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1 Az intézmény adatai
Az intézmény neve: Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Rövidített neve: Kékvölgy Waldorf Iskola
Székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
honlapja: www.kekvolgy.hu

Az intézmény alapítója, fenntartója és működtetője: Pilis–Dunakanyar Waldorf
Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület
Rövidített neve: Pilis–Dunakanyar Waldorf Egyesület
Székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.

Az intézmény OM–azonosítója: OM 200302
Az intézmény alapításának éve: 2003.
általános iskola: 8 évfolyam,
alapfokú művészeti iskola (Waldorf kerettanterv alapján)
Az intézmény feladat–ellátási helye:
Székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.
Az intézmény telephelyei:
telephely: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina utca 8. (felső épület)
Az intézmény felügyeleti szerve: általános szakmai és törvényességi felügyeletét a Pilis–
Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület mint fenntartó, a fenntartói
tevékenység törvényességi felügyeletét a Pest Megyei Kormányhivatal gyakorolja.
Az intézmény működési területe: Pest megye és Komárom–Esztergom megye
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű oktatás
Az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
általános iskolai nevelés–oktatás (Nkt. 4. § 1. c) pont)
alapfokú művészetoktatás (Nkt. 4. § 1. o) pont)
Feladat–ellátási helyenként az intézménybe felvett tanulólétszám:
Székhely (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.): 99 fő
alapfeladatonkénti bontásban:
általános iskola 5–8. évfolyam: 99 fő
alapfokú művészetoktatás (5–8.évfolyam):99 fő

4
telephely (2009 Pilisszentlászló, Hrabina utca 8.): 104 fő
alapfeladatonkénti bontásban:
általános iskola 1–4. évfolyam: 104 fő
alapfokú művészetoktatás (1–4.évfolyam): 104 fő

Általános rendelkezések

2
1.

A Házirendet a Tanári Kollégium készíti elő, majd a Diákönkormányzat és Fenntartó
véleményezése és egyetértése alapján a Tanári Kollégium fogadja el. A Házirend
felülvizsgálható és módosítható a Tanári Kollégium, a Fenntartó illetve a Diákönkormányzat
kezdeményezésére. A házirend módosítására tett javaslatot a Tanári Konferencia vezetőjének
írásban kell benyújtani, a beterjesztéstől számítva 30 napon belül a módosításról dönt a Tanári
Kollégium, amely fenntartói jóváhagyással válik hatályossá.

2.

A Házirend az iskola belső életét szabályozza, érvényes a tanulókra, pedagógusokra és az
intézmény dolgozóira egyaránt. Hatályos az iskola teljes területén, a szervezett iskolai
rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken.

3.

A Házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a
gyermekek jogairól szóló, 1989-ben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal,
az oktatási törvénnyel és más felsőbb szintű szabályozásokkal. A Házirend nem vonhatja el, és
nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet
nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést.

4.

A házirend jogforrásai: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, - 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról, - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról A Kékvölgy Waldorf Iskola SZMSZ-e és pedagógiai programja
határozza meg a szabályozási kötelezettséget. Az iskola Pedagógiai programja, az SZMSZ-e,
házirendje, a megtekinthetők az iskola honlapján (www.kekvolgy.hu ) illetve az iskolatitkár
irodájában.

5.

Az iskola házirendjét minden belépő család beiratkozáskor elolvashatja az iskola honlapján, és
ezzel magára nézve érvényesnek elfogadja. A házirend megsértése számonkérést, súlyosabb
esetben fegyelmi eljárást von maga után.

3 Az iskola hétköznapi életének szabályai
3.1 A tanítás és a szünetek rendje, az Iskolába történő belépés rendje
1. Az iskola székhelye minden tanítási napon 7 óra 15 perckor, a telephelye 7 óra 30 perckor
nyit, a beérkező gyermekek részére tanári ügyeletet biztosítunk. A tanulók az
osztálytanítójukkal megbeszéltek szerint vagy a tantermükben, vagy a folyosón várakoznak a
tanítás kezdetére. Hétfőnként közös kezdést tartunk a székhelyen az aulában, a telephelyen az
euritmia–teremben.
2.

A Hrabina utcai telephelyen tanuló és Pilisszentlászlóra busszal érkező gyermekek részére az
Iskola a buszvégállomástól az Iskola épületéig reggel – iskolakezdéskor – kíséretet biztosít.
4
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3.

A csengetési rend a két épületben a következő:
lenti épület

fenti épület

0800 – 1000

0820 – 1020

1000 – 1025

1020 – 1045

1. szakóra

1025 – 1110

1045 – 1130

10 perces szünet

1110 – 1120

1130 – 1140

2. szakóra

1120 – 1205

1140 – 1225

Ebédszünet

1205 – 1225

1225 – 1255

3. szakóra

1225 – 1310

1255 – 1340

10 perces szünet

1310 – 1320

1340 – 1350

4. szakóra

1320 – 1405

1350 – 1435

10 perces szünet

1405 – 1415

5. szakóra

1415 – 1500

főoktatás 120 perc
Tízórai szünet

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A szünetekben a diákok az udvaron, a folyosókon, illetve az osztálytermeikben tartózkodnak.
Amennyiben ezen időszak alatt az osztályokban rendetlen viselkedést vagy rongálást
tapasztalunk, az osztálytanító, illetve ha ő nincs jelen, az ügyeletes tanár – ismétlődő esetben
korlátlan időre is – megvonhatja az illető osztálytól a teremben való tartózkodás lehetőségét.
A szünetekben a tanulók felügyeletét az ügyeletes tanárok látják el. Az ügyeleti rendet a
Tanári Kollégium (a továbbiakban TK) határozza meg a tanítási év elején, illetve szükség
esetén év közben módosítja azt.
Iskolánkban a szünetekben labdázni csak az udvaron szabad. Az udvar méretére való
tekintettel rúgni a labdát nem szabad. Téli időszakban a lenti épületben a folyosóra elhelyezett
asztalitenisz asztalon lehet pingpongozni a szünetekben, de tanítási órák ideje alatt ez nem
megengedett.
Tanítási idő alatt a tanulók csak tanári engedéllyel hagyhatják el az iskolát. Az engedély
megadottnak tekintendő, ha az iskola két épülete közötti közlekedés céljából történik az
épületek elhagyása.
Az iskolában 12:30 órától 16:30–ig napközi működik. A napközit a szülő beiratkozáskor,
illetve a tanév elején írásban tett nyilatkozata alapján veszik igénybe a gyerekek. A diákok a
tanítás végeztével a napközi–ügyeletes tanár felügyelete alatt, a napközis teremben vagy az
udvaron tartózkodhatnak. A napköziben minden tanuló úgy viselkedjen, hogy ne zavarja
társait a leckeírásban vagy a szabad játékban. Ugyanitt várakozzanak azok a diákok is, akik
zeneórára, fejlesztő foglalkozásra vagy egyéb foglalkozásra várnak.
A napköziből a gyermekeket a szülő vagy a szülő által megbízott személy hazakísérheti,
illetve a szülők írásos nyilatkozata alapján alkalmanként vagy rendszeresen a tanulók
egyénileg is hazamehetnek az iskolából. A megszokottól eltérő távozás (pl. korábban vagy
más felnőtt kíséretében stb.) esetén a szülő kötelessége és felelőssége a napközis nevelő
értesítése – lehetőleg 12 óráig – írásban és/vagy elektronikus úton.
A napköziben az ügyeletes tanár vagy más – az Iskola alkalmazásában álló – felnőtt kíséri a
gyerekeket a Hrabina utcai épületből a buszvégállomáshoz 14:15-re, illetve 15:05-re és 15:15re.
Amennyiben a délutáni buszjárat valamelyike nem indul, a napközis nevelő – az iskolatitkár
segítségével – értesíti az érintett szülőket. Amennyiben a buszjárat elindulása a későbbiekben
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11.

12.

sem várható vagy nincs az indulási időpontról információ a napközis nevelő – az iskolatitkár
segítségével – bevonja a szülőket a gyerekek hazaszállításába.
A szülők takarítási, karbantartási vállalásaik elvégzéséhez az iskolakulcsokhoz az irodában az
iskolatitkártól, vagy a gazdasági- és irodavezetőtől jutnak, a belépéshez szükséges
tudnivalókról a tanév első szülői estjén, illetve az alkalomhoz kapcsolódva kapnak
tájékoztatást szóban vagy írásban. Az iskolai szünetekben szervezett karbantartási és felújítási
munkákban az iskola minden család arányos részvételére számít.
Ha a szülők rendszeresen vagy alkalomszerűen szeretnének használni egy–egy termet vagy az
épületet a hivatalos nyitva tartáson túl, a rendezvény előtt egy héttel kell kérésükkel az
iskolagondnokhoz fordulniuk, ha a rendezvény profitorientált, akkor a bérleti díjról is meg kell
állapodni. A terembérleti díjat a rendezvény után legkésőbb 5 munkanappal a pénztárba be
kell fizetni. A terembérlőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel
tartoznak.

3.2 Az iskola tulajdona, a tisztaság és az egészség megőrzése
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Az iskola berendezési tárgyai és eszközei az egész iskolaközösség tulajdonát képezik, így
azokra, mint a saját tulajdonunkra vigyázunk.
Az épületet, a berendezési tárgyakat és oktatási eszközöket rendeltetésszerűen használjuk.
A falakra, asztalokra, padokra, székekre firkálni, ragasztani, vésni tilos. Mindenki teljes
felelősséggel tartozik a maga által használt helyért és a maga okozott kárért. A tanuló az
iskolának vagy társainak okozott kárért felelősséggel tartozik. A kárt okozó tanuló szülei
kártérítésre kötelezhetők.
A mosdókat, mellékhelyiségeket tartsuk tisztán.
Plakátok, falragaszok kihelyezése csak tanári jóváhagyással lehetséges az osztályteremben.
Az iskolai hirdetőtáblát az Igazgatási Konferencia jóváhagyásával használhatják az
iskolaközösség tagjai.
A kerékpárokat az erre kijelölt tárolóban kell elhelyezni; az azokban keletkezett kárért az
iskola anyagi felelősséget nem vállal.
Az udvaron is ügyeljünk a tisztaságra, a szemetet az arra kijelölt helyre dobjuk!
Törekedünk a szelektív szemétgyűjtésre, így a műanyagot, papírt, és vegyes hulladékot
egymástól elkülönített tárolókba helyezzük.
A tantermek takarítása és a hulladéktárolók kiürítése a tanulók feladata. A kisebb
osztályokban (1-3. osztályig) a takarítást a tanulók szülői segítséggel végzik. A takarítási
rendről az osztálytanítók/kísérők gondoskodnak.
A közös helyiségek takarítása az iskola technikai alkalmazottainak a feladata.
A javításokról a gondnokok gondoskodnak. A károkat (pl. ablak-betörés), szükséges
javításokat vagy cseréket a tudomásukra kell hozni.
Az iskola közvetlen környezetére és a jószomszédi viszony ápolására is ügyelnünk kell, így
mindenki tartózkodjon a szemét vagy cigarettacsikk eldobásától. A magántulajdon védelme
érdekében semmilyen indokkal nem lehet a szomszédos kertekbe átmászni.
Az iskolánk egész területén és annak 50 méteres körzetében – a saját egészségünk és a kisebb
gyerekek védelmében – tilos a dohányzás.
A tanulók közreműködésének meghatározása, a saját környezete és az általa alkalmazott
eszközök rendbentartásában a tanítási órák előkészítésében, zárásában az osztálytanító
feladata, hatásköre.
A tanulóknak ismerniük kell az épület kiürítési tervét, és kötelesek részt venni annak
évenkénti gyakorlatában.
Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó stb.) esetén pontosan be kell tartania az iskola
felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat (a
riadótervet az iskolai titkárságon lehet megtekinteni.).
A tanuló nem veszélyeztetheti tanulótársai egészségét. Lázas, fertőző betegség után csak
orvosi engedéllyel jöhet iskolába.
Kérjük a tanulókat (szülőket), hogy tartós betegségeikről, rendszeres gyógyszerszedésükről,
gyógyszerérzékenységükről az első adandó alkalommal tájékoztassák az osztályfőnököket.
6
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20.

21.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos,
iskolai védőnő és asszisztens biztosítja. Az iskolaorvos heti egy, a védőnő heti két alkalommal
végzi a tanulók egészségügyi ellátását. A rendelési idő az orvosi szoba előtt van kifüggesztve.
Az egészségügyi ellátáson belül a védőnő rendszeresen ellenőrzi a gyerekeket,
megbizonyosodva a fejtetű és serkementességről. Amennyiben fejtetűt vagy serkét talál,
tájékoztatja a szülőket a megfelelő és szükséges kezelési módról. A gyermeket csak abban az
esetben tudjuk újra fogadni az iskolában, amennyiben a körzeti védőnő, vagy háziorvos által
kiállított tetű és serkementességről szóló igazolást bemutatja.

3.3 Az Iskolába hozott/nem hozható, Iskolában nem használható eszközök,
kártérítési felelősség
1. Az iskolában elektromos vagy elektronikus eszközöket (mp-lejátszók, elektronikus játékok,
kamera, fényképezőgép stb.) használni nem lehet. Ezeket a diákok ne is hozzák magukkal. Az
ilyen eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. Ha egy tanár észreveszi, hogy egy tanuló
ilyen eszközt használ, elkéri azt a tanulótól, és csak a szülőnek adja vissza a nemkívánatos
tárgyat. Az esetet jelezni kell a tanuló osztálytanítójának.
2.
Az iskolában bármilyen eszközzel bármilyen típusú felvétel készítésére kizárólag a szülői és
tanári közösség tagjai, vagy ezek meghatalmazottjai/megbízottjai jogosultak. A felvételek
felhasználása, közzététele kizárólag a TK jóváhagyását követően lehetséges.
3.
A fenti szabály alól felmentést kaphat tanuló, ha azt előzetesen (legalább egy nappal a felvétel
készítése előtt) – vagy törvényes képviselője – kérelmezi az osztálytanítójánál és az
osztálytanító erről a TK tagjait értesítette. A felvételek felhasználása ez esetben is csak a
jogszabályok betartásával – az érintettek hozzájárulásával – lehetséges.
4.
Javasoljuk, hogy mobiltelefont csak azok a diákok hozzanak magukkal az iskolába, akiknél ez
a családdal való kapcsolattartás miatt nélkülözhetetlen. A diákoknak a telefonjukat az iskolába
érkezéskor ki kell kapcsolni és az Irodában tárolni. Az Iroda nem vállal felelősséget a leadott
telefonokért. A tanulók az iskolából való távozáskor – vagy ha arra bármikor engedélyt kértek
és kaptak – a fent említett célra bekapcsolhatják a telefonjukat. A diákoknál levő
telefonkészülékért az iskola nem vállal felelősséget. Ha egy tanár észreveszi, hogy egy tanuló
iskolaidőben engedély nélkül telefont használ, elkéri azt a tanulótól, és jelzi, hogy csak a
szülőnek adja vissza azt. Mivel a mobiltelefon a családdal való kapcsolat nélkülözhetetlen
eszköze lehet, a tanuló kérésére a tanár mérlegelheti, hogy az utolsó órák után visszaadja azt
azzal a kéréssel, hogy máskor ne használja azt iskolaidőben. Az esetet jelezni kell a tanuló
osztálytanítójának.
5.
A tanulók által az Iskolába hozott kerékpárért, rollerért, sílécért stb. az Iskola nem vállal
felelősséget, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten igyekszik ezen eszközök biztonságos
tárolását megoldani, elősegíteni. Az ilyen eszközök esetében célszerű a tulajdonos nevét
feltüntetni.
6.
A gyermekek ruháinak, váltóruháinak, váltócipőinek stb. elhelyezésére nem zárt fogasok
állnak rendelkezésre. Az Iskola ezen tárgyak esetében sem vállal anyagi felelősséget,
ugyanakkor igyekszik a biztonságos tárolás feltételeit megteremteni. A használaton kívüli
cipők, ruhák tárolása az Iskolában nem megengedett. A szünetekben és a tanév végén a
tanulók, tanárok, szülők tulajdonát képező eszközöket haza kell vinni. Az Iskolában maradt
eszközöket összegyűjtjük, az iskolalistán meghirdetjük az áttekintés lehetőségét, majd ezt
követően elszállít(tat)juk, lehetőleg jótékonysági céllal felajánljuk.
7.
Az iskolában a váltócipő használata ajánlott, a fenti épületben kötelező.
8.
Kérjük, az iskolába a diákok ne hozzanak nyalókát, rágógumit, tökmagot, napraforgómagot,
energiaitalt, cukros, szénsavas üdítőket, chipset és hasonlókat.
9.
Tilos az iskolába balesetveszélyes, szúró–vágó, tűz– és robbanásveszélyes tárgyakat és
berendezéseket behozni még kikapcsolt, elcsomagolt állapotban is.
10. Tilos az iskolába behozni bármiféle dohányterméket (beleértve a vízipipát és kellékeit is),
alkoholt vagy kábítószert, tilos ilyen szerek hatása alatt az iskolába érkezni, vagy azokkal az
iskolában élni – az ilyen cselekedet fegyelmi vétség, ami fegyelmi eljárást von maga után.
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3.4 Az Iskolában, iskolai rendezvényeken történő megjelenés, tartózkodás,
viselkedés szabályai
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kérjük a haj–, köröm, arc– és testfestés teljes mellőzését, tanítási időben, iskolai
rendezvényeken és kirándulásokon egyaránt. A diákokon levő cipő és ruha megválasztását az
évszak, a napi program, az egészség, a biztonság és a jó ízlés vezérelje.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét az intézményben iskolaorvos és iskolai
védőnő biztosítja a jogszabályokban meghatározott rend szerint. Fertőző betegség (himlő,
rühatka, ótvar, bélféreg, tetű, szamárköhögés stb.) esetén a tanuló közegészségügyi okokból
nem járhat iskolába. Tünetmentességéről orvosi igazolást kell hoznia.
Az iskolában, illetve minden iskolai rendezvényen mindenki úgy viselkedjék, hogy ne
veszélyeztesse saját és mások biztonságát, testi épségét, ne zavarja a tanórák csendjét, a
szünetek alatti pihenést, mások játékát.
Az iskola berendezését, taneszközeit mindenki óvja, a helyiségeket tartsa tisztán, rendben.
Károkozás esetén – szándékosságtól függetlenül – a kárt okozó és családja az SZMSZ–ben
rendezett mértékig köteles helyreállítani az eredeti állapotot, illetve megtéríteni az okozott
kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg gondatlan károkozás esetén a kötelező
legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított –
egyhavi összegének ötven százalékát. Szándékos károkozás esetén a kártérítés mértéke az
okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét.
Károkozás esetén a kárt okozó tanuló(k) osztálytanítója/-i, illetve ha ő nincs jelen, az
ügyeletes tanár értesíti a gazdasági- és irodavezetőt, aki az okozott kárt, illetve annak mértékét
megállapítja, szükség esetén dokumentálja. A károkozó tanuló(k) szüleit – a gazdasági- és
irodavezető jelzése alapján – az osztálytanító értesíti az okozott kárról, illetve arról, hogy a
károkozás szándékosan vagy gondatlanságból történt. Az okozott kár helyreállítása a károkozó
tanuló(k) szüleinek feladata. Amennyiben a szülők a károkozás előtt fennálló állapotot
maradéktalanul – ésszerű határidőn belül – helyreállítják, kártérítés semmilyen jogcímen nem
követelhető. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem történik meg vagy nem ésszerű
határidőn belül, az Iskola a Ptk. szabályainak megfelelően eljárást kezdeményez.
Amennyiben a károkozás ténye vagy a károkozó(k) személye nem egyértelmű, a gazdasági- és
irodavezető az esetlegesen érintett osztálytanítók bevonásával kísérli meg a helyzet tisztázását.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a kár mértékét figyelembe véve a gazdasági- és
irodavezető mérlegeli a rendőrségi eljárás kezdeményezését.
Az iskolában dolgozó felnőtteknek és a tanulóknak meg kell ismerniük az iskola kiürítési
tervét, és részt kell venniük annak évenkénti gyakorlatában. Tűzriadó vagy egyéb rendkívüli
esemény esetén pontosan be kell tartani az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
Az iskolában talált értéktárgyakat az irodában kell leadni.

A tanulók jogai, tájékoztatásuk a jogaikról

4
1.
2.

3.

A tanulónak jogában áll, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön.
A tanulónak joga, hogy a nevelési és a nevelési–oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
A tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad
kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez
és magánélethez való jogát a nevelési–oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának
gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési–oktatási intézmény alkalmazottai egészségét,
testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását.
A tanulónak joga, hogy részt vegyen az osztály és az iskola életének alakításában.
A tanulónak joga a 3. évfolyamtól részt venni a szakkörök, klubok munkájában és tagjává
válni iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport– és más köröknek, az iskolán
kívüli társadalmi szervezeteknek. Iskolai diákkörök létrehozását bármelyik 6. osztályos vagy
annál idősebb diák kezdeményezheti. Ezt a Tanári Kollégium felé írásban lehet megtenni. A
diákkör létrehozását a Tanári Kollégium engedélyezheti úgy, hogy egyeztet az érintettekkel,
finanszírozási kérdések esetén a gazdasági vezetővel.
Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet. Az osztályok döntése a házirendet
nem sértheti.
Az iskola 5. évfolyamától a tanuló jogosult szeptember folyamán megtudni a tantárgyi
alapkövetelményeket. Ezek ismertetéséért az osztálytanítója és szaktanárai felelősek. Az
alsóbb osztályokban a követelményekről a tanév első szülői estjén kapnak tájékoztatást a
szülők az osztálytanítóktól.
Iskolánkban – a pedagógiai program sajátosságából adódóan - a tanulóknak nincs lehetőségük
tantárgyakat választani, valamennyi tantárgyat kötelesek felvenni. A szabadidős programok
tekintetében – szintén a pedagógiai elvek figyelembe vételével meghatározott keretek között –
szabadon választhatnak.
Az iskola szabadidős programjai (szakkörök, zenei órák, rendezvények, táborok) az iskola
tanulói számára nyitottak, az adott szabadidős programért felelős pedagógus által
meghatározott életkortól.
Az osztálytanítók a tanév elején megismertetik a Házirendet tanulókkal. Változás esetén a
tudnivalókról az osztálytanítók folyamatosan tájékoztatják diákjaikat.
A Házirend az Iskola internetes honlapján megtalálható.
Az iskola belső szabályzataiban illetve jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése
érdekében a tanulók szóban vagy írásban az osztálytanítójukhoz, bármely tanárhoz, a Tanári
Konferenciához vagy az iskolaképviselőhöz is fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik osztálytanítójukkal, az iskolaképviselővel vagy a
Tanári Konferenciával. Kérdéseikre, felvetéseikre – a konferencia munkarendjét figyelembe
véve – három héten belül választ kapnak az erre delegált konferenciatagtól.
A tanulók, az SZMSZ-ben foglaltak szerint Diákönkormányzatot (DÖK) működtetnek.
A pedagógusok a tanulót rendszeresen tájékoztatják fejlődéséről, egyéni haladásáról szóban,
különösen az epochák zárása körüli időszakban.
A Waldorf-pedagógia sajátosságából adódóan a TK alapvetően nem támogatja az osztályozó
és egyéb évközi/év végi vizsgák letételét. Amennyiben erre a jogszabályokból és a
körülményekből adódóan mindenképpen sor kell kerüljön, a TK a tanuló (szülője) írásbeli
kérelmére egyedi eljárást/vizsgáztatást folytat le. A kérelmet a TK vezetőjének kell
benyújtani. Az egyedi eljárás követelményrendszerét a pedagógiai program és a helyi tanterv
alapján a TK vezetője által megbízott két tanár állítja össze.

5 A tanulók vélemény nyilvánításának,
tájékoztatásának rendje és formája

rendszeres

Az iskola tanulói az osztályfőnöki órákon és a Diákönkormányzat ülésein tájékoztatást kapnak és
véleményt nyilváníthatnak az őket érintő kérdésekről. Az iskola a honlapon és az osztályok
levelezőlistáin keresztül tájékoztatja a szülőket és a diákokat az őket érintő eseményekről.
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A tanulók kötelességei, a hiányzásokkal kapcsolatos szabályok

6
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége, hogy részt vegyen az órarendi és a
számára előírt fejlesztő foglalkozásokon, és tanulmányi kötelezettségének– rendszeres
munkával és tanórai figyelmes jelenléttel, együttműködő magatartással, képességeinek
megfelelően – eleget tegyen. A tanuló kötelessége minden órára magával hozni felszerelését.
A tanuló felelősséggel tartozik az általa elvállalt feladatoknak a megállapított határidőn belüli
elkészítéséért, megvalósításáért.
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és alkalmazza az
egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét
ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait
vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá ha
önmaga megsérült. A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a legközelebbi tanárnak.
A tanuló köteles a tanítási órákról, kirándulásokról és az iskola által szervezett
rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással
igazolni. Betegség, vagy előre nem látható esemény bekövetkeztekor a szülő a hiányzás első
napjának reggelén köteles a hiányzást az osztálytanítónak és lehetőleg az iskolatitkárnak is (az
ebéd lemondása miatt) bejelenteni, és a mulasztást követő hét napon belül igazolni, betegség
esetén a mulasztás időtartamára vonatkozó orvosi igazolással, egyéb esetben szülői
igazolással.
A határidőn túl behozott igazolások elfogadásáról az osztálytanító dönt.
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról (ideértve a főoktatást és a szakórákat, valamint a
gyakorló órákat és a tanítási időn kívüli egyéb, kötelező foglalkozásokat is!), az órát tartó
pedagógus a késés tényét, időtartamát, igazolt vagy igazolatlan minősítését az feljegyzi. Az
igazolt és igazolatlan késések idejét külön össze kell adni és amennyiben eléri a 45 percet, azt
egy igazolt vagy igazolatlan tanítási órának kell tekinteni. Az elkéső tanuló nem zárható ki a
tanórán való részvételből.
A szülő családi esemény vagy egyéb alapos ok esetén gyermeke részére előzetes
távolmaradási engedélyt kérhet. Ennek elbírálása az osztálytanító hatásköre.
Az első igazolatlan mulasztás esetén az osztálytanító értesíti a szülőt, további igazolatlan
mulasztás esetén, illetve a megengedhető maximális igazolt hiányzások tekintetében az iskola
a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51.§–a szerint jár el.
„[…] (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról
távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
[…] b) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a
szülőt […] értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá
abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az
értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola
értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti
szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
(4) Ha […] a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, […] az iskola igazgatója –
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat– és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a
gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, […] tanköteles tanuló
esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az
iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a
mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az
igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely
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közreműködik a 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 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
(6) 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
[…]b) tanköteles tanuló esetén harminc óra.
(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási
órát,[…]
f) 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 minősíthető, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja
meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola
eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a
tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló
mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt
teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.[…]
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben
foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai
foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem
zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.”

9.
10.

A hiányzás miatt mulasztott tananyag pótlása minden tanuló kötelessége, ennek ütemezéséről
és módját az osztálytanítója és szaktanárai határozzák meg.
A tanuló kötelessége, hogy az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló
tanulótársait.

7 Kirándulások, gyakorlatok, utazások
Az iskolán kívüli programoknak pedagógiai, szociális és kulturális szempontból egyaránt fontos
jelentőséget és értéket tulajdonítunk.
1. A kirándulások, gyakorlatok és egyéb szervezett tevékenységek (pl.:
múzeumlátogatás) iskolai rendezvények, ezért ezeken a tanulók számára kötelező a
részvétel.
2. A programokat kísérő tanárok vezetik, az ő utasításaik mindenkire érvényesek.
3. Hanghordozó-és rögzítő, illetve szórakoztató elektronikai eszközöket és
mobiltelefonokat csak a kísérő tanár jóváhagyásával lehet a kirándulásokra vinni,
azokat csak előre meghatározott módon, a kijelölt időben és helyen lehet használni.
4. A kirándulásokon való viselkedés szabályait az osztálytanító/osztálykísérő szabja
meg. A szabályokat megszegő diákot a tanár a szülők értesítését követően
hazaküldheti. Az utazás költsége a diákot, illetve a családot terheli.

8

A tanulók jutalmazásának elvei és formái

A Waldorf–pedagógia sajátosságaival összhangban az iskola tanárai a tárgyi, anyagi
jutalmazást nem tekintik motivációs vagy teljesítményt elismerő eszköznek, ehelyett az
általános és különböző fokozatú szóbeli dicséretet alkalmazzák jutalmazásképpen, és
meggyőződésük, hogy a jól elvégzett feladat önmagában is hordozza, rejti „jutalmát” a
gyermek számára.

9

Fegyelmező intézkedések formái és elvei

Az iskolában történő bárminemű konfliktus rendezésére az iskola tanárai törekszenek minél
hamarabb olyan megoldást találni, amely megnyugvást hoz a konfliktusban érintett felek számára.
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Amennyiben ez az első, a tanár pedagógiai érzékén, személye iránt kialakult természetes tekintélyen
és a kölcsönös tiszteleten alapuló mediációs út nem vezet eredményre, akkor a konfliktus kezelésére a
lejjebb meghatározott lépéseket kell megtenni.
Iskolánkban mindennemű fizikai vagy lelki bántalmazás, megalázás stb. tilos.
Az osztálytanító vagy szaktanár a tanulót az óra látogatásától – belátása szerint hosszabbrövidebb időre – eltilthatja, ha viselkedése a többi tanuló munkáját akadályozza. Ez esetben a hiányzás
igazolt. Ez idő alatt a tanulónak az iskola épületében kell tartózkodnia, felügyeletét az iskola
munkatársai biztosítják.
A szülő(k) és pedagógus(ok) közötti konfliktusok kezelésének szabályait az SZMSZ
tartalmazza.

9.1 Figyelmeztetés
A Tanári Konferencia – miután megismerte az adott eset tényeit –, a Házirend enyhébb fokú megszegése
esetén az iskola bármely tanárának kérésére bármely tanulóval szemben az alábbi fegyelmező
intézkedésekkel élhet:
1.
2.
3.
4.
5.

Szóbeli figyelmeztetés, amely bekerül az osztálynaplóba. Erről a szülőt az osztálytanító vagy a
szaktanár szóban értesíti.
Találkozó az érintett diák, a tanár és a TK által delegált tanár részvételével, az eseményről
jegyzőkönyv készül.
Írásbeli figyelmeztetés (csak 6-8. osztályos tanulók esetében), amelyet az osztálynaplóban is
rögzíteni kell. Erről a fokozatról hivatalos levélben kell értesíteni a szülőt.
A harmadik írásbeli figyelmeztetés után a Tanári Konferencia delegáltja behívja a szülőket
problémamegoldó beszélgetésre, az eseményről jegyzőkönyv készül.
A Tanári Konferencia a szülőt– és ha szükségesnek látja, az érintett gyermeket is – behívja a
Tanári Konferencia ülésére.

9.2 Egyeztető eljárás
1.

2.
3.
4.
5.

Jogszabály alapján kötelezettség szegés esetén fegyelmi eljárást megelőzően lehetőség van
egyeztető eljárás lefolytatására, ha az érintett felek mindegyike ezzel egyetért. Törekedni kell
arra, hogy minden konfliktus esetén a felek ezt a lehetőséget igénybe vegyék.
Az egyeztető eljárás lefolytatására a vonatkozó 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53-54. §ban foglaltakat kell alkalmazni.
Az érintett feleknek a panasz jelzését követő öt napon belül meg kell állapodniuk az egyeztető
eljárás lefolytatásáról.
Az egyeztető eljárás eredményét megállapodásban kell rögzíteni a panasz jelzését követő 15
napon belül.
A fenti határidők eltelte után a fegyelmi eljárást le kell folytatni.

9.3 Fegyelmi eljárás
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
1.

2.

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló azt maga ellen kéri.
Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A fegyelmi büntetés lehet megrovás, szigorú
megrovás, áthelyezés másik iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás
az iskolából.
A tanköteles tanulóval szemben a fenti „eltiltás” illetve „kizárás” fegyelmi büntetés csak
rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új
iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon
belül köteles másik iskolát kijelölni számára. Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi
büntetés akkor alkalmazható, ha az intézményvezető a tanuló átvételéről a másik iskola
igazgatójával megállapodott.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a Tanári Konferencia
háromtagú delegált testülete hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi
eljárás során be kell szerezni.
A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló
szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani
kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére
rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani.
A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a
fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a
szülőt meghatalmazott is képviselheti.
Ha a tanuló, vagy a szülő a fegyelmi határozatban foglaltakat nem fogadja el, akkor
fellebbezéssel élhet az iskola fenntartója felé. Ennek körülményeit a fegyelmi határozatnak
tartalmaznia kell.
Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi
tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú
határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg.

10 Térítési díjak, ösztöndíjak, támogatások
10.1 Térítési díj meghatározása, mértékének megállapítása, befizetésének
szabályozása - A művészeti térítési díj és egyéb térítési díj mértékének
megállapítása, befizetésének szabályozása:
1.

2.

3.

4.

Az Iskola a Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (Fenntartó) által
fenntartott intézmény. Az intézmény működési költségeinek fedezetét az állami költségvetés
által biztosított – normatív – támogatások és az Egyesülethez – elsősorban a szülőktől –
beérkező adományok képezik.
A Fenntartó jogszabályi kötelezettségének eleget téve évente határozza meg az étkeztetés és a
művészeti nevelés, valamint az egyéb nyújtott szolgáltatások térítési díját. A meghatározott
térítési díjakat a szokásos módon (levelező listán) teszi közzé minden tanév szeptemberében.
Az étkezési térítési díj az igénybevételnek megfelelően, a tárgyhónapot megelőző hónap
utolsó hetén teljesítendő átutalással vagy az Iskola pénztárában. A megrendelt ebéd
lemondására a megelőző nap 10 óráig van lehetőség, ebben az esetben az adott napi díj
jóváírásra kerül.
A Gyvt. alapján kedvezményes étkeztetésre jogosult gyermekek esetében a kedvezményes
térítési díj csak akkor alkalmazható, ha a jogosultság – minden tanévben aktualizáltan –
igazolásra kerül. Az igazolás bemutatásáig a nem kedvezményes térítési díj fizetendő.
Kedvezmények igénybevételéhez minden tanévben nyilatkozatot kell leadni, amihez az alábbi
esetekben érvényes igazolást is kell csatolni:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén önkormányzati határozatot;
tartós betegség estén orvosi igazolást;
nagycsaládos kedvezmény esetén felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló testvérek
iskolalátogatási igazolását szeptemberben és februárban
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5.
6.
7.

A művészeti nevelés térítési díja a havi adományok összegébe kerül beszámításra a Fenntartó
által meghatározott módon.
Az egyéb szolgáltatások (pl. szakkörök) térítési díja a Fenntartó által minden év
szeptemberében meghatározott módon fizetendő meg.
A Fenntartó a rendelkezésére álló anyagi lehetőségek alapján minden évben mérlegeli a
Szociális Alap feltöltésének mértékét. A Szociális Alap rendelkezésére álló összegről a
Fenntartó minden év szeptemberében tájékoztatja a szülői közösséget. A Szociális Alap
működését, ezen belül a támogatható személyeket, ügyeket, célokat, a kérelmek beadásának és
elbírálásának módját az Alaphoz delegált szülők és tanárok határozzák meg.

11 A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára
vonatkozó díjazás szabályai
Az intézmény valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló szerzi meg a
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben.
Pilisszentlászló, 2016. június 27.
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