Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
52/2011.(V.17.) KT határozata
A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév
81/2009.(XII.17.) KT határozattal elfogadott Házirendjének módosítása tárgyában
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozva a Magyar
Köztársaság Alkotmányában rögzített esélyegyenlőségi követelményrendszerre, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § 4.) bekezdésére, valamint 121. § 1.)
bekezdés 16. pontjára, továbbá az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendeletben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló
5/2010.(I.29.) OKM, valamint 5/2011.(II.11.) KIM rendeletben foglaltakra, fenntartói
jogkörében eljárva a Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza,
Nagyrév 81/2009.(XII.17.) KT határozattal elfogadott Házirendjét kiegészíti, illetve
módosítja, rögzítve ezen határozatában azon tényt is, hogy az intézmény az esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések integrációs felkészítési rendszeréhez 2010-2011. tanévtől kezdődően
csatlakozott, illetve oktatási feladatai ellátása során azt alkalmazza.
2.) A Házirend kiegészítése, illetve módosítása ezen önkormányzati határozat mellékletét
képezi, és a Házirendhez mellékleteként csatolásra kerül.
3.) A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Fekete Géza alpolgármestert
Hegedűsné Varga Ilona – iskolaigazgatót –
Képviselő-testület tagjait – helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2011. május 17.
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polgármester
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Nagyrév
Házirendjének
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A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei
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A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év
májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni, de legkésőbb
augusztus 31-ig. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi
otthoni elhelyezését, amennyiben a csoportlétszám azt lehetővé teszi.
A napközi otthonba, illetve a tanulószobára lehetőleg minden jelentkező tanulót fel
kell venni, de elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat kell felvenni.
Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a
közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt
élveznek azok a tanulók,
akiknek napköziben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre
szorulnak,
akinek mindkét szülője dolgozik,
akik állami gondozottak,
akik rosszabb szociális körülmények között élnek,
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
további részletes szabályai a Pedagógiai Programban találhatók.

A tanulói jogok és kötelességek
A HHH-s és a programba bevont tanulónak joga az IPR rendezvényein, felzárkóztató
foglalkozásain szakköri foglalkozásokon részt venni.
A HHH-s és a programba bevont tanulók az IPR alapján jogosultak a háromhavi egyéni
értékelésre és egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozásokon való részvételre.
A tanuló a tanórán kívüli foglalkozásokon választása szerint vehet részt.
A HHH-s és a programba bevont tanulók részvétele az IPR megvalósítása során a különböző
projekteken, a tanórán kívül szervezett programokon önkéntes.

Az integrációt segítő tanórán kívüli programokban, szabadidős
tevékenységekben való részvétel szabályozása
A HHH - s tanulónak joga, hogy tanórán kívüli foglalkozásokra járjon. A jelentkezés
önkéntes, a felvétel 1 tanévre szól, amely idő alatt a foglalkozások látogatása kötelező. A
tanuló minden tanítási év május 20 – ig az osztályfőnök felmérése alapján jelezheti, hogy a
következő tanítási évben részt kíván –e venni a szabadon választott tanítási órán. A délutáni
tanórán kívüli szabadon választható foglalkozások szeptember 15 – től kezdődnek.

