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A Mátyás Király Katolikus Általános Iskola 

Házirendjének módosítása 

 

A Mátyás Király Katolikus Általános Iskolában a 2018-2019-es tanévben bevezetésre kerül a 

Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú „A köznevelés 

módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex 

Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázat keretében. Ez teszi 

szükségessé iskolánk Házirendjének módosítását, kiegészítését az alábbiak szerint: 

 

 3.  A TANÍTÁS ÉS AZ ISKOLA MUNKARENDJE 

3.4 Az órák megkezdése előtt fejezet az alábbiak szerint módosul: 

A tanulók 7:45 –kor az első órát tartó pedagógussal mennek be a tanterembe. Az 1-4. 

évfolyamokon ekkor kezdődik a reggeli ráhangolódó foglalkozás, melynek célja, hogy a 

tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék 

magukat az osztályközösségben. 

 

 3.7 A TANÍTÁSI IDŐKERETEN TÚLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE fejezet 

kiegészül: 

A komplex alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére kerül 

sor:  

Alprogrami foglalkozások: csoportonként minden alprogram heti egy órában kerül 

bevezetésre a délutáni idősávban  

- Testmozgásalapú alprogram [TA],  

- Művészetalapú alprogram [MA],  

- Digitális alapú alprogram [DA],  

- Logikaalapú alprogram [LA],  

- Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA])  

Alprogrami foglalkozásokra vonatkozó további szabályok: 

- Szülői igény esetén a napköziben az iskola a tanulók számára 16.00 óra és 17.00 

óra között felügyeletet biztosít. 

- Az alprogrami foglalkozásokról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
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- A tanuló az alprogrami foglalkozásokról csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben — szülői kérés hiányában — a 

tanuló eltávozására az szaktanár, osztályfőnök, igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez 

igazított, ún. „Te órád” foglalkozásokat szervezünk. A „Te órád” a diák által szabadon vá-

lasztható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez 

lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és 

akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint szervezett is.  

Az egyéb foglalkozások kötelezően 16:00 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő írásbeli 

kérésére igazgatói engedéllyel lehet. 

 

 

 

Hernádkak, 2018. augusztus 30. 

 

Bányai Éva 

igazgató 


