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A házirend rogziti a jogokat és kötelességeket' valamint az iskola munkarendjét.
Betaľtása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és
kötelessége.
A ltźlziľęndet az iskola igazgatőja készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A
házirend elfogadásakoľ, illetve módosításakor a diákönkormányzat és a sztilői
munkaközösség egyeztetési j ogot gyakorol.
Aházirend a fenntartó jóváhagyásáva| válik érvényessé.

Ahtlziľend szabźiyai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi
normák - kötelezőęk az intézménnyel jogviszonyban á|lő minden személyľe,
tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfonöki óráin kötelesek megismertetni
tanitványaikkal a háziręnd szövegét, és azokat a szabályokat, amelyek a tanulói
jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak.
A szülő joga különösen, hogy ( Nkt. 72.s ( 5 )) megismerje a nevelési-oktatási
intézmény nevelési, illętve pedagógiai programj át,Llázirendjét, ttĺjékoztatást kapjon
az abban foglaltakról.

2. Intézménvi adatok:

Bevezető ľendelkezések

Az iskola neve:

Székhelye:
E- mail cím:

Honlap:
Az intézmény vezetóje:
Az intézmény típusa:
Fenntartó:
Alaptevékenysége:

Lábat|aniAľany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
254I Lábat|an, Rákóczi Ferenc űt |l2.
arany@.hu.inter.net,
v agy titkarsag@aranyi-labatlan. sulinet.hu
www. labatlani-aranlzisi.hu
Schľenk Péter
általános iskola és alapfokú művészeti iskola
Klebelsgerg Központ
általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon,
művészeti oktatás előképzőn és alapfokon
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Az iskolai élet szabálvai

3.1. Áttalános magatartási szabályok (Ktizvetleniil a tanulókhoz
szólnak)

. Külsőd mindig tiszta, ápolt legyen! ÖltozLodésed, hajviseleted ne
legyen kihívó! Ne hasznźůj szépitő szeľeket (pl.: szemfestéket, rúzst,
köľömlakkot, tetoválás stb.). Ne fesd a hajad! Az iskolában ne viselj
feltűnő ékszert és testékszert (pl.:bizsut, stb.)! Néhány ékszer, illetve
testékszeľ hasznáIata balesetveszélyes is lehet, pl. a testnevelésóľán
vagy az őrakozi szünetekben is. Mindenképp kerüld a feltűnést keltő
megjelenést!

. Ne hozz az iskolába figyelmet elvonó és értékes holmikat! (pl. magnó,
videojáték, MP 3-as lejátszó, labda, ékszeľek, nagyobb pénzöSszeg
stb.)

o Tilos az iskolában mindenfele szeľencsej źtékuzése és árusítása!
o Tilos az iskolában bármiféle kereskedelmi tevékenységet folýatni!
o Nem tarthatsz magadnál olyan eszkozt, amellyel a sajźlt vagy társaid

testi épségét, egészségét veszé|yezteted (pl. kés vagy egyéb éles és
szúró eszkoz, öngýjtó, gyufa stb.)

o Lehetőleg az iskolábanęhozz mobiltelefont! Ha mégis: az iskolában
sem a délelőtti tanítás, sem a délutáni foglalkozások ideje alatt ne
használd! Csak kikapcsolt állapotban taľtsd magadnál a táskádban! Ha
ennek ellenére használod, tanárod elveszi tőled, hogy ne zavard a
tanítás-tanulás folyamatát, s csak a szüleidnek adja vissza. Az iskolai
ľendezvényeken, kirándulásokon, délutáni foglalkozásokon is
kikapcsolt állapotban lehet nálad a telefon. Tilos mindennemű olyan
eszkoz haszntiata is, mely hang és videofelvételre alkalmas. (telefon,
kameľa, okosóra, diktafon, nragnó stb.)

o Ha mégis vétenél a szabályok ellen, akkor a következményeket
vállalnod kell:
E'lső alkalommal osztályfónöki ťrgyelmeztetés és az eszkoz elvétele,
melyet csak sztileidnek adunk vissza.
Második alkalomma| igazgatói figyelmeztetés és az eszkoz elvétele,
melyet csak szüleidnek adunk vissza.
Harmadik alkalommal fegyelmi elj árás lefolyatása.

o A SZEMÉLYES ÉnrÉrprÉnľ AZ ISKoLÁgłN NEM
TUDUNK FELELOSSÉGET vÁrrłI-Nl t
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A dohányzás, az alkohol és a drog áft az egészségnek, ezért az
iskolában és az iskolán kívül szęrvęzętt rendezvényeken is ezek
ťogyasztźtsa TILOS! Az iskola területén történó, az egészségre káros
anyagok fogyasztása esetén megfelelő fokozatú írásbeli fegyelmi
büntetést kapsz. (Azt is felelősségrę kell vonni, aki nem jelenti a
dohányzást, az alkohol-és dľogfogyasztást), és a szülőket
tájékoztatjuk. A tanítási idő és a délutáni foglalkozások alatt is tilos
rágógumizni.

Ne használj csúnya és durva szavakat, kerĹild a hangoskodást, a
verekedést, táľsaidat is figyelmeztesd a kulturált viselkedésre!

A köszönéssel tiszteld meg szüleidet, nevelőidet, az ismerős
felnőtteket! Az iskolában a számodra ismeretlen felnőtteknek is
köszönj !

A testnevelésórák közti sztinetekben, illetve testnevelésóra előtt -
tanári felügyelettel tartőzkodhatsz az öltozőben, illetve a
testnevelést lartő pedagógus utasításait kell betartanod. A
testnevelésórán ne viselj őrát, ékszert, (kötelező |ęvenned) ugyanis
veszé|yeztetheted saját testi épségedet. Szükséges a hosszú haj
összekötése (fiúknak is). Ügy.lj aÍra, hogy hajad ne lógon a
szemedbe, óvjad szemed épségét!
Fegyelmi vétség esetén a Nkt. 58.$-a és 59.$-a alapján kell számolnod
a következményekkel. ( l.sz. melléklet )
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4. A tanítási nan rendie

' ! _'_''' lARANYJÁNoSÁLTAlÁtĺoS lSKoLA

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend hatźtrozza meg. A tanítási órák
az I-6. őrában taľtandók, de ľendkívtĺli esetekben (szervezési okokból)
megengedhető a 0.óra vagy 7. őrais.
A művészeti őrźlk, a szakköri foglalkozások csatlakoznak a délelőtti tanőrákhoz.
Ugyancsak a délutáni órákban vannak a zęnei foglalkozások.

Óľakiizi sziinetek-csengetési rend Riividített (trákesetében

3oo- 3łs 3oo- 3:s
9os_ 9s0 gso_ 9zs
lgto_1gss 9ts_1gro
1 1os_1 1so lgzo_1gss
12oo-12łs 1 1oo-1 1:sy2so_132s 1fo_12ts

4.l. ĺltalános napirend
o A tanuló atanőra megkezdéSe előtt 15 peľccel legyen az iskolában, a

becsengetésig, az iďojátástól függően, a kijelölt helyen taľtózkodjon
(azudvaron Vagy az aulźlban) - a pedagógusok felügyeletében.

o Becsengetéskor a tanteremben, vagy a szakterem előtt tartózkodjon!
o A tanítás kezdete előtt és az orakozi szünetekben ügyeletes tanulók

segítik a pedagógusok munkáját. Az igyeletesnek példamutatóan kell
viselkednie, egyéb esetben leváltható.

o Az ügyeletes tanuló, ha rendellenességet tapasztal, nem onbíľáskodik,
hanem jelenti aZ ügyeletes pedagógusnak. A többi tanuló
engedelmeskedik az ugy eletes tanulóknak.

4.2.Elválrások a tanítási nap folyamán, az őrákon és a szÍ'inetekben:
. Az első órát köszönéssel kezdik a tanulók, a többi órán csak néma

felállással üdvözlik a belépő és atéyoző tanttft.
o A későn érkező tanulót a késés időtartamának megjelolésével írja be a

tanár a naplóba. A többszöri késések időtartama összeadódik, és 45
perc késedelmi idő esetén igazo|atlan óľa írható be. A közlekedési
okok miatti késés igazoltnak tekintendő.
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Ha a tanuló nem tudott készülni a tanőrtlra, azt az őra elején köteles
jelenteni, de atanár azt csak indokolt esetben fogadja el
(pl. betegség vagy egyéb elfogadható indok miatt).
A tanulók a tantermekben maradt felszereléseket, értékeket, társaik
felszereléseit, ruháit, stb. kötelesek tiszteletben tartani.
Az őraközi szünetekben, a tantermekben a tanulók nyitott ajtók
mellett taľtózkodnak.
Az ab|akot csak tanźĺri utasításra nyithadák ki a tanulók, a nyitott
ablakon kihajolni, kikiabálni, bármit kidobni tilos!
Az őraközi szünetekben nem zavarhatják táľsaik pihenését. A
tanteľmekben nevelői felügyelet nélkül jó időben csak a hetesek
tartózkodhatnak.

4. 2. 1. Reggelizé s, tízőraizás rendje:

o Az első szünetben az alsó tagozatosok aZ osztálýermekben
reggeliznek, vagy nevelői kísérettel átmennek az ębéďIőbe. A felsősök
az udv ar on tartózkodnak.

o A második szünetben a felső tagozatos tanulók az udvana mennek
( ott ľeggeliznek ), vagy nevelői kísérettel átvonulnak az ebédlőbe. Az
alsósok az udv aron tartózkodnak.

o Természetesen eső és havazás esetén minden tanuló az
osztálýeľemben van, ha szükséges, pedagógus felügyeletével.

. Szźraz téli időben mindig az aďott ügyeletes nevelők döntik el, hogy
az épiletben Vagy azudvaron tartózkodjanak a tanulók a sztinetekben.

o A napközisek és a tanulószobások pedagógusok kíséretében mennek
tt az ebédlőbe, akár reggellizni, akár ebédelni.

a

4.3. A tanulók viselkedéséľe vonatkoző egyéb szabályok:

. Az iskola tertiletén tanítáSi időn kívül is csak pedagógus
felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók.

o Az iskola területét csak tanári engedéllyel hagyhatják el.
o Az ünnepi rendezvények kivételével a tanulók öltözködése,

megjelenése _ egységes követelmény alapjźn - a hétköznapi, kulturált
ízlésnek feleljen meg.

o Az iskolai ünnepeken a tanulók öltözködése az alkalomhoz illő
legyen.



LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS lSKoLA
És nlłprorÚ vlŰvÉszETl lSKoLA

z54r Lábatlan, Rákóczi Út ĺrz.;Tel.: +36(33)517 59o
Fax: +36(33)5:r7 Sggi ema i I ; ara ny@ h u.inter. net

A tanítási idő alatt orvosi ľendęlésen csak szülői kérésre vehet részt a
tanuló, a szülői kérést elsősorban az ellenőrző tarta\mazza.
Ha a tanuló az iskolában lesz beteg, éľtesítjük a szülot vagy más,
éppen elérhető közeli hozzźltartozőt. A beteg tanulót egyedül nem
engedjük haza, csak ha a szülő eľľe felhata|maz bennünket. Ha
szükséges, oľvost hívunk a beteg tanulóhoz.
Az iskolán kívül is az iskolai magatartási normák szerinti viselkedést
várjuk el tanulóinktól.
Az iskolai foglalkozäsok után a tanulóknak haza kell menni, csak
szülői engedéllyel mehetnek máshova.
Az koznevelési torvény tanulói jogokľa és kötelességekre vonatkozó
része, aHtlzirend melléklete, az iskolai könyvtáľban) a nevelőiben és
az osztźiyokban ishozztférhető. (2.sz. melléklet )
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5.1. Iskolánk minden tanulójának joga:

o Képességeinek, adottságainak megfelelő színvonalas oktatásbarr
ľćszesüljön, abban aktívan Vegyen részt, atanintézet nyújtotta tanulmányi
és egyéb kedvezményeket (korľepetálás, spoľtköľ, szakköľök, művészeti
foglalkozások, könyvtár, étkezés' veľsenyek, táborok).

o Az iskola létesítményeit (könyvtár, tornateľem, szźlmitástechnika terem'
drámaterem, tanteľem) nevel ő felü gyel etével használhatj a

o Napközi otthonos ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben
ľészesüljön.

o Az iskolában lehetőség Van étkezésre, ehhez ebédlő á|l a tanulók
rendelkezéséľe. A napközis tanulók az ebédlőt meghatározott időben,
tanźri felügyel et mel lett haszntihatják.

o Az iskola tanulói tanári felügyelettel, szervezett keretek között
használhatják az ebédl őt.

o Az osztályok rendezvénye, klub délutánok _ az e|okészítés és rendrakás
terhe mellett _ az l-4. évfolyam számára I7 őrtig, az 5-8. évfolyam
számára 18 óráig tarthatók.
A farsangi bál alsósoknak l8 óráig, felsősöknek 19 őrźigl'art.

o Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és
védelmet b izto s ít s a nak szálnár a.

. Saját és társai ügyeivel kapcsolatban javaslatokkal foľdulhat az
osztá|yťóncikhöz, szaktanárhoz, az iskolaigazgatőhoz és annak
h e l yette s éhez ttĺj éko ző dhat azok el i nt éz é s érő l .

. Érdemjegyeiről, az őt érintő tanán bejegyzésekről folyamatosan
értesüljön.

o Vallási és világnézeti meggyóződésének megfelelően hit- és
vallásoktatásban ľészesülhet.

o Javaslatot tehet: tanévenként egy tanítás nélktili nap programjára,
kirándulásľa, mozi-, kiállítás-, szinház-, hangveľseny-látogatásra,
havonként, osztályfonöki irányítással értékelheti önmaga és társai
magatartźts át, szorgal mát.

o 10 tanítási napon belül, éľtékelve, ffieg kell kapnia az íľásbeli dolgozatait.
. Egy tanítási napon kettőnél több témazźrő ďo|gozatot nęm kell írnia.
o Fennmaradó szabadidejében iskolán kíVĹili foglalkozásokľa is jáľhat

(p1. kulturális, sport stb.
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6.1. Iskolánk minden tanulójának kiitelessége:

o Taľtsa be aZ iskolai házirenđet, aZ intézmény szabályainak
ľendelkezéseit.

o Tartsa tiszteletben az intézmény vezetolt, pedagógusait, alkalmazottait,
valamint a tanulótársait és azok emberi méltóságát és jogait ne sértse.

o Részt Vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és az iskolai
rendezvényeken.

. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen _
képes s ége 1hez mérten - tanul mányi kotel ezetts é gének.

. Érdemjegyei napra készen legyenek beírva az ellenőrzőjében. (Az iskola
és a szülő közötti kapcsolattartás egyik eszköze aZ ellenőrzíĺkönyv,
illetve ttýékoztatő füze| amely OKMÁNY. Az ellenorzókonyv
bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenorzőjét
minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet
beírni, beíľatni, a pedagógussal és a szĺ'ilővel pedig aláíratni. Egyéb
bejegyzéseket a tanáľ által meghatározott, legľovidebb időn belül köteles
aláiratni, és az osztályfőnöknek bemutatni.)

o A tanuló - mulasztás utáni első, iskolában toltött napján - köteles a
mul as ztásró l s zó l ó igazo|ást bemutatni o sztályfonökének.

o A tanuló az iskoláből - a betegségen kívül - csak előzetes igazgatői Vagy
osztályfőnöki engedéllyel maradhat távol. Egyéb esetekben a tanuló
mulasztás a igazolatlannak minősül, melyről a

20l20l2.( Vm. 31. ) EMMI rendelet a|apjźn kell eljáľni.
( 3.sz. melléklet )

o Az iskola vagyontárgyait védeni kell, és ügyelni a tisztaságukra.
Szándékos ľongálás esetén az okozott kárt mindenki köteles megtéríteni.
A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott káľokért a
tanuló gondviselője anyagíIag, a tanuló pedig fegyelmileg felelős. Az
anyagi felelősség megállapításáról a Köznevelési törvény 58.$. 59.$-a
rendelkezik.

o A tanuláshoz szükséges felszeľelést (pl. a toľnaruhát is) hozza magával.
. Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományaink ápolását

és továbbfejlesztését.
o Az a tanuló, aki busszal jön az iskolába, a buszmegállóban és a buszon is

fegyelmezetten viselkedjen! Minden tanulónk ügyeljen a közlekedési
szabályok betartására !
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o Az iskolai ünnepélyeken viseljen fehér bluzt Vagy inget. Mindig az
ünnepi alkalomhoz illően öltözködjön!

o A tanterembe való átvonuláskoľ fegyelmezetten viselkedjen! A tantermet
csak tiszta, tanulásra alkalmas állapotban hagyhatja el.

6.2. A hetesek teendői:

o A két hetęs afeladatźlt megosztva teljesíti.
o Gondoskodnak a tanítás megfelelő feltételeiről (tiszta ttlbla, kréta,

szellőztetés, tiszta, kultuľált köľnyezet).
o A felső tagozaton a tanulók közül mindig csak a hetes nyitja-zárja az

ablakot.
o Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az őtát, akkor becsengetés után 5

peľccel tájékoztatják az igazgatőhelyettest vagy a szaktanárt vagy
bármelyik pedagógust.

O Jelentik ahiźnyzők nevét, az esetleges problémákat. Atáb|ára felirjtk az
óľán j elenlévők \étsztlmát.

o Utolsó óra után bezárják az ablakokat, lekapcsolják a villaný ellenőrzik
az osztálýerem tisztaságtlt, majd bezárják a tanteľmet.

o Ha a hetes hitnyzlk, helyettesét az osztźllyfőnök jelöli ki.

LABATLANl ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS lSKoLA
És Rt-łpFoKÚ MŰVÉSZETl lSKoLA
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Az Nkt.s zerint tiirténik

A tanuló kötelességének teljesítése

54. s (l) A pedagógus _ a (3) bekezdésben meghatározottkivétellel _ a tanuló
teljesítményét, előmenetęléttanitási év közben rendszeresen éľdemjeggyel értékeli,
felévkor és a tanítási év végén osztáIyzattal minősíti. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minősítését az osztáIyfőnök - az osztályban tanító
pedagógusok véleményének kikérésével -végzi. Az érdemjegyekľől a tanulót és a
kiskoru tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi
osztźiyzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évkozi érdemjegyeket
és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szoveges értékelés kíséľi. Az
iskola az osztá|yzatról a tanulót és a kiskoru tanuló szülőjét félévkor éľtesítő, év
végén bizonyítvány útján értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény
pedagógia programja szerint. Az érdemjegy és az oszttiyzat megállapítása a tanuló
teljesítményének, szorgalmának éľtékelésekoľ, minősítésekor nem lehet
fegyelmezési eszkoz.

Tanulmánvi munka értékelése
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(2) Az érdemjegyek és osztá|yzatok a következők:

a) atanu|ó tudásának értékelésénél és minősítésénéljeles (5), jó (4),kozepes (3),
elégséges (2), elégtelen ( l ),

b) atanulő magatartásának éľtékelésénél és minősítésénél példáS (5), jo (4), vtitoző
(3), rossz (2),

c) atanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jő (4), változő
(3), hanyag (2).

(3) Az elso évfolyamon felévkor és év végén, a második évfolyamon felévkor
szĺiveges minősítéssel kell kifcjezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően
telj esített Vagy felzttrkőztatásra szorul.

(4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon felévkor és év végén
a tanuló értékeléSére _ jóváhagyott kerettanterv Vagy az oktatáséľt felelős miniszter
engedélyével _ az iskola pedagógiai pľogramj a a (2) bekezdésben
meghatáľozottaktől eltéľő jelölés, szoveges éľtékelés a|ka|maztlsát is előírhatja. Ha
az iskola nem alka\mazza az (l)_(2) bekezdésben meghatározottakat, ďe arra
iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség Van' Vagy a szülő Vagy a tanuló
kérésére koteles a félévi és az év végi minősítést oszttiyzattal is elvégezni. Az
i sko l a által al kalmazottj el ö1 és, éľtékel és érdemj eg yr e, o sztá|y zatr a v a|ő
átváltásának szabtůyait a helyi tantervben kell meghatározni.

(5) Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályoző értekezleten
áttekinti, és a pedagógus, az osztá|yfőnök, gyakorlati képzés szewezoje tita|
megállapitott osztźl|yzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.

(6) Abban az esetben,ha az év végi oszttiyzat a tanuló hátrtnyára lényegesen eltéľ
a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagátőlr, a nevelőtestület felhívja az
éľdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról' és indokolt esetben
változtassa meg döntését. Ha apedagógus nem vtitoztatja meg döntését, és a
nevelőtestület ennek indokaival nem éľt egyet, az osztályzatot az évközi
éľdemjegyek alapj án a tanuló jav źra módosítj a.

(7) A tanuló éľtékelésekor, minősítésekoľ az (l) bekezdésben meghatározottakat -
az érdemjegy és az osztályzat alkalmazásáravonatkozó rendelkezések kivételével
_ akkor is alkalmazni kell, ha az iskola nem használja az érdemjegy, az oszttiyzat
megjelölést.

t2
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55. s Q) Azigazgatő a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére - kiskoru
tanuló esetében a szülő kérelmére - felmenthęti az iskolai kotelező tanórai
foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési
igénye, továbbá sajátos helyzete ęzt indokolttá teszi . Az igazgatő a tanulót
kéľelméľe mentesítheti a készségtáľgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága
vagy sajátos helyzete indokolttá tęszi. Az iskolában - kivéve, Lla az intézmény e
töľvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik - az
igazgatő a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános iskolában tizenhat
óra előtt megszervęzett egyéb foglalkozás alól.

(2) 
^ 

magántanulót - az iskolában Vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés
kivételével' _ az iskola valamennyi kötelező tanóľai foglalkozása alól fel kell
menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókľa vonatkozó
ľészletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel aIő|, az
igazgatő által meghatérozott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon
ad számot tudásáľól.

56.s (l) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakéľtői
bizottság vél eménye al apj án az igazgató mentesíti

a) az éľdemjegyekkel és osztá|yzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és
ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazźsát írja elő,

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az
értékelés és a minősítés alól.

(3) Sninetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy
tanulmányait megszakítsa,vagy akit fegyelmi határozatta| a tanév folyatásától
eltiltottak.

57.s (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, haaz előírt
tanulmányi kovetelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatőja a szülő
kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az e\oirt tanulmányi követelményeket
sikeľesen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésľe keľülő évfolyamról nem
kap bizonyítvźnyt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is
megismételhető legfeljebb egy alkalommal.

LÁBATLAN l ARANY JÁN oS ÁLTALÁNoS ls KoLA
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(2) Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamárőI a továbbképző
évfolyanrba az léphet' aki - jogszabá|yban meghatáľozottak szerint szervęzett -
művé szet i alapv izs gát tett.

(3) A tanuló az iskola igazgatőjának engedélyével az iskola két vagy több
évfolyam ára megállapított tanulmányi kcivetelményeket egy tanévben v agy az
előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.

(4) A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az éľettségi vizsga, a szakmai vizsga, a
művészeti alapvizsga és a művészeti zárővizsga tanulmányi követelményeinek
te lj e s í t é s é ľő l b i z o ny ítv ányt kap . A bizony itv tĺny tarta|mazza az áIta|a t anú s í to tt
végzettségnek, szakképzettségnek aMagyar Képesítési Keretľendszer,valamint az
Európai Képesítési Keľetľendszer szeľinti besorolásź,/- az erľől szóló
kormányrendelet alapjtn. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául
szolgáló irat közokiľat.

8. A tanulók iutalmazási elvei és foľmái

LÁBATLAN l ARANY JÁNo5 ÁLTALÁNoS lSKoLA
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A tanulók jutalmazttsa az alábbi elvek szerint torténik:

o tanulmányi munka,
o közösségi munka
. Spoľtban elén eľedmény
o művészeti tagozaton végzettmunka
. napkĺiz|ben végzettmunka

a|apján.

A jutalmazás, elismeľések időbeli elhatárolódása:

. Év közben: tantárgyidicséret, szaktanári dicséľet , osztályfőnöki, művészeti
tagozatvezetői dicséret, munkaközosség vezetoi dicséret' igazgatői dicséret
formájában.

o Tanév végén: atanévzáľó ünnepélyen könyvjutalommal és oklevéllel
ismerjük el a kiemelkedően teljesítő tanulóink egész éves munkáját. A
megyei tanulmányi' művészeti_és spoľtversenyeken az I -1 0. helyezetteket
dijaznk. A teľületi és országos versenyekľe eljutott tanulóinkatigazgatői
elismeľő oklevéllel és könyvjutalommal tüntetjük ki.

t4



. Minden év máľcius elején emlékezünk iskolánk névadőjára. Az Arany-
napok rendezvénysorozat első napján ünnepélyes keľetek között adjuk át
iskolánk legmagasabb elismeľéseit az ARANY OKLEVELET és az
ARANY PLAKETTET.

ARANY oKLEvÉL elismerésben részestil az azalsó tagozatos tanulónk,
aki mind a négy év során kítĺĺnő tanulmányi eredményt ért el.

ARANY PLAKETT elismerésben részesül az a tanulónk, aki általános
iskolai tanulmányai soľán mind a nyolc év soľán kitűnő tanulmányi
eredméný ért el.

Az elismerések mellé könyvjutalom is párosul.

9. A tanulók feevelmezése. intézkedések foľmái és alkalmazásának elvei

LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS lSKoLA
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A tanuló fegyelmi felelőssége

Az a tanuló, aki tanulmányi kotelezettségeit ľendszeľesen nem teljesíti, a Háziľend

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó

híľének iskolai büntetésben vétkes és súlyos kötelezettségszegés esetén, fegyelmi

elj árás a|apj án, írásbel i határ ozattal fegyel mi büntetésben ré szes ü l

Az iskolai büntetések formái:

A ta n u l ók el len i fegvel m e ző intézked ések intézménvii n kben

. szaktanári figyelmeztetés

napközis nevelői figyelmeztetés

o sztályfőnöki figyelmeztetés

r osztályfonoki intés

o sztály főnöki megrovás

i gaz gatő i fi gye l m eztet é s

igazgatői intés
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o igazgatói megrovás

o tantestületi Ĺrgyelmeztetés

o tantestületi intés

Fegyel m e ző intézked ések:

szóbeli figyelmeztetés, amelyről
rendszeľen belül
( dátum és ok feltüntetésével )

írásbeli figyelmeztetés, amelyről
ľendszeren belül
( dátum és ok feltüntetésével )

szaktanári figyelmeztetés, amelyľől a szülő ttĄékoztatást kap az e-Kréta
rendszeren belül
( dátum és ok feltüntetésével )

napközis nevelői figyelmeztetés, amelyľől a szi.ilő tájékoztatást kap aZ e-
Kréta rendszeren belül

a szülő tájékoztattst kap az e-Kréta

( dátum és ok feltüntetésével )

osztályfonöki figyelmeztetés,
rendszeren belül
A szaktanźr az őrájźn történt
flizetbe'' írja be.
( dátum és ok feltüntetésével )

a szülő tź$ékoztatást kap az e-Kréta

amelyről a szülő tájékozÍattst e-Kľéta

magatartásbeli problémákat a,,szorgalom
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osztályfőnöki írásbeli intés, amelyet az osztályfonök 5 bármely fegyelmező
intézkedés után adhat. amelyről a szülő tájékoztatást kap az e-Kréta
rendszeren belül

( dátum és ok felttintetésével )

A tanulót súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatoktól
fiiggetlenül, legal ább,,o sztályfőnöki megrovásb an" kel l részesíteni
vagy azigazgató, illetve a nevelőtestület döntése a|apjźn ellene
fegyelmi eljárást kell indítani.

Súlyos kötelessé gszegésnek minősülnek kĹilönösen :

. az agľesszió,
o a másik tanuló bántalmazása, megveľése) az egészségre trtalmas szeľek, a

testi épséget veszélyeztető táľgyak behozatala és hasznźllata az iskolában, a
szándékos károkozás,

o az iskola nevelői, alkalmazottai emberi méltóságánakmegséľtése.
o A ďohányztts' Szeszesital vagy drogfogyasztás az iskolában, következménye

első alkalommal igazgatői intést, ismétlődés esetén a legszigorubb fegyelmi
büntetést vonja maga után.

Fegyelmi büntetések:

. nevelőtestületimegrovás

o szigoru nevelotestületi megľovás

. meghatáľozott kedvezmények, juttatások csokkentése' megvonása a szociális
kedvezmények kivételével

. ttheIyezés másik iskolába az iskolaigazgatők közötti, áthelyezésről szóló
megállapodás szerint.
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Äz intézkedések, bü ntetések m egá llapításánál figyelem be kell venni :

o a tanuló életkoľát, értelmi fejlettségét, az elkovetett csęlekmény súlyát
o A diákonkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni,

annak megindításáról a tanulót és szüleit az iskolának éľtesítenie kell.
. Egyebekben a fegyelmi eljárás lefolytatźsára a hatályos toľvényben foglalt

ľendelkezé seket kel l meg fe l e l ő en alkalmazni.
(l 1/l994 MKM ľendelet, 5. melléklet )

10. Szülők és az iskola

10.1. Sziilőkkel való kapcsolattartás foľmái

o Szülői értekezlet
. Fogadónap
o Fogadóóra
. Előzetes telefonos egyeztetés alapján történő családlátogatás
o Előzetes, telefonos egyeztetés alapján töľténő beszélgetés
o Tanítás-tanulás folyamatát nem lehet zavarni, tanőrárő| sem nevelőt,

sem tanulót nem lehet kihívni, csak rendkívüli esetekben.
. Ellenorző könyv, tájékoztató fiizet
. Iskolai és osztályľendezvények
o Iskolai ünnepek

LÁBATLAN l ARANY jÁNoS ÁlrnlÁN oS l sKo LA
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11. tieyintézés és téľítési díiak befizetése

Térítési díjak beťlzetése a titkárságon történik, adott idő intervallumon
belül' melyľől a szülőket az aulában kifi'iggesztett faliújságon
keľesztül, i skolánk honl apj án keresztül tájékoztatj uk. (www. l abatlani -
aľan}ĺisi.hu )
Tájékoztatást, segítséget a pedagógusokkal való beszélgetéshez, a
tanítás és a délutáni foglalkozások ideje alatt, az iskola portása nyujt.
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12. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeľes
tőiékoztatásának ľend ie és foľmá ia
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A tanulók véleményüket osztályfonöki őrán, vagy a oÖr-on keresztül
nyilváníthatják ki.

o Rendszeres tájékoztatásuk az ęllenőľző könyv, üzenőfüzet, faliujság,
Ltlbatlan Város honlapján keresztül ( www.labatlan.hu ), vagy
i skolánk honlapj án keresztü l töľténik (www. l abatlani-aranyi si. hu ).
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A ,,NAPl<ozl oTTHoľ És A TANUl,oszoBA'' HÁzIREND.IE

LÁsnrLłN l ARANv lÁľĺ os ÁlĺRl-ÁNoS lSKoLA
És łlłpFoKÚ vlÜvÉsZET: lsKoLA

z54r Lábatlan, Rákóczi út ĺrz.; Tel.: +36(33)517 59o
Fax: +36(33)517 599; email: arany@hu.inter.net

Áltulános naniľend:
.,Napkłizĺ''

12:35-13:35 Gytilekező
l2:00-14:15 Ebéd
12:30-14:00 Játék, irányított szabadidős

Tevékenység,
Mindennapos testnevelés

14:00 _ 15:00 onálló tanulás
15:00{ól Uzsonna
15: 15-l6:00 E|lenórzés, egyéni korľekció, jźtték

o A ,,napközi'' hétfotől péntekig 12:35-|6:00 óľáig taľt.
o Az alsós tanulókéľt a csopoľtvezetők mennek az osztáIyokba.

Tanulószoba
14:00 _ l5:00 Önálló tanulás
15:00-tól Uzsonna
l5:15-l6:00 Ellenőrzés, egyéni korľekció

o A tanulószoba hétfőtől péntekig 14:00-l6:00 őrtigtart.

Äz étkezés rendje:

o A tanulók a tízőraijukat az ebédlőben ťogyasztják el, ęzután rendet
raknak maguk után.

o Az ebédeltetés érkezési rendben történik. A tanulók kötelesek az ebéd\őt
rendben otthagyni a következő csoportnak. (Evőeszkozok, poharak
visszavitele, asztal letörlése, székek helyľe ľakása.)

o Az ebédlőben csak nevelővel tartózkodhatnak a gyerekek.
o Az uzsonnát a napközis teľemben fogyasztják el a tanulók.

Egyéb tudnĺvalók:

o A gyerekek jó idő esetén a kĺizépső udvaron, rossz idő esetén a napkozis
teľmekben, az ebédlő flolött kialakított közosségi teľemben ill. a
könyvtárban tö ltik szabadidejüket nevelői felügyelettel.
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LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTAlÁru os l SKo LA
És RlłprorÚ ľvuvÉszETl lSKoLA

z54r Lábatlan, Rákóczi Út rrz.; Tel.: +36(33)5ĺ7 59o
Fax: +36(33)5t7 Sggi ema i I ; ara ny@ h u. i nte r.net

A nevelő źital'kezdeményezett szabadidős foglalkozáson a részvétel nem
kotelező, de csak olyan tevékenységgel helyettesíthető, amellyel a
többiek munkáját nem zavaľja a tanuló.
A gyerekek szabadidejtikben a csoport játékait, eszközeit kotelesek
rendeltetésszeľűen használni. Szándékos ľongálás esetén az okozottkárt a
tanuló gondviselője köteles megtéríteni.
A tanulási idő megkezdése előtt a feltételek megteremtése, a tanulási idő
alatt a ,,tanőra7" fegyelem biztosítása, valamint az elkészült feladatok
el|enőrzése a nevelő feladata.
A tanulási időt senki nem zavaľhatja!
A napközis tanulóknak biztosítani kell, hogy ľészt vehessenek a délutáni
foglalkozásokon. (sportkör, zeneiskol a' muv észeti oktatás)
A csopoľt életének szervezésében, lebonyolításában a felelősök is részt
vesznek.
A napközi időtartama alatt az iskola teľületét csak nevelői engedéllyel _
írásos gondviselői kérés alapján- hagyhatják el a tanulók.
A tanulókat leghamarabb 15:00 órakor tudjuk kikísérni kiztľőIag a
gondvi selővel törté nt előzetes egyeztetés e al apj án.
A napközi befejeztével a nevelő a csoportba tartoző gyerekeket az
úttesten átkíséri.
Amennyiben a napkozi rendje a szokásostól eltéľ, erľől a szülőket két
nappal korábban - az iskolavezetés utasítása alapjtn- írásban értesítjük.
A napközis térítési díjak fizetése az Önkormányzat által kiküldött
csekken torténik. 30 napon túli díjtaľtozás a napköziből való kizárást
vonhatja maga után.
Minden egyéb nem említett esetben az iskolaiházirend azirányadő.
Aházírend sorozatos és szándékos megsértése a napköziből való kiztrást
eľedményezheti.

o

a

a

o
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LÁBATLAN l ARANY JÁN oS ÁLTALÁNoS l SKo LA
És łlłprorÚ ĺvuvÉszETl lSKoLA

z54r Lábatlan, Rákóczi Út rrz.; Tel.: +36(33)517 59o
Fax: +36(33)5L7 5gg, ema i l : aĺany@ h u.i nte r.net

1.sz. melléklet

32. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-
oktatási intézmény kártérítési felelőssége
58. $ (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az
i ntézrnén y házir endj éb en fo g l altak szerint jutalmazni kel 1.

(2) Az oktatásért felelős miniszter dijat, kitüntetést alapíthat az országos vagy
nemzetközi jelentőségiĺ eseményeken kiemelkedő teljesítményt nyujtó tanulók
jutalmazása, elismerése céljából. A miniszter tital alapított díj, kitüntetés
kedvezményezettjeinek köľére a kĺiznevelési íntézmény vezetoje tehęt javaslatot.
(3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljáľás
alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részęsíthető. A fegyelmi eljárás
megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló
esetén e jogot a szülő gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigoru megrovás,
c ) meghatár o zott kedvezmények, j uttat ás ok c sökkentéS e' me gv o nása,
d) áthelyezés másik oszttiyba, tanulócsopoľtba Yagy iskolába,
e) eltiltts az adott iskolában a tanév folytatásától,
fl kizárts az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés ą-Í) pontjában és a (7) bekezdés
e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak ľendkívüli vagy ismétlődő
fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát, kollégiumot
keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban
tcirténő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik
ffiog, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni
számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabźiyozott fegyelmi büntetés akkor
alkalmazhatő, ha az iskola igazgatőja a tanuló átvételérő| a másik iskola
igazgatőjźtval megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
59. $ (l) Ha a tanuló tanulmányi kotelezettségeinek teljesítésével összefi.iggésben
a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének
jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabźiyai szerint kell helýállnia.

MELLÉKLETEK
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben akártérités mértéke nem haladhatja
meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabéľ _ a károkozás napján
érvényes ľendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének ötvęn
szźtza|ékźtt,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos
kźrokozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb
munkabér _ a károkoztls napján érvényes rendelkezések szerint megállapított -
othavi összegét.
(3) Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a gyermeknek,
tanulónak aZ óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági
viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefi.iggésben okozott kárért vétkességéľe
tekintet nélkül, teljes méľtékben felel. A káľtérítésre a Ptk. ľendelkezéseit kell
a|ka|mazni azza| a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény vagy a
gyakorlati képzés szervezője felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyitja,
hogy a ktnt a működési kör'en kívül eső elháľíthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéľíteni a káľt, ha azt a károsult ęlháríthatatlan magatartása okozta.

LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTALÁN oS l SKoLA
És łlłpFoKÚ vluvÉszETl lSKoLA

z54r Lábatlan, Rákóczi Út ĺĺz.; Tel.; +36(33)517 59o
Fax: +36(33)517 599; emđil; arany@hu'itlter.net

2.sz. melléklet

20. A köznevelési intézmény míĺködésének ľendje

25. s (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataiľa
vonatkozó rendelkezéseket a szęÍvęzeti és miĺködési szabályzat (a továbbiakban:
sZMsZ) határozza meg.

(2) Az óvoda háziľendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakoľlásával, a
gyermek óvodai életľendjével kapcsolatos rendelkezéseket tůIapítja meg. Az iskola
és a kollégium házirendje áI|apitja meg az e törvényben, továbbá a
jogszabá|yokban meghatározott tanulói jogok gyakoľlásának és - a tanulmányi
kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végľehajtásának módját,
továbbá az iskola, kollégium á|ta| e|vźlrt viselkedés szabályait.

(3) A házírend előírhatja az ővodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók
źita| bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel
bejelentését. A házirend az ővodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi
tagsági viszonybó l szźtrmazó kötelezettségek telj esítéséhez, j ogok gyakorlásához
nem sztikséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti.
Ha az előíľt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kźtrért a nevelési-oktatási
intézmény nem felel.
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3.sz.melléklet ( hiánvzálsok )

2012012. ( VilI.3l. ) EMMI rendelet ( íľásos foľmában )

4.sz. melléklet ( tankönvv )

LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS lSKoLA
És łlłpFoKÚ vŰvÉszETl lSKoLA

z54r Lóbatlan, Rákóczi út rĺz.; Tel.; +36(33)517 59o
Fax: +36(33)5Ll 59gi emai I : arany@ h u.inter.net

1612013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankonyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámo gatás, val am int az i sko lai tankonyvel látás rendj éröl.

(4) A köznevelési törvény 46. s (5) bekezdése alapján az állam áltat
biztosított ingyenes tankonyveket - a munkafüzetek
kivételével az igazgató az iskola könyvtári állományába Veszi, a
továbbiakban az iskolai könyvtári állományban

e|kÜlönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz
rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.

A tanulók részére kiadott ingyenes tankönyvek kiadásának módját,
valamint a felelősségválIalást a Tankönyvpiacról szóló 2o01.évi rendelet 8.
S (8 ) pontja rendelkezik.
A tartós használatľa készült tankönyvet tankönyvkölcsonzés utjtn kell a normatív
kedvezményľe jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet
tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló
birtokába, ahasználat jogźlt a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv
alapján a felkészítés folyik, illetve az aďott tantárgyből vizsgát lehet vagy kell
tenni. A tanuló, illetve a kiskoru tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származő ktrt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a
ľendeltetésszenĺ haszntiatból származő értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a
tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankonyv-értékesítéssel, a
tankönyv elvesztésével' megrongálásával okozott kźlr megtérítésével, a kártéľítési
kotelezettség méľséklésével, illetve elengedésével összefiiggő kérdéseket az iskola
házírendjében kell megh attrozni.

Az inqvenes tankönvvekkel kapcsolatos eliárásrend

1.
lngyenes tankönyv kiadásának rendie:
A tankönyveket a könyvtárbó! kölcsönzik ki a tanulók, amelyek
beleltározásra kerÜ!nek, kivéve a munkafÜzeteket.
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2.

Uj tankönyv: 1o0 %
1 éves használat után: 75 o/o

2 éves használat után 50 o/o.

3 éves használat után 25%

3.
Az elveszett vaqy meoronqált tankönvvek kártérítése
Az iskola által, az iskolai könyvtár állományából biztosított ingyenes
tankönyvet, egyéb segédletet a tanuló köteles használható állapotban
megőrizni és a tanév végén, osztályozi vizsga esetén a sikeres vizsgát
követően a könyvtárnak visszaszolgáltatni. A tanuló hibájából elveszett
tankönyvet, segédletet a tényleges tankönyvi áron kell megtéríteni új
tankönyv Vagy segédlet esetén.

A tanuló hibájából használhatatlanul súlyosan megrongált (gyĹÍrt, tépett,
összeflrkált) tankönyv, segédlet értékét meg kell téríteni az 2. pontnak
megfelelő mértékben.

4.
Kártérítési mentesséq. illetve mérsék!ése

A kártérítési kötelezettség eltör!ését, itletve mérséklését a szÜ!ő az iskola
igazgatőjának benyújtott írásbeli kérelemmel, indoklással kérheti. A
kérelemről az igazgató dönt az osztályfőnök (szaktanár), illetve az iskolai
könyvtáros (szukség esetén gyermekvédel mi felelős) véleménye, javaslata
alapján.

5.
Eliárásrend

Az ingyenes tankönyvet a tanuló az iskolai könyvtárosnak (szükség esetén
az osztáIyl'őnöknek) legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig adja le.
Javító Vagy osztályozó vizsga esetén a tankönyveket a sikeres vizsga
napján kell leadni.

Évisméttés esetén újabb tankönyvre a tanuló nem jogosult, csak abban az
esetben, ha tankönyvváltás következik be.

LÁBATLAN l ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS l SKoLA
És Rt-łpFoKÚ vlŰvÉszETl lSKoLA

z54ĺ Lábatlan, Rákóczi Út rrz.; Tel.: +36(33)5ĺ7 59o
Fax: +36(33)5L7 Sggi emai I : arany@ hu. inter. net
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ffi
Amennyiben a d|ák a tankönyvek leadási határidejét nem tartja be, a
könyvtá ros értes ítl az igazgatót.

Zárő rendelkezések

AHázirendet a tantestületnek el kell fogadnia.
A Diákönkotmányzatnak, a Szülői Szervezetnek a Htlzirend elfogadástlban
egyetéľtési joga van.
A Házirend a fenntaľtó JÓVÁHłcyÁsÁvłl lép hatályba.
A Házirend nyilvános, hozzáférhető az iskolai könyvtárban, a tanáiban, az
igazgatőhelyettesi irodában, a tantermekben, illetve megtekinthető az iskola
honlapján.
AHázirend egy példányźtt a beiratkoző tanulő szülőjének át kell adni.

LÁBATLANl ARANY JÁNoS ÁLTALÁNoS lSKoLA
És nupFoKÚ ĺtł uvÉszETl lSKoLA

z54l Lábatlan, Rákóczi Út rrz.;Tel.; +36(33)517 59o
Fax: +36(33)517 sggi emai I : arany@ hu.i nter. net

26



ffi
LÁBATLANl ARANY JÁNoS ÁlĺnlÁľĺoS lSKoLA

És łlłprorÚ nłŰvÉszETl lSKoLA
z54ĺ Lábatlan, Rákóczi Út ĺrz.;Tel.: +36(33)517 59o

Fax: +36(33)5 L7 Sgg, ema i I ; a ra ny@ h u. i nter. net

Schľenk Péteľ
intézményvezető

I{'t I\t
Szíĺcs-l śrt""

Kiiza l ka l mazotti Ta n á cs
elnöke

Lábatlan,2019. 1|.2

/:C,' ]-ą

ś$x<* liđĐ

Fřą ĺ

Szülőĺ Szervezet elnłike

Dĺákiinkormányzatot
segítő pedagógus

26




