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1. ALAPADATOK AZ INTÉZMÉNYRŐL 

 

Az intézmény neve: Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

 

Rövid neve: Rum-Kastély EGYMI 

Az intézmény postacíme: 9766 Rum Kastély park 1. 

 

Az intézmény telefon száma: 94/579-020; fax száma: 94/579-021 

 

2. A HÁZIREND SZEREPE, CÉLJA 

 

A házirend szerepe az intézmény belső életének, kapcsolati és szokás rendszerének 

szabályozása. A házirendet az intézmény vezetőjének javaslatára a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend elkészítése során ki kell kérni az intézményben működő érdekképviseleti 

szervezetek, különösen a diákönkormányzat, az intézményi tanács, az esetlegesen működő 

egyéb diák, szülői és szakmai szervezetek véleményét is. 

 

3. ÁLTALÁNOS HÁZIREND ÉS NAPIREND 

 

3.1.  Alapelvek 

 

 Az általános házirendben és napirendben meghatározottak minden intézményünkben 

élő gyermekre és fiatalra és nevelőkre, technikai dolgozókra egységesen érvényes.  

 A házirendben rögzített szabályok alapelve a személyiség és az ember tisztelete, a 

személyiséghez fűződő jogok érvényesítése, emellett a személyiség, a viselkedés és a 

magatartás szükséges korrekciója a társadalmi beilleszkedéshez nélkülözhetetlen 

magatartási, viselkedési szabályok elsajátíttatása, a közösséghez való alkalmazkodás 
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képességének kialakítása a sérült fiatalokban a későbbi társadalmi integráció lehetőségének 

megteremtése érdekében. 

 

3.2.  Biztosítjuk tanulóink számára (jogok) 

 

 A tanuláshoz szükséges körülményeket. 

 Szakszerű és színvonalas oktatást, fejlesztést, felzárkóztatást. 

 Segítségnyújtást tanulmányi, vagy egyéb problémák megoldására. 

 Támogatjuk a tehetségek kibontakozását 

 Felügyeletet és segítségnyújtást a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében. 

 Az intézmény helyiségeinek használatát (felnőtt felügyeletével, irányítása, ellenőrzése 

mellett) 

 A taneszközök, sporteszközök, játékok használatát a foglalkozásokon és felnőtt 

felügyeletével a szabadidőben is. 

 Ruházatuk, felszereléseik megfelelő elhelyezését, megóvását biztosítását. 

 Szükség szerint orvosi ellátást, szakápolónői segítségnyújtást. 

 Lehetőség szerint kulturált és nyugodt körülményeket a munkára, pihenésre, 

szórakozásra. 

 Részvétel lehetőségét az intézmény által szervezett programokon. 

 Egyéni fejlesztési lehetőségeket hátrányaik leküzdésére. 

 Fejlesztő foglalkozásokon, szakkörök, kultúrcsoportok, sportkör foglalkozásain való 

részvételt az intézményben, és esetenként azon kívül is. 

 Igény szerint vallásnak megfelelő hitoktatást, erkölcstan oktatást. 

 Problémáik megoldásában, panaszaik elintézésében történő segítségnyújtást. 

Panaszaikkal fordulhatnak:  

 Osztályfőnökükhöz, pedagógiai munkát segítőkhöz 

 A diákönkormányzatot segítő nevelőhöz 

 Az intézményegység vezetőkhöz 

 Az intézmény vezetőjéhez 

(fenti sorrend betartását javasoljuk) 
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3.3.  Elvárjuk értelmi sérült tanulóinktól (kötelezettségek) 

 

Önállóan, irányítással, segítségnyújtással, együttcselekvéssel: 

 Igyekezzenek betartani az alapvetően elfogadott viselkedési szabályokat mentális 

képességeiknek megfelelően 

 Fogadják meg a felnőttek tanácsait, utasításaikat. 

 Felnőttel, vagy társukkal találkozva udvariasan köszöntsék őt, adekvátan alkalmazzák 

a konvencionális beszédformákat, kéz és karjeleket 

 Vigyázzanak környezetükre, tartsák tiszteletben és óvják meg az intézmény, vagy 

társuk tulajdonában lévő dolgokat. 

 Lehetőségeik és képességeik szerint a napirendet tartsák be 

 Engedély nélkül ne távozzanak a csoportból, jelezzék nevelőiknek, mikor, hová és 

mennyi időre mennek el. 

 Igyekezzenek képességeik szerint kivenni részüket a tanulásból és az önkiszolgáló és 

hasznos munkából egyaránt. 

 Felnőtt felügyelete nélkül ne használjanak elektromos, vagy más okból veszélyes 

eszközöket. 

 Tartózkodjanak az egészségre ártalmas szerek (dohányzás, kábítószer, alkohol 

fogyasztásától) szenvedélyektől.  

 Ne hozzanak be, és ne fogyasszanak nevelőjük engedélye nélkül bizonytalan 

összetételű, vagy ismeretlen ételt, vagy italt. 

 Beszéljenek társaikkal és a felnőttekkel is kulturált, udvarias módon. 

 Az intézményen kívül és felnőtt felügyelete nélkül is viselkedjenek úgy, ahogy azt az 

intézményben megtanulták. 

 

3.4.  Napirend 

 

Tanítási és munkanapokon: 

Az intézményben csengetés nincs. A tanítási órák és foglalkozások időhatárait a 

házirendben rögzítettek szerint a tanulók felügyeletét ellátó nevelők jelzik a tanulók felé. A 

tanulók a tanítási órák idejét és a szüneteket is pedagógus felügyeletével szervezett módon 

töltik. 
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Ébresztő: 6:45 órától 

Reggeli teendők, ágyazás, tisztálkodás, öltözködés, hálószobák rendbetétele 

Reggeli: 7.15 – 7.40 

Foglalkozások rendje: 

1. óra 7.45 – 8.30 

2. óra 8.35 – 9.20 

3. óra 9.35 – 10.20 

4. óra 10.25 – 11.10 

5. óra 11.15 – 12.00  

6. óra  12.05 – 12.50 EBÉD 

7. óra 12.55 – 13.40 EBÉD 

8. óra 13.45 – 14.30 

9. óra 14.35 – 15.20 

10. óra 15.25 – 16.10 

11. óra 16.15 – 17.00 

 

Ebédelés: 2 csoportban: 12.05 és 12.55-kor 

 

Pihenő: Az óvodás és 1. csoportoknak: 14.30-ig 

 A tanítás időrendje az éves munkatervben kerül részletes meghatározásra. 

 

Délutáni szervezett foglalkozások: 

 12.50-től 17.00-ig (17.30-ig) órarend szerint. 

 

Szervezendő foglalkozások: 

 tanulási foglalkozás 

 sport, mozgás 

 játék, kirándulás 

 kulturális foglalkozás 

 munka foglalkozás 

 önkiszolgáló munka 

 hasznos munka 
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A szervezett foglalkozások után az asszisztáló gyermekfelügyelő biztosítja a felügyeletet és 

szervezi a programot. 

Ajánlott programok: 

 önkiszolgálás 

 ápolás, gondozás 

 szervezett szabadidő 

 

Vacsora: 18.30-tól 19.00-ig 

 

Esti teendők: 19.00-tól 21.00-ig 

Mosakodás, ruhák rendezése, apróbb ruhaneműk kimosása stb. 

 

Villanyoltás: 21.00 

Az éjszakás gyermekfelügyelő engedélyével a nagyobbak az erre kijelölt helyiségekben 

tovább nézhetik a TV-t, vagy csendes tevékenységet folytathatnak ébren.  

 

Tanítási szünetek napjain: 

Az utógondozott tanulók intézményi külső kollégiumi férőhelyen történő elhelyezése esetén: 

Az ébresztő és pénteken és szombaton a villanyoltás legfeljebb 1 órával eltolható. 

 Délelőtt és délután a gyermekek szervezett közös, illetve időnként irányított szabad 

foglalkozáson vesznek részt. Javasolt nagyobb időigényű program tervezése. A folyamatos 

programajánlatról gondoskodni kell! 

 

3.5.  A tanulók felvételének rendje 

 

Az intézménybe csak olyan sajátos nevelési igényű tanuló vehető fel, aki rendelkezik a 

Tanulási Képességet Vizsgáló és Szakértői Bizottság ilyen irányú határozatot tartalmazó 

szakvéleményével. Azokban az esetekben, amikor az intézménybe beiskolázott tanulók 

befogadása kérdéses, valamint, ha a szakértői vélemény próbaidőt ír elő három hónap 

elteltével ismételten mérlegelni kell a tanuló intézményünkben történő fejleszthetőségét, és 

alapos kétely esetén, ismételten meg kell keresni a „Szakértői Bizottságot”. 
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 Az intézményben a tanulók tankötelezettségük idejéig tanulhatnak. A tanulók 

tankötelezettségét, ha az indokolt, a Tanulási Képességet Vizsgáló és Szakértői Bizottság 

véleménye alapján meg kell hosszabbítani, a jogszabályokban engedélyezett ideig. A 

szülő, vagy a tanuló kérésére a tankötelezettségi kort meghaladóan legfeljebb annak a 

tanévnek a végéig maradhatnak intézményünkben a tanulók, amelyik tanévben a 25-ik 

életévüket betöltik. Ennek feltétele, hogy a tanuló betartsa az intézmény házirendjét és 

nagykorúként is vállalja, vagy a nevében nyilatkozó gondnok vállalja az intézmény 

házirendjének, és az elvárható viselkedési szabályoknak betartását.  

Magántanulóként is teljesítheti tankötelezettségét intézményünkbe beíratott tanuló a 

Magántanulói Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően. 

 

Tanulói jogviszony megszüntetetése:  

A tanulói jogviszony tanköteles tanuló esetében csak más iskolába történt hivatalos 

átigazolás esetén szüntethető meg azzal a nappal, amikor a beiratkozásról az igazolás 

intézményünkbe megérkezik.  

Nem tanköteles tanuló esetén, ha a tanulói jogviszonyt a tanuló, vagy gondnoka kívánja 

megszüntetni, azt csak írásban benyújtott kérelemmel teheti meg.  

A nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonyának intézményi kezdeményezésű 

megszüntetéséről a tanuló nevelőjének kezdeményezésére az intézmény igazgatója dönt.  

Meg kell szüntetni a nem tanköteles és nem utógondozói ellátott tanuló jogviszonyát, ha 

igazolatlan hiányzása az osztályozhatóság határát meghaladta. A tanulókat életkori 

sajátosságaik, sérülésük figyelembevételével, a Tanulási Képességet Vizsgáló és Szakértői 

Bizottság javaslata figyelembevételével a nevelőtestület határozata alapján soroljuk 

csoportokba. A csoportba sorolással kapcsolatban a szülővel egyeztetni kell. 

 

3.6.  Az intézmény működésével kapcsolatos szabályok 

 

Az intézmény a hét tanítási napjain folyamatosan működik a napirendnek megfelelően. 

E napokon fogadja a tanulókat. Fő működési időszaknak tekintjük a törvényes tanév 

időszakában a tanítási napokon történő működést. Ebben az időszakban biztosítjuk minden 

ügyfél számára az ügyintézést, hétfőtől csütörtökig 7:15-16:00-ig, pénteken 7:15-12:00-ig. 
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Az intézmény bejárati ajtója hétköznap 7-től 20-óráig tart nyitva. Hétvégén és éjszaka 

zárva kell tartani a bejárati ajtót. Azoknak a helyiségeknek az ajtaját, ahol különösen értékes, 

veszélyes, vagy bizalmas eszközök is található, felnőtt távollétében zárni kell. 

Idegen személy az intézményben csak az intézmény vezetőjének, helyettesének, vagy 

szülő esetében a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők nevelőjének tudtával, 

engedélyével tartózkodhat.  

A hivatalos ügyek intézését végző személyek az épületbe ügyeik intézése végett 

beléphetnek, és ott az illetékes személyt, aki ügyeik elintézésére jogosult, megkeresve 

ügyeiket intézhetik, ebből a célból az intézményben tartózkodhatnak. 

 

Az intézmény egész területén tilos dohányozni! 

 

Diáksportkör támogatása: 

Az intézmény tanulói képességeik szerint vesznek részt az iskolai sportkör munkájában. A 

sportkör elsősorban a Speciális Olimpiai Szövetség és a MÉS által szervezett versenyeken 

biztosít részvételt, de részt vehet minden, a tanulók egészségének, érdeklődésének és egyéni 

sajátosságainak megfelelő versenyen. A sportkör működését az intézmény biztosítja. 

 

Tanítás nélküli munkanap felhasználásának elvei. 

A „Tanév rendjéről” minden évben kiadott jogszabály rendelkezik a tanítás nélküli 

munkanapokról. A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról az intézmény éves 

munkarendjében a nevelőtestület határoz. Egy tanítás nélküli munkanapról minden évben a 

diákönkormányzat dönt. 

 

A számonkérés szabályai: 

Az értelmileg akadályozott és súlyosan halmozottan sérült tanulók esetében a 

sajátosságaiból adódóan a hagyományos számonkérés intézményünkben csak módosult 

formában létezik. Ez elsősorban a tanuló tevékenységének és produktumainak folyamatos 

megfigyelésére épül. 

A tanulásban akadályozott tanulók esetében írásban és szóban is történik számonkérés, 

értékelés. 

 



10 

 

Az iskolai munkához nem szükséges dolgok bevitelének tilalma: 

Az iskolába nem lehet bevinni olyan dolgokat, amik nem szükségesek a tanuláshoz, illetve az 

intézménybeli élethez, és a tanulókra, társaikra veszélyt jelenthetnek, elvonják figyelmüket a 

tanulmányi munkától, illetve nagy értékük miatt elvesztésükből komoly probléma adódhat.  

A tanítási órák idején a mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell tartani, azt a tanítási óra 

alatt nem lehet használni. 

Az intézménybe, illetve az iskolába nem behozható tárgyakat, ha az a tanulónál van, a 

nevelő ideiglenesen elveheti a tanulótól. 

Ennek a rendelkezésnek alapján a tanulótól elvett tárgyakat és eszközöket meg kell 

őrizni, és a szülőnek kell átadni. 

Nem vállalunk felelősségek a gyermekeken lévő ékszerekért (arany, ezüst), megóvásukra 

törekszünk. 

 

A diákjogok érvényesülése és jogorvoslat: 

A tanulók nagyobb csoportjának tekintjük az egyes iskolatípusok (óvoda, alapfokú iskola, 

készségfejlesztő speciális szakiskola általánosan képző szakasza, szakképző szakasza) tanulói 

csoportjait. 

Intézményünk tanulóinak sajátosságai következtében érdekvédelmük, és a diákjogok 

érvényesülése, csak jelentős felnőtti segítséggel és támogatással érvényesülhetnek. 

A tanulóink problémáikkal, panaszaikkal elsősorban a csoport osztályfőnökéhez, ha ott a 

panasz nem nyer elintézést a diák önkormányzatot segítő tanárhoz, ha az Ő segítsége sem 

megfelelő, úgy az intézményvezetőhöz fordulhatnak. 

A diákok jogait védő külső szervezetek elérhetőségéről hirdetményben kell tájékoztatni 

a tanulókat. A diákjogok a diák önkormányzat és a diákparlament működésén keresztül 

érvényesülnek 

 

Rendszeres egészségügyi ellátás: 

Az intézményben ápolónő, heti egyszeri rendelési időben orvos biztosítja a tanulók 

iskolaorvosi egészségügyi ellátását. Az ellátás igénybevétele minden tanuló joga. Teljeskörű 

(háziorvosi) ellátást csak annak a tanulónak tudunk biztosítani, aki egészségügyi kártyáját 

intézményünk orvosánál adta le. 
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Balesetvédelem, tanulói balesetek: 

Minden tanuló és dolgozó kötelezettsége, hogy mindent megtegyen a balesetek 

elkerülésére. Ennek módja, hogy a házirendben rögzített magatartási szabályokat mindenki 

tartsa be. 

Amennyiben mégis baleset történik, azt azonnal jelenteni kell a tanuló felügyeletét 

ellátó felnőttnek, aki megteszi a szükséges intézkedéseket, és jelentést tesz az 

intézményvezetőnél. Ő gondoskodik a balesettel kapcsolatos szükséges adminisztratív 

intézkedések megtételéről.  

 

A foglalkozásokról való távolmaradás szabályai: 

A tanulónak tanítási időben a megfelelő foglalkozáson kell részt vennie. 

Akadályoztatás esetén tanévenként három nap távolmaradást a szülő írásban igazolhat. 

További három napra az osztályfőnök, öt napra az igazgató adhat indokolt esetben írásban 

engedélyt. Betegség esetén orvosi igazolásra, egyéb hivatalos távollét esetén hatósági 

igazolásra van szükség. A távolmaradást engedélyező iratokat és az igazolásokat az 

osztályfőnök köteles gyűjteni és a tanév végéig megőrizni. 

 Igazolatlan hiányzás estén első esetben az osztályfőnök köteles az erre szolgáló 

nyomtatványon felhívni a tanuló szülőjét a tanuló rendszeres iskolába járásának 

biztosítására. Ismétlődő esetben az illetékes önkormányzat felé a szabálysértési feljelentést 

kell küldeni. Állami gondoskodás alatt álló tanuló esetében csak a gyámot kell értesíteni. 

3.7.   Intézmény tanulóira vonatkozó, intézmény által szervezett utazások 

 

A pedagógiai programban szereplő tanulmányi kirándulásokhoz elsősorban 

tömegközlekedési eszközök igénybevétele, indokolt esetben (tanulók súlyosabb sérülése 

esetén) intézményi kisbusz igénylése javasolt.  

Intézményi kisbusz igénybevétele esetén: 

 a program, esemény lebonyolításáért felelős feladata a gépkocsiigénylő nyomtatvány 

pontos adatokkal történő kitöltése 

 az igénylőlap mellé csatolni köteles a nevezett program, esemény meghívóját, illetve 

szöveges indoklását, hivatkozással 
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 a kísérő minden esetben rendelkezzen aktuális (a gépkocsiigénylő nyomtatványon 

szereplő) utaslistával, ezt az utazás teljes folyamán magánál tartva 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a hatályos szabályozás szerint a 

rendelkezések betartásáért, a tanulók okmányainak összegyűjtéséért, a program 

lezajlása után kiosztásáért 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek az állandó gyógyszert szedő 

tanulókért, előzetesen tájékoztatva az ápolónőt 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére írásban tájékoztatást nyújt a 

gyógyszeradagolásról és ellátja a kísérőt a megfelelő mennyiségű gyógyszerrel 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére rendelkezésre bocsátja minden esetben a 

sürgősségi mentődobozt 

 az utazásért felelős köteles előzetesen tájékozódni a speciális étkezést igénylő 

tanulókról, az utazás során ennek megfelelően eljárni 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a tanulók biztonságáért, az 

egészségüket veszélyeztető helyzetek kezeléséért 

 hosszabb, több napot igénybe vevő utazás esetén a különjáratra vonatkozó 

utasítások aktuális pontjai érvényesek 

Nagyobb létszámú, intézményen kívüli program esetén a különjárat rendelése: 

 a pedagógiai programban, intézményi munkatervben rögzített, illetve egyedi esetben 

előre nem tervezhető (pl. pályázaton nyert, támogatásként kapott, meghívásos 

rendezvény…) programra rendelhető különjáratos autóbusz, amennyiben erre forrás 

biztosított 

 a felelős szervező (pedagógus, pedagógiai munkát segítő) a résztvevők biztonságos 

utazása érdekében a szervezéssel vagy szállítással foglalkozó cégektől minden 

esetben előzetes írásos nyilatkozatot kér:  

 a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak 

 az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, érvényes okmányokkal 

rendelkezik 

 a felelős szervező a szerződés megkötésekor köteles figyelembe venni, hogy 

amennyiben az utazás nem fejeződik be este 23 óráig, az utazást meg kell szakítani, 

pihenő tartása kötelező, szállás biztosítása mellett éjjel 23-04 között 
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 a felelős szervező köteles minden esetben megfelelő információt szolgáltatni az 

intézményvezetőnek/intézményegységvezetőnek: 

 a részvevőkről (pontos utaslista, törvényes képviselők és elérhetőségük 

feltűntetésével) 

 az utazás pontos helyszínéről 

 a végleges utaslistát minden esetben köteles az utazás során magánál tartani, 

valamint az utazás megkezdése előtt az 

intézményvezetőnek/intézményegységvezetőnek leadni 

 a szervező felelős a hatályos szabályozás szerint a rendelkezések betartásáért, a 

tanulók okmányainak összegyűjtéséért, a program lezajlása után kiosztásáért 

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek a tanulók biztonságáért, az 

egészségüket veszélyeztető helyzetek kezeléséért 

 a felelős szervező a résztvevők utasbiztosítását az igényeknek megfelelően kezeli  

 a kísérő pedagógusok/gyermekfelügyelők felelősek az állandó gyógyszert szedő 

tanulókért, előzetesen tájékoztatva az ápolónőt 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére írásban tájékoztatást nyújt a 

gyógyszeradagolásról és ellátja a kísérőt a megfelelő mennyiségű gyógyszerrel 

 az ápolónő az utazásért felelős kérésére rendelkezésre bocsátja minden esetben a 

sürgősségi mentődobozt 

 az utazásért felelős köteles előzetesen tájékozódni a speciális étkezést igénylő 

tanulókról, az utazás során ennek megfelelően eljárni 

3.8.  Jutalmazás és büntetés 

 

A házirend szabályait megszegőivel szemben büntetést lehet kiszabni, a példamutatóan 

viselkedőket jutalomban lehet részesíteni. A büntetés és a jutalom is történhet szóban és 

írásban is. 

A büntetés módjai: 

 nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 nevelő testületi megrovás 
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A büntetésről értesíteni kell a gyermek törvényes képviselőjét. A büntetést, csak mint egyik 

eszközt lehet alkalmazni, akkor, ha attól a tanuló magatartásának pozitív változása várható. 

Egyéb esetekben a nevelés és személyiségformálás számtalan variációt nyújtó korszerű 

eljárásainak egyéb eszközeit kell alkalmazni. 

A jutalmazás módjai: 

 nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 tárgyjutalom, vagy kedvezmény 

 dicsőségtáblán való elhelyezés 

 

A jutalmazásról értesíteni kell a gyermek törvényes képviselőjét és esetenként a 

gyermekközösséget. 

3.9. Gyermek és ifjúságvédelem 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri az intézménybe beíratott tanulók életkörülményit, sorsát, 

nyilvántartja a veszélyeztetett tanulókat és életkörülményeik javítása érdekében 

együttműködik a helyi önkormányzatok gyermekjóléti szolgálataival. A gyermekvédelmi 

munka felelőse az arra kijelölt személy. 

Az intézmény segít a gyermekvédelmi problémákkal hozzá forduló tanulók és szülők 

problémáinak megoldásában. A problémákkal szóban és írásban lehet az osztályfőnökhöz 

fordulni.  

Az intézmény gyermek és ifjúságvédelmi felelőse: Fehér Eszter, kollégiumi nevelőtanár. 
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4. KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK A KOLLÉGIUMBAN ELHELYEZETT TANULÓK ESETÉBEN 

 

4.1. Általános elvek 

 

A kollégiumi ellátásban részesülő tanulók esetében a gyermekkel kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek a szülőket illetik meg és terhelik. A szülő a gyermek intézménybe történő 

bekísérésétől és a nevelőnek történő személyes átadástól a felügyelet, gondozás, ápolás és 

fejlesztés, nevelés, oktatás feladatait átmenetileg a tanulóval foglalkozó pedagógusra, 

pedagógiai munkát segítő gyermekfelügyelőre ruházta rá. A szülőnek történő személyes 

átadásig, illetve a szülő rendelkezése szerinti elengedésig ezek a feladatok a vele járó 

felelősséggel a nevelőt terhelik.  

A szülő a gyermeke nevelésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, egyedi és speciális 

kéréseket, kikötéseket tehet, informálódhat és információt adhat, az intézmény 

lehetőségeinek, speciális nevelési helyzetének, anyagi és tárgyi feltételeinek, valamint 

szakmai, etikai kompetenciájának figyelembevételével. Az elutasított kérést minden esetben 

meg kell indokolni a szülő felé. 

 

4.2. Haza és beutazás 

 

A tanulóknak a hét első tanítási napjának első órájáig kell beérkezni az intézménybe, a szülő 

döntése alapján a hivatalos foglalkoztatási idő után bármikor elvihetik a gyermeket az 

intézményből.  

A hét első tanítási napján reggel a tanulókat Szombathelyről gyermekfelügyelők kísérik 

az intézménybe és az utolsó tanítási napon vissza Szombathelyre. Az intézmény a szülők, 

vagy önkormányzatok kérésére más útvonalon is szervezhet alkalmi, vagy rendszeres 

tanulókísérést, ha az technikailag megvalósítható. 

A gyerekek intézménybe érkezéséről, illetve onnan történő hazaviteléről az előző 

pontban jelzett kedvezmény igénybevételével is, a szülő köteles gondoskodni. A szülő 

felelőssége a bekísérés esetén a beszállítást végző busz indulásáig fennáll, és a 

hazakíséréskor köteles a tanulót a busz megállójában várni, mert a kísérő pedagógus 
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felelőssége a buszról történő leszállás pillanatában megszűnik, mivel felügyeleti feladata a 

leszállt tanuló és a buszon tartózkodó többi tanuló között tovább nem osztható meg. 

Amennyiben nem a szülő jön a gyermekért, és mást hatalmaz meg gyermeke 

kísérésével, vagy bármilyen módon eltérően rendelkezik a gyermek hazautazásáról, úgy azt 

csak írásban teheti. Az írásban benyújtott kérelmeket, vagy azok hiteles másolatát meg kell 

őrizni. 

Az érvényes jogszabályok szerint a gyermekek és a szülők utazásának költségeit a 

Társadalombiztosítás utólag, a TB szabályai szerint megtéríti. Az ezzel kapcsolatos 

tájékoztatást és az igazolványok kiadását, valamint a térítményezés intézményre háruló 

feladatait az iskolai intézményegység vezető, illetve az osztályfőnökök szervezik, minden 

további ügyintézés a TB és a szülő közötti jogviszony szerint történik. 

 

4.3. Étkezési díj 

 

A napi és kollégiumi ellátásban részesülő, étkezést igénybe vevő tanulók után a szülő térítési 

díjat köteles fizetni. A térítési díjat az étkeztetésre vonatkozóan a Rumi önkormányzat az 

érvényes jogszabályok alapján állapítja meg.  

A térítési díjak befizetése a Rumi Önkormányzat szabályozása szerint történik. 
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5. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

A tájékoztatás, megismerés rendje: 

 Az intézmény működési érdeke, hogy minden érdekelt megismerkedjen a 

házirenddel. 

Ennek érdekében minden beírt tanulónk szülei részére el kell juttatni a házirend egy 

példányát, illetve a honlapon hozzáférhető kell tenni. 

Minden osztályfőnök kollégának kell adni egy példányt, amit ismertethet a tanulókkal a 

tanulók képességeit figyelembe véve. A tanári szobában egy teljes példányt kell 

kifüggeszteni. 

A házirend 2017. szeptember 1-én lép hatályba és rendelkezéseit ettől a naptól kell 

alkalmazni. 

A házirendet két évenként felül kell vizsgálni. 

A házirendet véleményeznie kell a tantestületnek, az Intézményi Tanácsnak, a 

diákönkormányzatnak és jóvá kell hagynia a fenntartónak. 

 

A szükséges egyeztetések megtörténtek. 

 

Rum, 2017. június 22. 

 

 

 

  Domjánné Éder Marietta 

 intézményvezető 


