrcny sz|mra csak a t6rrylegcs jelenl6t escten biztositott)!

. (,),c,rnrekenek testi higi6rriiijd,t biztositva tiszta ruh6zatban 6s tiszta dllapotban errgcd jc az

irr t6znr6nybe.

. Az. int'6zm6ny epijlct6nek, teriilet6nek, valamint az eszkozdk, berendez6sek 6v6sa, rcncleltct6sszcr(i

lr aszndlata.

6. A'TANUI,OK KO'TEI,IJZETTSI1GI

,\ ltirsntlolrrri irttegriciti ttlnp.fcltitclci kozolt szcrcpcl tt tirsodnlom iltttl cl.fitgndott rttnttiik is irt[ktk szcrirrlt

utitfittlrtns, ztisclkedis clsnjdtitdsn is nlknbnnzisa. Az intizttritry fontostrok tnrtjn, lutgy tt.fogyrrtckos grlt't'rrrt:kt'k

irrirtyibn is nrcgfognlrrrnzzn czeket nz elairisrilrnl, nz iletkor is t fogyntikossrig uirtikdrrch figryalcntbcuitdc

rtrtllalt.

. lilenri higi6niai szabdlyok betartiisa.

' Ir1,1,11;s tcsti cpseg6nc'k ntegcivdsa.

. I'iir 1;y,i kdrrryezct rctrclcltetesszeriihasznAlata 6s annak meg6vdsa.

. Alapvet5, elemi, elv6rhat6 magatartdsform6k betartdsa.

. Alapvet6 6s rnegfelc16 iidvozl6si formiik haszlrdlata.

. A fcln6tteket es tdrsakat rnegillet6 tisztelet ntegaddsa.

. I ilos a nrdsok tc.sti ips6g6nek vesz6lyezte t6se!

7. A TANULOT JOGOK ES Xortir.EZIirrSlGIlK GYAKORLASAVAL KAPCS()LAT'OS

SZABAI,YOK

7.-1. llit-, 6s vallisoktat6s

,,\z iskol;iban a teri.iletileg illet6kes, bejcgyzett cgyhrizak * az iskola nevel<l es oktato tcvekcnvscgctrck

nregfelelcien - Itit- es valldsoktat6st szervezhctuek. A hit- 6s valliisoktat6son val<l r6szv6tcl a tanul6k

sz;ir.rrtir;r a szti16k i1;cnyc. szeriuttort6nik. Gyogypcdag6gusaink a hit - es erkolcstan fog,lalkoz-tisokat;r



csoportfoglalkoz6sok rendj6be be6pitik, heti rendszeress6ggel megtartjiik. Ezek a foglalkozaisok a

csoportszobiikban zajlanak. Unrrepi alktrlnrakkor a helyi templomban illetve intezn'renyiinkben kijelt;lt

[.rclycrr tr tanu16k egyhd.zi szertartrisokon vehetnek r6szt.

7.2. lGpcsolattartis a Gyermekj616ti Szolgilattal

A helyi (iyernrekj6l6ti Szolgalattal va16 szorosabb egyiittrnfikdcl6s so16n az iskola vezetcije (helyt,ttcsc)

- a gy6gypeclagogusok vagy a peciag6giai munkiit segitS dolgoz6k jelzdse alapjdn - veszi fcl tr

kapcsolatot a Gyern'rekj6l6ti Szolgdlat illet6kes munkatiirdsdval. Az igazgalo vagy helyettesc

tov;ibbitja a csoportvezet6 gy6gypectagogusok iiltal a tanukir(rl kiallitott l'cljc.gyzdsekct cr

Gyernteki6lcti Szolgdlathoz. Kcizcis uregbcsz6l6s ut6n kcriil sor a tervezett ir-rtezkec{csrc a g,yerrnc'k

iigveibcn. Az igaz.gat6 6s a csoportvezctri a Gyerrnekj6l6ti Szolgdlatal kcizoselt szervez a felnrerii l(i

problem.ik rnegoldiis6ra iriinyulo esetmegbesz6l6seket.

Az intezminy, valarnint a gyerrnck nevel6s6vel, oktatiis6val, ell6tds6val foglalkoz<i rnunkatdrsak a

gvermckv6clelnti tcirveny 6rtelm6berr kcitelesek jelz6sscl 6lni a gyermek vesz6lyeztetetts6ge esctcrr a

gvcrmekjo16ti szolgiilatn6l.

lnttlztlerryiittkben nlagas ardnybarr taliilhat6k rossz szociailis kortlnr6nyek kozdtt, veszclyezit,tctt

k(irrryczctlren e16 tirrtr-rl<ik. A gyernrckv6clclrni tev6kenys6gcink kozijtt kie'mclt figyclnrct foltlitunk a

nregcl6z.('sre, a prevenciora. A p6csi illetekes gyermekj616ti szol96latokkal val6 folytrnratos

kaprcsol;rttartdseirt az int6zmenyvezet6 a felekjs. A gyermekj6l6ti szolg6latokkal valcl egyi"ittmiikdrles

k ic ure,l kcc'l 6en fon tos a kovet kezcl csetekbe n:

. vcsz(:lyeztctetts6gre uta16 jelck (sf lyos csa[6cli konfliktus, csal6clon beltili er(iszak, alkolrol. cs

k{bit6szer f ogy asztits g,yanrija)

. s[lyos sziil6i clt-'viancia

. csaliicigontlozds.

lVIcgjegl'z-6s: 'l'ekintctte'l arra, hogy az el16tottak sflyosan 6s hahnozottan fogyatekos szern6ll,r'k, eze rt

trz (:rdckkepviselcti.ikct, 6rdekv6delmiiket a munkatairsi kcizoss6g 6s a sziil6i kciziiss6g kieurclterr

g,yarkorolja.

8. A -TANUI,OK 
IUTAI,MAZASANAK ALAPEI,VEI

'Alapc'lv, hogy a tanu16k tanulnranyi el5rnenetel6nek lehet6s6geit a fogyat6kossdguk nr6rt6l<t,

ieltrrrtrlscrr bcfolytisolja, ez6rt jutalnrarzrisuk alapja az egylni lehetSs6gekhez 6s aclottsiigokhoz rn('rt

tc'ljcsit nrcny ertckcl6se.

r I jr'rtalntaztis c(rlja a nrc1,;errisit6s, az dnbizalom kialakitdsa 6s er<isit6se, valarnint (t

kczrl ernenyr. z,Sk1sz.s1g megercisit6se, fejleszt6se.

. A jutirlnraziis m6clszerci a sz6beli clics6ret, oklev6l, t6,rgyijutalom.



I: e gr1 el nrcz6 ittl izke di s:

Arttenrryiben a tanu16 e h6zirendben vagy rn6s jogszabdlyban, iskolai belsci szabiilyzatbarr foglalt

koteless6geit megszegi, fegyelmez6 int6zked6sben, fegyclmi biintctesben r6szesiilhet. A

fcgyelemsert6s m6rt6k6t5l fiigg6 int6zked6sek az aliibbiak: sz6beli figyelmcztet6s, ir6sbe.li

figyclmcztet6s, az iskol6b6l val6 eltandcsoliis.

lrillyelrncztetest a csoportvezet6 ac1, az irdsbeli figyelmeztetis,6s az eltan6csolo intczkcdcs ;rz igazllat<i

lratiiskcire. Intdzked6s6t irdsba foglalja, 6s a sztil6 tuclomdsdra hozza. A szarrkciok cls6 cs

lcgfontosabb szin$e a pedag6gia m6dszereinek felhaszrriilds6val tort6n6 fegvclrnezes, kovcthc-ti

az.t bizot"ryos jutalmak megvorrdsa. A fegyclmez6 inllzkedesek nern megtorlo yellcgiick, lrarre.nr

tov6bbi fcgyelems6rt6sek megel6z1s6re szolgdlnak, cs arrinyban kell lcnniiik a vetl<c.ss('g

sir ly6val.

:\z int6zkecl6sek r-neghozatalein6l alapvet6 peclag6giai szcmporrtkerrt <tz cgt,s6gessig, a

kdvctkezetesseg 6s a fokozatossdg 6rv6nyestilfdn.

S[l1,os ktiteless6gszeg6snek min5siil: az eg{szslgre drtalmas szerek (dohdny, szcszesital,) iskoliiba

lrozatala, fogyasztdsa; a szdndlkos kdrokozds; az iskola nevelSi es alkalmazottai entberi

nrclt6siigdnak stilyos megs6rt6se; iskolatdrs biintalmaziisa, embcri nreltrisiigdbirn vtrki

nrcgaldzdsa, zsarol6sa; sorozatosan durva 6s triig6r kifclez6sck hasznrilata; rirtckck

cltu la idon itdsa.

9. A'rANULo Arrar ELOALLiT'orr TERMEK, DoLoG, ALKorAs vAGyoNr JOGARA
v oN A'r'Ko 7,o DiI L7, LS SZAB ALYAr

,,\ ternulti yogut6cljak6nt az iskola szerzi meg a vagyorri jogokat minclen olyan, a birtokdLra keriilt dololi

felctt, anrelyet a tanulo .illitott el6 a tanul6i jogviszorryrib6l creclti kcitelezcttsigcnck tcljcsitescvel

risszcfiiggcsben, illetve a tarru16i jogviszonylroz kapcsol6d6, azonban az, abbdl sztirrrr.rzo

k<itclczetts6geklrcz ncm ktit6cl6 feladatok tcljesit6sekor.

,,\ tanu l6t diiazas illeti rrrcg, ha az iskola a vagyoni jogokat mdsra ruhAzz.a 61.

Mcglratdrozott esetbcn a tanul6t rnegfelel6 dijazds illeti meg. A megfelelci dijaz;isban a tanul<1 -

tizcnncgyedik 6let6vet be nem toltdtt tanul6 eset6n sztil6je egyet6rt6s6vel - 6s a nevcl6si-oktatiisi

irrIczrtrorty rillapodik mcg, ha a vagyoni jog ritruhrizdsa alkalorrrszer[ietr, egyeclileg clkeszitctt clologra

r.,ortatkozik.

10. A'fliRiTfiSr Dil FrZETI1Sr KoTEr.[Zr]'rTS[GGEL KAPCSOI-ATOS SZABAT.YOK

Intcznr6nviit'rkberr az iskolai nevel6s - oktatds tcrit6smcntesctr vehetci i96nybe. Az iskol6nkban

ctkezeist ncrt vesznek ig6nybe a gyermekek, igy ezzel kapcsolatosan t6rit6si clij befizetcs sem tortcrrik.

;\z 6tkez6st az int6zntenyhez szorosan kapcsol6d6 szocidlis int6zm€ny biztositja. Az ott iginybe vctt

LitkLrzdshez kapcsol6d6 c{ij befizct6s6t ezen irrt6zm6ny t6rit6si tlii sz.abdlyzata tartalnrazza.



11. AlANULo TAvot.MARADASANAK, MULASzTASANAK, xEsnsENtrx

rc nzolAsARa voNerKozo RENDEr.KEznsurc

Atttetrnyibct.r a tarru16 a kiitclezS foglalkoz6sokr6l taivol marad, akkor a mulaszt6s6t kijtelc,s igazolrri!

lrcrt6z6 bctcgsitg rniatti hidnyzAs igazolAsa minden esetberr csak a kezel6orvos dltal adott r.rcrlcti

igtrzoltis vagy hivatalos clokumcnturn erecleti p6ldiinydnak bemutatiisdval trjrt6rrhe,t. Az ercdeti

tloku menturtrof ;rz int6zm6ny meg6rzi.

A szi.i16 gycrnreke szaimiira csal6di, vagy hivatalos iigyben tett t6volmarac-liisdt igazolhatjtt. r\z

igazoleist irdsban, az int6znt6ny vezet6jehez cimezve kciteles benyfjtani a t6volmaracliist ure.geloz(ie n.

12. B AI, I1S IJTM EG EL6 Z(iSI 57, ABALYOT, OVO-V ED6 INTI]ZKEDES I]K

12.1. Int6zm6nyi vddd - 6v6 int6zked6sek

t\t. inteznt6ny vezct6inek, peclag6gusaink, alkalmazottairrak feladata a taur.rl6i balcsctcl.

rrrcgcl6zcseben:

'A gy(rgl,szcrekct a gyc'rnrekckt6l jol elkiilonitett helyen (6pol6n6i szoba) z|rhat(> szekr6nybcn kell

tarttrtri. Az- orvosi 6s aipol6i szobaibarr gyermekck csak felncitt (orvos, v6c{6nci, 6pol6no) jelenletcberr

tar rtrizkoclha tnak.

'A gyerrlekfetiigyel<ii, apol6n6i 6s az orvosi szobdt folyamatosan z6rni kcll, ha ott feln5ttck rrcnr

ta ltcizkotl rra k.

'Mfihclytcrrttc'kbcn, sziintittistechnikai terentben, tourateremben, tanterurckbetr 6s egy6b fogl;rlkoziisr

helyisegekbcrr a tanul6k csak felu6tt (peclag6gus, neve16-oktat6 munkdt segitri trlkalmazottak)

jclenletebcn tart6zkodhatnak.

'Miucleu tancv clej6tr az int6zm6ny cisszes dolgoz6.idnak a v6c16 - 6v6 int6zkecl6sek fontossdgiir6l, a

balcset nrcgcl(izcse 6rclek6bcn betartanc]6 szabdlyokrtll t6j6koztatdst kell tartaniuk a tarruloknak es azt.

ir,isbarr eloku nrent6[ni sziiksegcs.

',\ tan6rtik kiiztjtti szr.inetckben tigyclctet kell ellatni. Az iigyeletesck a balesc.ti vesz6lyforrasol<

k0zt'16lren kiitt'lesck az it'rtezm6nyben l6v6 eszkdzok dllapotat, balesetv6clelmi szcntpontbtil is

Iolyanratosarr r'lIcnorizni.

' Az int6zmcny vezetdjenck az el6ir;isok betartdsdt folyamatosan 6s idSszakosan ellenririzni kell.

''l'artulcii balesct 6szlcl6se esetdn az inL€ztnlny gondoz6 es 6polcij6t azonnal 6rtesiteni kell, .rrtrrak

rrregCrkczcs6ig a balesctct 6szlcl6 szern6[y felk6sztilts6genek mcgfeleld, elliittist biztositarri kijteles. i\
balcst'tck16l;rz irrt6zrneny vc'zetSj1L valamint a munkav6delmi felelcist tdjdkoztatni kcll.

'A tanu16 cs gyern'rekbalcsetcket halad6ktalanul ki kell vizsgiilni. Enr-rek sordn fel kell t6mi a kiv,iltri

cs kozrchatti szern6lyi, t6rgyi 6s szervez6si okokat.

'A balcse'tckroljcgyz6konyvet kell fclvcrrni, amelynek egy-egy p6lciiny6t a kivizsgdlas bcfejez(rsc[.r>r

nrcg kell ki"iklcni a fcnntart(rrak, valarnint dt kell aclni a sztil6nek. A jegyz6krjllyv cg)/ p6klany;it az

i rtteznrcn,y iratttiriiban kell 6rizni.

. S[rlvos balest te t azonnal bc kell jelcntcni az int1zmlny fenntart6jdnak.



'A tartulobalesetek bejelent6se tanul6ink 6s a pedag6gusok szAmdra kotelez6. Az a peclag6gus, aki

rrcrrr jelcnti az orAj6,n, foglalkozds6n, sziinetben tcirt6nt balesetet, mulasztiist kcivet el. A balesetck

rryilv6rrtartiiseit 6s a korm6nyhivatalnak tiirt6n6 megkiildes6t az igazgat6 6lttrl megbizotL

r n u n kirv6 delm i fclcl6s v c gzi digititlis rendszer a I ka lm aziisdva l.

'Orr,ill6an tdj6kozcidni, kcizlekedni nem tud6 tanul6t a sziilci vagy az 6ltala irdsban meghatahrazott

szc.nrcilv viheti cl az iskoliib6l. Az 6ndll6 kcizleked6sre nem k6pes tanul6t sziilcli fcliigyelct nelkiil csak

a kkor lehet elengedni az int6zm6nyb5l, ha a szii16 ezt irdsban k6rte.

'r\ tarrul<ii agresszivitiist, biintalmazist, megal6ztat6.st,6rt6kck eltulaidonitasAL, az. eszlcl6st kovet6en

sz.<ibtrn 6s ir5sban azonnal fclezni kell az illet6kes vezet6nek.

z\ pedagogusok 6s cgyeb munkav6llal6k szdm6,ra minden tan6v clej6n tfiz-, balcsct-, rnurrkaviclelrli

tril6koztat6t tart az int6zm6ny ntunkav6delmi felelSse. A rnunkav6delmi felel6s rncgbizdsa az

irrL6znr6rry vezet6jcnck fcladata. A t6j6koztat6 t6ny6t 6s tartalnr6t dokumcrrtdlni kell. Az oktatdsorr

valo riszvdtelt a munkavdllal6k al6irdsukkal igazoljdk.

12.2. A dohdnyz6ssal kapcsolatos el6irisok

r\z int6zrldnyben - ide ertve az iskola udvar6t, a f6bejdrat el5tti 10 m6ter sugarf tcriiletreszt es az.

iskolir parkol6jrit is - a tanul6k, a rnunkavdllal6k 6s az int6zrn6trybc ldtogatclk nem cloh6nyozhatnak.

r\z iskoldban 6s azazon kiviil tartott iskolai rendezv6nyekre olyan tanul6t, aki - az iskoldban, iskolai

rcntlczvrir.ryen szolgdlatot telycsit6 szem6ly megit6l6se szerint - egeszsdgre drtalmas sz.crck (alkohol.

tlrog, stb.) hatdsa alatt iill, rrem cngedtink bc. IIa tdvoll6te mulasztdsnak sziirnit, a tdvolkltr.t

irla zo Iatlannak tekintji.i k.

,\ rrcrnclohdnyz6k vec'lelm6rcil szol6 7999.6vi XLII. tcirv6ny 4 S (8) szakaszAban meghatdrozolt, at.

int(rznr(l.ryi dclhiinyziis szab6rlyairrak v6grehajtdsii6rt felel6s szem6ly az intezm6ny rnurrkavrldelnri

l.t'lc'l(isc.

.l 
2.3. Rendkiviili e semenyek eset6n sziiksrSges teend6k

12.3.1 'tcend6k gyermckek int6zmrinybdl val6 eltiin6se esettln

A tanulcik nevel6s6t-oktatdsat, gondozdsdt ell6t6 felntittek kcitelcsek rneggy6zciclni er

11\,crnrckcsoportok iitv6tclekor, atadiisakor, hogy a t6nyleges l6tsziirn rnegegyezik-c a vdrt letszdnrnrtrl.

,\ lctszdnrt6l va16 erltcires ok6t azounal tisztdzni kcll. Arrrennvibqr az elt6res oka rrerrr tisztiizhat<i, a

rrrr-rrrkavdllalci kiiteles halac'lektalanul 6rtesiteni kcizvetlen tnunkahelyi vezctd,j6t, vaUy az tigvclcht

cllt'itri vczetcit.

,,\z (:rtcsitett vczeto kiiteles:

. ha lad6ktalarru l v izsgdla tot inditani az eltfi n6s korii lm6nyeirrck felderit6s6re,

. ttijeikoztatni az cltiint tanu16 sziileit, dtmeneti vagy tart6s nevcl6sbe vett tanu16 csetin a gvernrck

1;r'inr jiit, a lakdsotthorr vczct5jet,

' a fclkutatiisra ir;iny,u16 k6ressel ntegkereslri a rcntlclri szervcket,

l0



.tr stirg6s irrt6zkcc{6sek megt6tel6t kcivet6en azonnal 6rtesiteni kell az int6zn'rcnyvez.et6jcL, az,

inLeznr6nyvczettijc kotelcs folyan'ratos kapcsolatot tartani az eltiint gyermck szi.ileivcl es .r

lenrl6rseggel,

. a tarrr-rlo cltrjrn(rs6vcl kapcsolatos megtett int6zked6sckr6l az int6zrn6rry vezetcijc vas)/ a

hclvcttesit6sivcl megbizott szem6ly kciteles irdsban 6rtesiteni az inttizm6ny fcnntart6j6t,

.az eltiincs koriilmcnyeinek leltdrdsdra 6s felel6ss6g k6rd6s6nek megdllapit6s6ra a vezet6 kOtelcs

vizsgdlatot inclitani, rnajcl a vizsgailat lezdrilsa utdn a tljlkoztatlst, jelent6st elk6sziteni, a sztiksegcs

i rr [t'zkcdcsekr'I mc'gtenrr i.

12.3.2. Teend6k bombariad6 6s egy6b rendkivtili csem64yek eset6re

A rerrdkiviiliesemenyek (tovdbbiakban: ,,bornLrariacl6") csetere a20/2012. (VIII.31.) EMMI rcnrle,le,t l.

$ (l )/ rr szakasztr vegrehajtds;ira a kdvctkc,zS int6zkecllseket l6ptetjiik iletbe:

. irz irrt6zm(:ny vezctci lreosztdsri clolgoz.6ja a bejelent6s val6s6gtartalrrriinak vizsgdlata rrelktil kiitelcs

clreuclelni a bombariad6t,

. .r bonrLrariado elrcnc{clise a hizriad6hoz hasonl6an az iskolai cserrg6 szaggatott jelzes6vcl tOrt6nik,

. trz iskola epiilct6bcn tart6zkod6 tanul6k 6s munkaviillal6k az 6piiletet a tlJzriacl6 tervnek rncl;fclcl(i

lenclben azonnal kcitelesek elhagyni. A gyi.ilekez6sre kijelolt teriilet - ezzel ellent6tcs r"rtasitris

hi;irty;iban - r.rz uclverr. A tanarok a naluk l6v6 clokumentumokat mentve kijtelesek az osztrilvokat

sorakoztatrri, a riibizott tanul6k kiseretct es feliigyeletet clldtni, a tanul6csoportokkal a gyiilckcz.(i

lrclyen tart6zkorlui,

' a bornbariacl6t elrerrdr:15 szem6ly a riad6 elrendel6s6t kdvet6en halad6ktalarrul kcitcles berjelenteni a

bonrbariatl6 tinyct .r rerrci6rs6gnek,

' a bombariadri lcfrijdsa folyarnatos csenget6ssel 6s sz6beli kcizlessel tortcnik. A bonrbariad(r .iltal

kicst'tt tanittisi icl6t az- iskola vezet5je potolni koteles a tanitds nregl.rosszabbit6s;ival vngy pcitltilalps

[.rnitasi rrap elrendclcs6vel.

. A renclcirsel; r'ncgcrkez.As6.ig az 6piiletben tart6zkoclni tilos

12.3.3, Icenddk tfi2,, 6rviz., egyOb term6szeli katasztr6fa eset6n

'I'rtz,,6lviz.,belviz-, egycb tcrm6szeti katasztrrlfa eset6n a72.3.2. pontbarl felsoroltak szerint kell eljtirrri

r\ kiiirittis zavtrrttrlatrsiigAcrt az osztiilytermckberr, foglalkozitsi helyis6gekben l6v6 ncveliik a fele l(1sck.

12.4. A rendszeres eg6szs6giigyi feltigyelct, ell6t6s formii, rendje

z\ rlolgoz6k uruukakciri alkalmassdgi vizsgalatdt i.izemorvos t6tja el, szerz6dlsben szc.rcpelnck az

.iI La la cI ldtatrclo nr u nkacgiszs6giigyi feladatok.

A tarrulcik cgeszsegiigyi alkalmassdgdt gyermekorvos ldtja el a vdros je,gyz5jenek rnegbiz.ts,ibt)1. ()

Ititja cl iskolaorvoskitrt a prevenci6s 6s goncloz6si feladatokat a v6c16u6 segitsegevel. Az iskolaorvos cs

vc'rl6tr6 az orvosi szobiibau vOgzi a tcirvcny 6ltal el6irt feladatait. Szocidlis 6s llg6szs6giigl,i Szolg,ittattr

Kcizponttal kdtOtt feladatctliitdsi megdllapocl6rs szabiilyozza az iskolavcd6n<ii ellat6si tc.v6kcrrysc11i.t.

lt



'l'cv6kenyseg6t kiilon munkaterv r6gziti. Az iskola tanuloit akut esetben a tertiletileg illet6kes

Irdziorvosok ldtjdk el.

13. IIIII,YISI1GI]K F.S IZ,INTNZMENY TI]RUI,ETINNX TIASZNAI,A'TA

13.1. Altalenos szab6lyok

A terrrul6k az inl6zm,6'ny l6tesitmdnyeit, helyis6geit csak pedag6gusi, oktat6-nevelS munkiit segit6

alknlr.rrazott feliigyelet6vel haszn6lhall6k. Az int6zm6ny valamennyi clolgoz6jiinak koteless6ge, hogy

az dptiletck iillagdt, berendeziseit meg6vja,6s mindennapi n-runkdjdban a tanul6kat is rrcveljc,

lertdcltet6sszerii haszn6latra, anyag- es errergiatakar6kossdgra, baleset-rnegelclz6si, nturrkav(:clclt.rri ds

t[i zrr6ilehn i eloir6sok betartdsdra.

r\z iskola l6tesitm6nyeiben 6s helyis6geiben a rrevel6-oktat6 munkdval osszeftigg6, azt cl6scgitci

tev6kcnvs6g folyhat.

t\z audiovizuiilis eszk6zciket, oktatdsi szeml6ltet6eszkcizciket, szerszdmokat, sportcszkcizciket,

jtit6kokat 6s egy6b az oktatdshoz 6s fejleszt6shez kapcsol6c'16 eszkrizcikct a peclagogus

nyilviirrtart6fiizctben vcsz dt az cszkdzok kezcl6j6t6l. Az 6tuev6 az Stvett eszkozok6rt teljcs anyagi

fclclciss6get vdllal.

'l'ilos az iskola tertiletcrril, helyis6geib6l oktatdstechnikai 6s egy6b eszkcizcik kivitele, magdnc6lr.r

haszni.rlata. Indokolt esetbeu az elvitelre az int6zm6ny vezet6je enged6lyt adhat. A tanul6k, cs

tlolgoz6k tanul6i jogviszonydval illetve munkaviszonydval cisszefiiggti egy6ni fclszerelisi6rt az

irrteznr(:ny felel5ssdggel tartozik. llbbtrl ad6d6an is a be6rkez6 tanultii jogviszonrryal, ir-rt6zmcnvi

kijzalkalnrazotti jogviszonnyal nem retrdelkezS iclegenek irodai bejegyzese 6s a bejdrati karpu

renr{ szeres 2.6.r' /.sa elengedhetetlen.

A tatru16 az 6piiletet tanul6si id6 alatt csak az iskola valamelyik vezetoj6nck errgedelycvcl hagyhatja

(tl.

Az, inl6zm6try 6pfilet6nek helyis6geit a foglalkozdsi tev6kenysegek belbjcz6se utdn be kell zdrni.I!,2 a

hclyisegben utoljdra tart6zkocl6 munkaviillal6 dolga. Kotelessdge rneggy6zriclni az elektromos

bcrcrrdez6sek dramtalanillslr6l, a vizcsapok elzdris|r6l, az ablakok becsukdsiircil.

;\z irrtizrrreny helyis6geiben p6rt vagy pdrthozkotSd6 tiirsadahni szervezet ncrn mtikciclhet, politikiri

tev6kcnysdg nem folyhat.

Az irrtdzmdny tcriilet6n kereskedehni tev6kenys6g (alkalmi jellcggel) csak az int6zm6r'ry vezct6j6rrek

ur 5;crl 6lycvel tdrt6nhet.

13.2. A, tanul6k kirt6rit6si kiitelezetts6ge

Az irrtezrneny teri.ilet6rr keletkezett kdrt a kdrokoz6nak - az 6rv6nyben l6v6 ;ogszaLrdlyokat

alkalmazva - meg kell t6riteni. A tanul6k 6ltal okozott kdrokrol a pcclag6gus koteles a sztil6l

crtcsitcni. A k6rt6rit6s r6szleteinek sziil6vel, gondvisel6vel tcirt6r'r6 tiszl6z6sa, az 6rv6nycs tcirvirrvi

rendelkez6sek figyelembe v6tel6vel , az int1ztnbnyvezel6 vagy a hclyettes6nek feladata.

t?.



14. IGYEB RI]NDIILKEZES

Irrtczmenyi jogv iszony mcgsztin6se:

. A lriizirencl srilyos 6s/vagy rendszeres megs6rt6se.

. Az 6n- kozveszllyes magatartds.

.lip,6szsegi iillapot olyan m6rt6kii romliisa, mely szak6polSsi feladatokat von magdval, iipoltisi

sz ti ks6glc te iil la n tl o eg6szs6gii gy i szem1ly zet jelen l6t6t ig6nyli.
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Legititndci6

MMSZ Dil - Dundttttili Rigi6 Kdzporrt Feilesztd Neaelist - Oktstdst Vigzd lskola Picsi Szikhe ly

Hdzirencljhrck
elf ogaddsa 6s j6odhagyrisa

Az MMSZ Dtl - Dundntfili Rigi6 Kiizpotrt Fejlesztd Neael4st - Oktatdst VEgz6 lskola

Ildzireniljit
a Szi.iloi Szervezet veilasztmdnya v6lem6nyezte, 6s elfogacliisra javasolta.

Kclt:

Pdcs,2014. 08. 29.

],ol1=* -Gr.e-
Szi.i l6i szerv ezet vezctcije

MMSZ Dil - Dwthrttfili Rigi6 Kbzpotrt Fejleszt6 Neuel4st - Oktatdst Vigz6 Iskola Picsi Szikhely

Ildziradjit
az int6zmdny a I ka I mazotti kozdssege el f ogacl ta.

I(t-,lt:

l)cics, 2014. 08. 29.

Itird rcndelkezfuek

A lldzirenil
a fenntart6 j6v6hagy6sival

2o14. szeptember 01 - t6l l6p 6letbe.

Hatrilya a visszavorrdsig vagy m6dositdsdig tart.

Felii lvizs gii la t6t hd rom6ven te kell elvegc'zrt i.

Nl6tlositisit kc:dcrrtirtrlazhctik o gyernrckck, fntnlok n sztikikcin keresztiil, n .fcuutorto is a tttrntkntirsnk.

logszohilyi uiltozds esetirr nuidositnri kell t lrizirctrdet.

['dcs,2014. 08. 29.

z\ ferr rrtart6 k6pviselet6ben:

if;. Csonka I']iil

I)cil-Dundnt(rIi Rdgio vr:zct(ijc.

'l'6th lstviirrrr6

mb.irrt6zm6nyvczetri
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Legitirrrdci6

MMSZ Dil - Dutrdrrtfili Rtgi6 Kdzpont Fejlesztf Neueldst - Oktatdst Vigz6 lskola Picsi Sztkltclrl

Hdzireucljinek
e llogaddsa 6s j6udhagydsa

L'z MMSZ Dtl - Dtutdrrtrili Rdgi6 Kdzpottt Eejlesztd Neuel4st - Oktatdst Vigzd lskolq Picsi Sztkhely

Hdzirendjdt
a Szii16i Szervezet vdlasztmdnya v6lem6nyezte, 6s elfogadiisra javasolta.

Kclt:

I'](rcs, 2015. 04. 30.

- -$& ,+-Tq+v
SzUl6i szerv ezet v ezet6)e

MMSZ Dtl - Dundtftili Rigi6 Kdzpont Fejlesztd Ne'ael6st - Oktatdst Vigz6lskola Picsi Sztldrclry

Ilizirutd j(t
az int6znreny alkalmaztltti

Kclt:
Prics, 2015. 04. 30.

'l'oth Istvtinnc
nt b. i ntezrn6nvvezet(i

Zdr6 reudellcezisck

A Hdzirend
a fenntart6 j6viihagy6s6val

2o15.m6jus 04 - t6l l6p 6letbe.

Hatdlya a visszavoniisig vagy m6dosit6sdig tart.
Fcltilvizsgdlatdt h6romeverrte kell elv6gezni.

M1dositristit lcczduudtnlezlrctik n gvcrurckek, fiatilok n sz[il1kiin keresztrlil, n .fatttttnrtti is n rttttnkttirstk.

logsznhilyi ttiltozris esetdn nuidosftui kell a lfiziratulct.

al
?L

\,

l'ecs, 2015. 04. 30.

l\ iennttr rto k6pviselet6be'n;

ITAGYIR ITf,{LTAI

iHffiffilYzoLG,iLAr
tlfiggliig"oW

ill. (isonka P6l

[)61-Dun6rrttili R6gi6 vezet6je

'onris Gc/gc,ly

D6l-Dundndli R6gi6 /egiond Iis ii gyvczct(i je

li



A II d zir en d feli i I a i z s gd I at a nte gt drtint.
I,EGI"I'IMACT6, ZAN6 RENDEI.KEZES

Legititrrtici6

MMSZ Ddl - Dtnfirttfili Rigi6 Kdzpotrt Fejlesztd Neoelist - Oktatdst'Vigz6 Iskola l,icsi Szikhely

Ildzirendjhrck
elf ogaddsa 6s j6adhagydsa

4t'z MMSZ Dil - Dutdntrili Rtgi6 Kiizpotrt Fejlesztf Neaelist - Oktatdst Vdgzd lskola Picsi Szikhaly

Ildzirerdi6t
a Sztiltii Szervezet v6lasztmdnya v6lem6nyezte, 6s elfogadi{sra javasolta.

Kclt:

Pecs, 20-16. 06. 30.

.\ \ a7-

.ba4; -* l*qrt
SzUl6i szerv ezct vezc. t6 je

MMSZ Dil - Dwfiltfili Rigi6 Kiizpont Fejlesztd Neaelist - Oktatdsl Vigzd lskoln I'6csi Sziklrcly

Ilaziratrdiit
az int6zm6ny a lkalnrazotti

Kclt:

Pecs, 2016. 06. 30.

'l'6th Istvtirrrrei

itttezmdrtyvezt tri

Zird rcrrdclkezisek

A lldzirenil
a fenntart6 i6vdhagyrisdval

2o76. szeptember I - t6l l6p 6letbe.

Hatiilya a visszavoniisig vagy m6dosit6siiig tart.

Fcliilvizsgdlati{t hdrom6vente kell clv6gezni.

Nllrlttsittistit kczdamitnlezhelik n gyennekek, fntolok n sziil1kiin kcresztiil, t fcnntnrtd is o ttrttttkotirst*.

logszabdlyi ariltozris esetdn nuidositmi kall n ltizirt:tttlat.

L

Pics, 2016. 06.30.

A fen n tart6 kepviselet6ben:

ilAGYARMALTAT
SZIRETETSZOLGAI,,{r
EGYESTTLET
DTI-DTJNANruLI iEGIT)
7521 P6cs, Jmu P u. 6

ifj. Csonka Phl

Ddl-I)urr5ntnli Rcgi6 vezet6je

hs (le r

fl,H

I)e[-Du n6nt(r I i Rregio rc.gi htilis iigvvc.zctoie

It,


