Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

Szülőktől szülőknek
Amit szerintünk a Nériről
tudni praktikus

Ezen füzetben nincs olyan információ, amit az iskola honlapjáról, évközi tájékoztatókból, a
tanítóktól vagy szülőtársainktól ne tudhatnánk meg. Célunk az volt, hogy a legfontosabb
tudnivalókat egy helyen, röviden, könnyen áttekinthetően összegyűjtsük, elsősorban a leendő
elsősök szüleit segítve ezzel. Ugyanakkor reméljük, hogy összeállításunkat a felsőbb
évfolyamokba járók szülei is hasznosnak találják és forgatják majd. Az információk tájékoztató
jellegűek, a programok pontos menetében változtatások előfordulhatnak.
Budapest, 2022.06.15.
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A, Á
Áhítat
Minden hétfőn reggel (illetve, ha munkaszüneti napok miatt nem hétfővel indul a hét, akkor
azon a napon) 7:45-kor közös áhítattal kezdődik a hét, melyet a tornateremben vagy az
iskolarádión keresztül tartanak. Ezeken a napokon 7:40-re kell érkezni az iskolába, hogy legyen
idő a tanteremben lerakni az iskolatáskát, felvenni a váltócipőt. Az áhítat evangéliumi idézet
felolvasásával kezdődik, amit elmélkedés és ima követ, a kijelölt osztályok rendszerint kis
előadással is készülnek. Ilyenkor köszönti kézfogással Igazgató úr azokat a diákokat is, akik az
elmúlt héten valamilyen eredményükkel (tanulmányi verseny, sportverseny, stb.) dicsőséget
szereztek az iskolának.

Alapítvány
A Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítvány az iskola nagyobb fejlesztéseihez nyújt
anyagi segítséget, az elmúlt időszakban hozzájárultak a lift megépítéséhez, a sportudvar
felújításához. Másrészt támogatják az iskolai kirándulásokat, erdei táborozásokat. Az
alapítvány adományozza minden évben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákoknak a
Néri-díjat. Az alapítvány közvetlen szülői adományokból, az adó 1%-ának felajánlásaiból,
illetve vállalati támogatásokból befolyó összegekkel gazdálkodik.
Az alapítvány számlaszáma: 11716008-20152202
Adószáma: 18157413-1-42

Almaosztás
Diákjaink 1-6. osztályban minden héten friss almát, almalevet, almachipset kapnak egy állami
projekt keretében.

Aranytoll, ezüsttoll
Minden tanév végén bizonyítványosztáskor az osztályfőnökök adják át az arany- és ezüst
tollakat a füzeteiket legszebben, leggondosabban vezető diákoknak. A tanulók által beadott
füzeteket egy erre kijelölt pedagógus értékeli, ő tesz javaslatot a jutalomtollak odaítélésére,
biztosítva ezzel, hogy valóban az íráskép kerüljön értékelésre.
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B
Ballagás
A ballagás szinte mindig az utolsó tanítási hét előtti szombat délelőtt vagy z utolsó tanítási nap
(június 15.) délutánján szokott lenni. Az iskola díszítése a kijelölt osztályok feladata.
A 8. osztály ballagtatásában nagyobb szerepet kap a 7. osztály. Ők készülnek műsorral,
gondoskodnak

tarisznyáról

és

a

belevalóról,

egy

szál

virágról

a

diákoknak,

osztályfőnök(ök)nek, osztályfőnök helyettes(ek)nek, valamint, ha szükséges ők díszítik a
tornatermet. Utóbbi nagy munka, jó, ha legalább 10-15 szülő segíteni tud benne.
A ballagó diákok öltözéke: a fekete, fehér ünneplő ruhához a lányok megkapják a ballagós
gallért, a fiúk a ballagós nyakkendőt. Ezeket a ballagás végeztével vissza kell adni, mivel azok
az iskola tulajdonát képezik.
Az osztályok szoktak keringőzni, bankettet tartani, melyekről az adott osztályközösség dönt,
ezek nem kötelezőek. A ballagásra, bankettre illik meghívót adni a tanárok és Gábor atya
részére. A búcsúzó diákokról és az őket tanító tanárokról tabló készül, melyet az iskola
folyosóján helyeznek el. A tabló készíttetése a ballagó osztályközösség feladata.

Békeháló
A Békeháló az olasz oktatási minisztérium által is hivatalosan elfogadott nevelési program,
amely az olaszországi Trevisóban született 1990-ben. Célja, hogy az iskola keretein belül és
környezetében a fiatalok értékteremtő módon, tevékenyen részt vegyenek a béke és a
szolidaritás megélésében, építésében. A kezdeményezésnek mintegy 5000 általános- és
középiskolás gyermek, 100 tanár illetve önkéntes tagja van. Iskolánkban a Békeháló csoport
vezetője Zsivkovné Cravero Ágnes tanítónő. Faliújságuk a bejárat mellett látható.

Cs
Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 10:55-11:40
5. óra 12:00-12:45
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6. óra 13:05-13:50
7. óra 14:00-14:45
Védett tanulási idő 14:45-15:45
Napközi: 15:45-16:45
Ügyelet: 16:45-17:00

Cserkészet
A cserkészet a világ legnagyobb önkéntes, vallásos, pártpolitikától független gyermek- és
ifjúsági mozgalma, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és
vagyoni helyzettől függetlenül. A szentmihályi csapat neve: 929. sz. Szent Mihály
Cserkészcsapat, mely nem az iskola szervezésében, de annak támogatásával működik. A csapat
5 rajból áll, a rajok őrsökre tagozódnak. Az őrsöket 4-15, általában azonos nemű, hasonló korú
gyerek alkotja. Sokat játszanak, rendszeresen kirándulnak. A foglalkozások péntekenként
vannak, általában 16:00 órától 17:30-ig. Az alsó tagozatos korosztály foglalkozásainak a Néri
iskola ad otthont. Felső tagozattól a rákosszentmihályi templom plébániáján tartják
foglalkozásaikat. Tag lehet minden 7 évnél idősebb, a cserkészet elveire nyitott, a közösség
életében

tevékenyen

részt

venni

akaró

jelentkező.

További

információk

a

www.929szentmihaly.hu oldalon találhatók.D
Dicsőségtábla
A bejárat melletti falon található dicsőségtáblára az adott tanévben a különböző tanulmányi,
művészeti és sportversenyeken kiemelkedő eredményeket elérő tanulók nevét írjuk ki.

Díjak
Az iskola pedagógiai programjában megtalálható valamennyi díj. A Néri-díjban és a Titt
Márta-díjban nyolcadikos tanulók részesülhetnek. A többi díj 1-8. évfolyam tanulói számára
adható az adott tanévben elért eredményeikért. A díjakra a laudációval együtt a felterjesztést a
szaktanárok teszik. Odaítélésükről a nevelőtestület dönt.
• Kiváló tanulmány: 8 év kitűnőség esetén
• Comenius: idegen nyelvi díj (nyelvi versenyek)
• Szent Mihály: kiemelkedő hittantudásért
• Jannus Pannonius: kiemelkedő humán tudásért
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• Hajós Alfréd: kiemelkedő sportteljesítményért
• Erdős Pál díj: kiemelkedő matematika teljesítményért
• Szent Györgyi Albert: természettudományok területén elért teljesítményért
• Kodály Zoltán díj: kiemelkedő zenei teljesítményért

E, É
Ebédbefizetés
Ebédbefizetésre minden hónap elején, általában egy szerdai napon 07:30-17:00 között van
lehetőség az irodában. A szeptemberi étkezési díjat augusztus második felében kell befizetni.
Napi 1x (ebéd), 2x (tízórai, ebéd) vagy 3x (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést is lehet igényelni.
Táplálék allergia esetén – orvosi igazolás birtokában – speciális igényeket is ki tudnak elégíteni.
Három vagy több kiskorú gyermek esetén, valamint emelt családi pótlékban részesülőknek
50%-os térítési díj kedvezmény jár. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
étkezése ingyenes. A kedvezményre jogosultságról minden tanév elején nyilatkozni kell. A
befizetés pontos dátuma, díja az iskola honlapján mindig megtalálható, illetve hirdetményként
is kiteszik az iskolában. Az ebédeltetés rendje és a heti étlap az iskola honlapján, valamint a
portával szembeni faliújságon is megtalálható.Előzetes jelentkezés után lehetőség van
átutalással is fizetni. Átutalás választása esetén az etkezes@neriiskola.hu email címre kell
elküldeni a gyermek(ek) nevét, osztályát, a napi étkezések számát, a szülő nevét és a
bankszámlaszámot, amiről utalni fognak, valamint azt az email címet, amire az étkezési számlát
kérik az átutalandó összegről.
Az utalást választók a hónap elején emailben megkapják értesítőjüket a következő hónap
ebédbefizetésének összegéről. A pontos összeget a megadott határidőig az iskola étkezési
bankszámlájára (CIB bank: 10702301-68744157-51200002) kell utalni. A hivatkozásnál nem
kell számlaszámot írni, csak a gyerek nevét és osztályát. Több gyermek étkezési díját különkülön kell átutalni. A számlát az összes utalás teljesítése után készítik el és küldik ki. Ez
értelemszerűen pénzügyi teljesítést már nem igényel.

Ebédlemondás
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A másnapi ebéd lemondására 9:00-ig van lehetőség (azaz egy adott napi ebédet előző nap reggel
9:00-ig lehet lemondani). Ez történhet telefonon (06-1-405-2479) vagy emailben, az
etkezes@neriiskola.hu címre a gyerek nevét, osztályát, a lemondás időtartamát kell megírni. A
lemondott étkezés díja a következő hónapban kerül jóváírásra. Mivel a le nem mondott
étkezések után járó állami hozzájárulást a gyermek hiányzása esetén az iskolának vissza kell
fizetnie, fontos, hogy betegség, előre tudott távollét esetén – minél előbb – mindenképp
mondjuk le az étkezést.

Egyenruha
Iskolai ünnepélyeken illetve előre kihirdetett ünnepi alkalmakon a tanulóknak ünneplő ruhában
kell megjelenniük. A lányok egyenruhája térdig érő fekete/sötétkék szoknyából, fehér blúzból
(a mini szoknya és az ujjatlan blúz nem elfogadható), fekete vagy fehér alkalmi cipőből és néris
nyakkendőből áll. A nyakkendő miatt javasolt galléros blúz viselése. Esős időben, nagy
hidegben – külön osztályfőnöki jelzésre – a szoknya fekete nadrággal helyettesíthető. A fiúknál
elvárt a fekete/sötétkék szövetnadrág, fehér ing, fekete alkalmi cipő és néris nyakkendő.

E-napló
A 2017/18-as tanév kezdetétől iskolánk teljes mértékben áttért az elektronikus naplóvezetésre.
Az e-napló a neriiskola.mozanaplo.hu címen, ill. a www.neriiskola.hu honlap E-NAPLÓ
menüpontjából érhető el. Az egyedi felhasználónevet a rendszer automatikusan generálja, az
nem változtatható. Az első belépési jelszó szintén automatikusan készül, de ezt belépés után az
Adatok/Jelszó menüben meg lehet változtatni. Mindkettőt a szeptemberi szülői értekezleten
osztják ki az osztályfőnökök. Több gyermek esetén mindegyikük adataihoz hozzá lehet férni
egy felhasználói azonosítóval.
Az e-napló segítségével a szülők naprakészen láthatják gyermekeik érdemjegyeit. Mivel az
iskola számos üzenetet is küld az e-naplón keresztül, célszerű ennek megfelelően beállítani és
e-mail értesítést kérni az új bejegyzésekről, legyen az érdemjegy, hiány, hiányzás, beírás vagy
üzenet. A különböző színnel beírt jegyek (kisdolgozat, órai munka, témazáró stb.) különböző
súllyal számítanak bele a számított tantárgyi átlagba. Az ellenőrzőhöz hozzáférést kapnak a
felső tagozatos diákok is, ők azonban kevesebb jogosultsággal rendelkeznek, mint a szülők,
ezért fontos a szülői azonosítókat és jelszavakat titkosan kezelni. A rendszeren keresztül
üzeneteket lehet küldeni a gyerekeket tanító pedagógusoknak, beleértve a napközis nevelőket
is. A szülők követhetik és félévenként háromnapra igazolhatják gyermekük hiányzásait. A
haladási naplóban megnézhető, hogy az adott napon milyen tananyaggal haladtak előre az egyes
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órákon. Amennyiben az adott tanárok szükségesnek tartják, itt jelezhetik a házi feladat vagy
felszerelés hiányokat is.

Erdei iskola
Az erdei iskola keretében az ország különböző helyeire juthatnak el a tanulók. A 3-4 napos
kihelyezett oktatásra általában 3. osztálytól kerül sor, ez az osztályfőnöktől is függ. A gyerekek
a kihelyezett tanórákon megismerkednek a terület környezeti, történelmi, néprajzi emlékeivel.
A gazdag, változatos programok az új ismeretek megszerzése mellett az osztályközösség
megerősítéséhez is nagyban hozzájárulnak. Az erdei iskola önköltséges, a részvétel nem
kötelező (Aki nem vesz részt, annak egy másik osztályban kell a tanórákon részt vennie.),
megvalósulása a szülői közösség támogatásával, pályázatokkal és a Néri Alapítvány
segítségével lehetséges. Erdei iskola csak alsóban van, felsőben több napos osztálykiránduláson
vehetnek részt a gyerekek.

Évnyitó
A tanév első tanítási napján (szeptember 1.) az 1. órájában a Rákosszentmihályi Templomban
Veni Sancte szentmisével nyitjuk meg a tanévet, az iskola honlapján mindig tájékoztatnak
bennünket a pontos időpontról. Ezen a szentmisén egyenruhában vesznek részt a gyerekek. Az
osztályok együtt ülnek a padokban az előre kijelölt helyeken az osztályfőnökeikkel. Az elsősök
az első padokban foglalnak helyet. A szentmise után rövid évnyitó ünnepséget tartunk: az
elsősök szavalnak, Igazgató Úr beszédet mond. Ezt követően az ötödikes testvérosztály a Néri
nyakkendő felkötésével Néris diákká avatja az elsősöket. Az évnyitó ünnepség összesen kb. 1,5
órás.

Évzáró
Az éves munkatervben meghatározott napon Te Deum hálaadó misével búcsúzunk az iskolától.
Az évzáró ünnepség keretében, majd átadják a tantestület által megszavazott díjakat (pl. Néridíj, Titt Márta-díj, stb.). Igazgató úr beszédét és rövid műsort követően a gyerekek az
osztálytermeikbe vonulnak, ahol az osztályfőnökök átadják a bizonyítványokat.
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F
Farsang
A farsangra valamikor a farsangi időszakban, de legtöbbször a Hamvazószerda előtti héten
kerül sor. Az alsós és felsős farsang külön zajlik, két egymást követő napon, csütörtökön és
pénteken délután. Az alsósok levonulnak a tornaterembe és előadnak egy kis jelenetet/táncot a
többieknek, majd az osztályban folytatják eszem-iszommal – ez tanító néni függő. A felsősök
szintén előadnak egymásnak egy kis jelenetet/táncot, ezt közös diszkó követi a tornateremben.
Az ebédlőben az SzMK-szervezésében büfé üzemel. Szülői segítség az alsós farsang délelőttjén
a tornaterem feldíszítéséhez kell, valamint sütni és árusítani a büfében.

Fényképezés
Iskolánkban két alkalommal van lehetőség fényképezkedésre. Szülői kérésre novemberben
egyéni fotók készülnek külső helyszínen, a rendelést az indexképek alapján kell leadni. Az
elkészült képek karácsony előtt átvehetők. A járványügyi vészhelyzet miatt az utóbbi két évben
a képek digitális átvételére volt csak lehetőség. Tavasszal a munkatervben megjelölt napon
iskolai egyenruhában osztályképek készülnek.

Fogadóórák
A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A félévente
egyszer kiírt, 10 vagy 15 perces fogadóórák időpontjairól előzetes tájékoztatást kapnak a
szülők. Az időpontokra elektronikusan lehet feliratkozni, külön az alsós tanítókhoz és a felsős
tanárokhoz. Lehetőség van ezeken az időpontokon kívül is fogadóórát kérni, melyet az adott
pedagógussal kell előre egyeztetni.

Fogorvos
Az iskolának gondoskodnia kell a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, a diákoknak ennek keretében évenként legalább egyszer fogászati,
szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.
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Az iskola kijelölt fogorvosa Dr. Bálint Szilvia. Évente egyszer minden évfolyamon sor kerül
fogászati szűrésre a Hősök tere úti rendelőben (1161, Hősök tere 7-9.) délelőtt 9-12 óra között.
A doktornő ilyenkor csak felmérést végez és javaslatot tesz az esetleg szükséges kezelésre.
Rendelési ideje: hétfő, szerda7:30-13:30, kedd, csütörtök: 13:00-16:30, péntek: változó.
Telefonos elérhetőség: +36 1 405-8737

G
Gazdasági iroda/Titkárság
Az iroda az 1. emeleten található. Itt lehet intézni a be- és kiiratkozást, az ebédbefizetést, a
diákigazolványt,

az

iskolalátogatási

igazolásokat,

stb.

Az

irodában

történik

az

elsősegélynyújtás is. A diákok rendkívüli esetben innen tudnak telefonálni a szüleiknek (pl.
később megy haza valamiért).
Az irodában Kolozsvári Tiborné Ági gazdasági vezető Aranyosi Hajnalka iskolatitkár és Cserey
Hajnalka adminisztrátor dolgoznak.

Gondnok
Az iskola gondnokai Szentmiklósi Zoltán, elérhetősége: 30-579-4858 és Kristóf Tibor,
elérhetősége: 30-852-5590.

H
Hajós Alfréd díj
2019-2020-as tanévben iskolánk díjat alapított a kiemelkedő sporteredményt elért tanulók
elismerésére. A díjat a tanév végén adják át egy tanulónak vagy csapatban elért siker esetén
valamennyi csapattagnak.

Hangverseny
Iskolánk művészeti csoportjai minden év decemberében adventi és május elején tavaszi
hangversenyt adnak a rákosszentmihályi templomban. A koncerteken gyűjtést is szerveznek,
Szülőktől szülőknek – Információs Füzet
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melynek bevételéből különböző iskola közeli célokat támogathatunk. Az iskolai kórusokat
Oswaldné Naszvagyi Rita és Sillye Gergely vezetik.

Határtalanul
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. Által meghirdetett Határtalanul pályázat keretében
a 2013/2014-es tanévben jártak először a 7. osztályos diákok Erdélyben. Azóta az EMET által
támogatott újabb és újabb sikeres pályázatoknak köszönhetően minden évben útra kelnek a
hetedikesek. A diákok és a kísérő tanárok Erdély vagy a Felvidék gyönyörű vidékeit,
nevezetességeit, városait tekintik meg és határon túli magyar gyermekekkel ismerkednek. A
projektvezetők változatos és tartalmas programot állítanak össze a kirándulás 5-6 napjára.

Hazamenetel
Az iskolában 14:45 és 15:45 között úgynevezett „védett idő” (napközi/tanulószoba) van. Ez azt
jelenti, hogy a gyerekeket vagy ez előtt, vagy ez után lehet hazavinni, hogy a napközi
tanulóideje alatt a többi gyermeket ne zavarjuk meg. A tanév elején nyilatkozni kell arról, hogy
a gyermeket ki viheti haza, ill. Egyedül hazamehet-e. Ha nem a korábban megjelölt személyek
egyike viszi haza a gyermeket, hanem valaki más, akkor azt az üzenő füzetbe be kell írni,
kérésre a portán be kell mutatni.
15:45-től jó idő esetén a gyerekek az udvaron vannak, rossz időben pedig az ügyeleti teremben.
Emellett biztosított annak a lehetősége is, hogy ha valaki nem fejezte be a tanulóidő alatt a
leckeírást, akkor ezt egy erre kijelölt tanteremben tovább folytassa. Az ügyelet 17:00-ig tart. A
hazaviendő gyereket a portán kell kikérni és az előtérben megvárni.

Házirend
A házirend tartalmazza a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az intézmény
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend szabályainak megtartása az
intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező.
A tanuló öltözete és hajviselete legyen mindig tiszta, gondozott, alaklomhoz illő, túlzásoktól
mentes. A tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást, és azt az
értékrendet, amelyet az intézmény képvisel (pl. smink, hajfestés, kilátszó csípő és köldök,
tetoválás, testékszer, „divatosan” tépett, összefirkált, sértő feliratú ruha viselete nem
illeszkednek egy katolikus iskola értékrendjéhez).
Az iskolába a tanuló a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak
akkor hozhat, ha azt osztályfőnökével előre megbeszéli. Az iskolába nem hozható MP3/MP4
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lejátszó, fényképezőgép, egyéb elektronikai eszköz. Mobiltelefon lehet a tanulónál, de azt
kikapcsolt állapotban a táskájában kell tartania.
Az iskola részletes házirendje elérhető a az iskola honlapján az Információk > Dokumentumok
> Házirend link alatt.

Hiányzások igazolása
Az igazolást a hiányzást követő napon, de legkésőbb öt tanítási napon belül kell átadni az
osztályfőnöknek. Betegség esetén orvosi igazolás bemutatása kötelező. A három napnál
rövidebb mulasztásokat a szülő igazolhatja, egy félévben összesen három napot. A
hiányzásokat az osztályfőnöknek küldött e-napló üzenetben lehet igazolni. Hosszabb utazás,
síelés esetén legalább 3 nappal, lehetőség szerint 1 héttel a hiányzás megkezdése előtt írásban
egyedi

kérelmet

kell

benyújtani

az

Igazgató

úrhoz

a

honlapon

elérhető

Információk/Dokumentumok/Diákkikérő nyomtatványon. Távol maradni csak az engedély
megszerzése után lehet. Hivatalos távollét, pl. iskolai verseny esetén a kikérő alapján az
osztályfőnök igazolja a hiányzást. Az iskolamiséről az osztályfőnök engedélyével lehet
hiányozni.

I, Í
Igazgató
Az

iskola

igazgatója

2019.

szeptembere

óta

Sillye

Gergely.

Elérhetősége:

igazgato@neriiskola.hu. Az Igazgató úr előzetes bejelentkezés, megbeszélés után fogadja az
érdeklődő szülőket, halaszhatatlan ügy esetén soron kívül.

Igazgatóhelyettesek
Az iskola igazgatóhelyettesei Morva Viktória elérhetősége: morva.viktoria@neriiskola.hu és
Halminé Juhász Ildikó, elérhetősége: halmiildiko@neriiskola.hu

Iskolába érkezés
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Az iskola reggel 7:00 órától tanári ügyeletet biztosít a tanulóknak a földszinti ügyeleti teremben.
7:30-tól lehet az osztálytermekbe átmenni. Az iskolába hétfőn az áhítat miatt legkésőbb 7:40ig, a többi napon 7:45-ig kell megérkezni. A későn érkező gyerekek nevét felírják (ld. Késés).

Iskolamise
Az iskola tanulói a tanévben minden hónap második vasárnapján közös iskolamisén vesznek
részt a Rákosszentmihályi Római Katolikus Templomban (1161 Budapest, Templom tér 3.).
A szentmise reggel 8:00 órakor kezdődik, érkezés előtte 10 perccel javasolt. Hiányozni csak
előre bejelentett indokkal és osztályfőnöki engedéllyel lehet. A kikérőt emailben az
osztályfőnöknek kell küldeni, aki döntéséről értesíti a kérelmező szülőt. Az év többi
vasárnapján a tanulók a saját közösségükben, templomukban vesznek részt
szentmisén/istentiszteleten.

Iskolaorvos
Az iskolának gondoskodnia kell a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, a diákoknak ennek keretében évenként legalább egyszer fogászati,
szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.
Az iskola gyermek orvosa Dr. Varga Rita, aki a vizsgálatok alkalmával, kedden és csütörtökön
8 órától 12 óráig rendel az iskolában. Kötelező orvosi vizsgálat évente minden páros
évfolyamon, valamint az első osztályokban történik. A vizsgálat kiterjed az általános fizikai
állapot, a csont- és izomrendszer, a légzőrendszer, a keringési rendszer felmérésére. Az
eredmények alapján javaslatot tehet gyógytestnevelésre, szakorvosi vizsgálatra. Az oltási
rendnek megfelelően beadja a kötelező védőoltásokat. Elérhetősége: +30-20-325-1615.

Iskolai persely
A portánál található perselybe helyezett adományokkal az alapítvány vagy az általa jelzett cél
javára gyűjthetünk pénzt.

Iskolapóló
Az iskolában minden tanulónak kötelező köpenyt vagy iskolapólót hordania. A portán
vásárolható galléros vagy hagyományos póló, sötétkék illetve bordó színekben, valamint az
iskola címerével ellátott pulóver is kapható. A fehér színű iskolapóló tornaórán használható.
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Iskolaváró
Az éves munkatervben meghatározott időpontban iskolakóstoló családi napot tartanak az alsós
tanítók. Erre az alkalomra várják az érdeklődő, leendő elsős szülőket és gyerekeket, hogy
kötetlenebb keretek között ismerkedhessenek az iskolával. Ezen a napon a gyerekek
csoportokra bontva egy felsős diák vezetésével, szüleik társaságában körbejárják az iskolát,
miközben játékos feladatokat oldanak meg.
A 4 alkalommal 17 órától várják a gyerekeket a leendő elsős tanítónők iskola előkészítő
foglalkozásokra, melyek időtartama 1 óra. Ilyenkor csoportokra bontva foglalkoznak a
tanítónők a gyerekekkel. A szülőknek a foglalkozás ideje alatt az ebédlőben tájékoztatót tart az
iskola vezetése. A szülőknek személyes, ismerkedős beszélgetésen is részt kell venniük, melyre
az iskola honlapján keresztül lehet regisztrálni.

K
Kápolna
Iskolánk első emeletén, a lépcsővel szemben található kápolnában minden hónap első péntekén
reggel 7:20-kor szentmise van. A Missziósok csütörtökön a 2. szünetben imádkoznak. Minden
pénteken a 2. óra utáni szünetben Rózsafüzér imádságba kapcsolódhatnak be a gyerekek.

Késés
Az iskolába a tanulóknak reggel 7:00 óra és 7:45 között kell megérkezniük, az áhítat napján 5
perccel korábban, 7:40-ig. Ha a tanuló az áhítat napján 7:40, a további napokon 7:45 után
érkezik az iskolába, az késésnek minősül, melyet az iskola munkatársa a magatartás füzetben
rögzít. Amennyiben a késés igazolható (pl. baleset, járatkimaradás, rendkívüli időjárási
körülmény, stb.), akkor az osztályfőnök törli a bejegyzést a késés indokának feltüntetésével. A
késések öt alkalmanként fegyelmi fokozat bejegyzését vonják maguk után a következő rendben:
osztályfőnöki figyelmeztető, osztályfőnöki intő, osztályfőnöki rovó, majd igazgatói
figyelmeztető, igazgatói intő, igazgatói rovó. A késésekért kapott fegyelmi fokozatokat a
magatartás érdemjegyébe számítja be az iskola.
A mennyiben a tanuló igazolatlanul késik a tanítási óráról, azt az órát tartó tanár köteles az enaplóban a késés időtartamának megadásával jelezni. Az órai késések ideje összeadódik, amely
45 percenként 1 igazolatlan órát jelent.
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Kovász Egyesület
A Kovász Egyesületet néhai Fülöp Dezső atya hozta létre azzal a szándékkal, hogy az általa
megálmodott és megimádkozott Néri Szent Fülöp Katolikus iskola megszervezéséért
munkálkodjon. Az elmúlt 20 év áldásos tevékenységét Urbán Gábor plébános atya egy kifejező
mondattal így jellemezte: „A Kovász Egyesület a XVI. kerület egészére kiterjedő hitéleti,
kulturális és közéleti munkát végez.”
A Kovász Egyesület hívta életre a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítványt, mely az
iskolavezetéssel egyetértésben eredményesen munkálkodik. Létrehozták a Mindszenty
Bizottságot, mely híven ápolja a bíboros úr szellemi örökségét. Közadakozásból és
önkormányzati támogatással a rákosszentmihályi templom előtti téren szobrot állíttattak a
főpásztor tiszteletére. Minden évben megszervezik csángó gyerekek nyaraltatását a
kerületünkben. Wass Albert örökségének ápolását is fontosnak tartják, melynek díjátadója
iskolánkban néris diákok szereplésével történik. Az egyesület elnöke Petrovics Sándor, volt
néris szülő. Az egyesülettel kapcsolatos híreket a bejárat melletti faliújságon olvashatjuk, illetve
a programokat az osztály SzMK-sok segítségével a levelezőlistákon is terjesztjük.

Könyvtár
A könyvtár ingyenesen használható az iskola tanulói számára. Beiratkozni külön nem kell.
Második osztálytól minden diák jogosult a kölcsönzésre, miután részt vett egy könyvtárismereti
órán. Az olvasni tudó elsős diák külön osztályfőnöki kérésre kölcsönözhet. A könyvtár a
földszinten, az udvar felé vezető folyosón található jobb oldalon, a védőnői szoba után (9. ajtó).
A kölcsönzési határidő négy hét. A könyvtárosi feladatokat Mezei Csilla tanárnő látja el. A
nyitvatartás a könyvtár ajtajára és tantermekben is kihelyezésre kerül.

Köpeny
Az iskolában minden tanulónak kötelező köpenyt vagy iskolapólót hordania. Ezeket a portán
folyamatosan meg lehet vásárolni, de elfogadott a máshonnan beszerzett köpeny is (pl. saját
varrás). A köpenybe a gyermek nevét vagy monogramját bele kell hímezni, vagy textilfilccel
beleírni, mert elvesztés esetén így könnyebb az azonosítás.

Köszönés
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Tanulóink és tanáraink a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen.” köszönéssel
üdvözlik egymást érkezéskor és távozáskor.

L
Luca-nap
Az iskolai Luca-napot a Luca naphoz, azaz december 13-ához legközelebb eső péntek
délutánján vagy szombati munkanap délelőttjén rendezik meg. A vásár előtt kézműves
foglalkozásokat szerveznek az iskola pedagógusai és külsős segítők vezetésével. Minden tanuló
2 foglalkozásra jelentkezhet. Az első két évfolyam a saját tantermében és tanítójával
kézműveskedik.
Minden osztály készül valami saját készítésű portékával és azt árulja, de természetesen otthon
is lehet kézműveskedni. Az osztályok maguk rendezik be az árusító asztalukat. A bevétel az
osztálypénzt gyarapítja. A vásárban otthon készített házi finomságok árusítása is megengedett,
ezeket előre be kell csomagolni. A vásárban néris vagy a Nérihez szorosan kötődő felnőtt
árusok is kínálják portékáikat.
Szülői segítség szükséges a készülődéshez, barkácsoláshoz (egyeztetve az osztályfőnökkel), az
árusító asztal előkészítéséhez és magához az árusításhoz.

M
Mikulás
December 6-a reggelén a gyerekeket a padjukra csempészett mikuláscsomag várja. Az
ajándékok beszerzése az SzMK segítségével történik, költségeit az iskola-SzMK pénzéből
fedezik. Mindenki egyforma csomagot kap, kivéve az ételallergiásokat, akik névre szólóan
kapják meg a sajátjukat. A csomagokat az ünnep előtti este szoktuk elkészíteni, ehhez minden
osztályból szülői segítségre van szükség. A testvérosztályok (alsó+felső) Szent Miklós ünnepén
kölcsönösen megajándékozzák egymást egy apró figyelmességgel. A gyerekek kis műsorral is
szoktak készülni.
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Misszió
Az iskolában lehetőség van csatlakozni a Szent Gyermekség Műve vagy Missziós Gyermekek
Társaságához, melynek jelszava: gyermekek segítenek a gyermekeknek. Ezt úgy teszik, hogy
füzeteket, tollakat árulnak az iskolában, valamint különböző kézműves tárgyakat készítenek és
ezeket a Luca-napi vásárban, iskolamise után vagy egyéb iskolai rendezvényen árusítják.
Az ország számos településén működnek missziós csoportok, melyek évente egyszer a Missziós
Találkozón ismerkednek egymással, nyáron pedig többnapos, igen színvonalas és jól szervezett
táborban vehetnek részt. Ezeket a táborokat minden évben más missziós csoport lakóhelyén
szervezik meg, így a gyerekeknek lehetőségük van az országban sokfelé eljutni és az ottani
környezetet megismerni. Az elmúlt években a gyerekek többek között Makón, MátraverebélySzentkúton, Nagykovácsiban és Encsen is táboroztak.
A missziós gyerekek felavatásukkor zöld sapkát kapnak, ezért „zöldsapkásoknak” is nevezik
őket. Iskolánkban Egyházi Bernadett tanárnő fogja össze és kíséri programokra a gyerekeket.

Mobiltelefon
A mobiltelefon használatát iskolánkban a házirend szabályozza. A diák az iskolába lépve
köteles telefonját kikapcsolt állapotban a táskájában tartani. Elsősorban a felsősök egyes
tanórákon tanári engedéllyel használhatják a telefonjukat. A tanuló szükség esetén a titkárságról
tud telefonálni vagy tanári engedéllyel a mobiljáról. Illetéktelen használat esetén a mobilt
elveszik, a gazdasági iroda/titkárság páncélszekrényébe zárják, és csak a szülőnek adják vissza.

N
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
1161 Budapest, Béla u. 23.
+36 1 405 2479
info@neriiskola.hu
igazgato@neriiskola.hu

Néri-mise
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Ha hétköznapra esik, május 26-án, Néri Szent Fülöp napján, ha hétvégére esik, akkor ahhoz
közeli hétköznapon, közös szentmisén emlékezünk meg az iskola névadójáról.

Néri-nap
A május vége felé, pénteken megrendezett Néri-napon ügyességi, sport és kreatív játékokban
vehetnek részt a diákok az iskolában tanítóik, tanáraik vezetésével.
A szombati Néri-bálhoz péntek este fel kell díszíteni a tornatermet. Szülői segítségre van
szükség a pakoláshoz, lufik felfújáshoz, létráról a lufik és egyéb dekorációk felhelyezéséhez.

Néri-bál
A pénteki Néri-nap után szombaton a szülőké az iskola tornaterme, mely ilyenkor táncparketté
alakul át. A bál este a köszöntőkkel kezdődik, majd az első osztályos szülők mutatják be
produkcióikat. Az erre való felkészülés segíti az elsős szülők megismerkedését, közösséggé
alakulását, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy néhány osztály évek óta új műsorral készül
a bálra. Végül kezdetét veszi az éjfélig tartó mulatság. A fellépő szülők kedvezményes jegyet
vásárolhatnak, míg ha valaki nem tud részt venni a bálon, támogatói jegyet vehet.

Néri-díj
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, illetve
közösségi munkája, szorgalma és magatartása példamutató Néri-díjban részesül, melyet a
ballagási ünnepség keretében vehet át. A díjat a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért
Alapítvány adományozza a nevelőtestület határozata alapján.

Ny
Nyelvtanulás
A diákok angol vagy német nyelv közül választhatnak. A nyelvórán az „a” és ”b” osztály tanulói
vegyesen alkotják a csoportokat a választott nyelvnek megfelelően. Az 1-3. évfolyamban
szakkör keretében, játékos, rajzos, könnyed formában történik a nyelvoktatás heti 1, majd 2
órában. A tanulók az első három évben nem kapnak osztályzatot. 3. év végén –szintfelmérő
után – a gyerekek a tudásuknak megfelelő csoportba kerülnek. 4. osztálytól heti 4 órában
tanulnak nyelvet a diákok. A nyelvi szakkör órája kötelező.
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Nyílt nap
Minden tanév novemberében nyílt napokat tart az iskola. Minden osztály első két-három órája
látogatható a gyerekek szülei számára, az előre megadott napon. A programra az e-naplón
keresztül lehet regisztrálni. A munkatervben meghatározott napon a következő tanév elsős
tanítónői a saját negyedik osztályukkal bemutató órákat tartanak az érdeklődő, leendő elsős
szülőknek, gyerekeknek, akik ezt követően igazgatói tájékoztatón vehetnek részt az ebédlőben.

Ö, Ő
Ökoiskola
Miután iskolánk 2007 és 2010 után 2013-ban is elnyerte az Ökoiskola címet, így jogosulttá vált
az „Örökös Ökoiskola” megtisztelő cím és logo használatára. A tantestület fontosnak tartja,
hogy a gyerekekben már kisiskolás korban kialakuljon a környezettudatosság, amely
felnőttként már belső motiváltságként jelentkezik. Az iskolában szelektíven gyűjtik a
hulladékot, környezetbarát tisztítószereket használnak, kerékpártárolóval is szorgalmazzák a
biciklivel iskolába járást. Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztésében fontos szerepet kapott az
ökoszemlélet: ergonomikus iskolai székeket szereztek be és a 2015/2016-os tanévben
napelemeket szereltek a tetőre. Az ökoiskolával kapcsolatos programokat az ÖKO
muunkacsoport tagjai szervezik.
A Szülői Munkaközösség szervezésében egész tanévben folyamatosan zajlik a papírgyűjtés. A
portával szemben kihelyezett tartóban alkáli elemek gyűjtésére van lehetőség.

Összevont napközi
Az iskola vezetése előre jelzett napokon egyéb rendezvény (pl. Bolyai-verseny, értekezlet)
miatt arra kéri a szülőket, hogy lehetőség szerint korábban vigyék haza a tanulókat. Ezeken a
napokon az iskola nevelői által tartott szakköri órák általában elmaradnak, míg a külsős
szervezésűeket a fenti rendezvény helyiség igényétől függően megtartják vagy szintén
elhalasztják. Az iskolában maradó diákok számára összevont napközit biztosítanak. Ilyenkor
nem a saját napközis tanárral, nem a saját tanteremben töltik a tanulók az időt, így leckeírásra
nincs lehetőség.
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P
Pályaorientációs nap
A 2017/2018-as tanévtől diákjaink évi egy tanítási napot kötelesek pályaorientációra fordítani.
Ennek keretében évfolyamonként – életkoruknak megfelelően – különböző helyszíneket,
munkaterületeket látogatnak meg vagy szülői

előadásokat hallgatnak a munkatervben

meghatározott napon.

Parkolás, gépjárművel való megállás az iskolaépület előtt
Célszerű reggelente a kocsisor megindulásakor az érkező gépjárművel nem az iskola kapujáig,
hanem annál 5-10 méterrel előrébb gurulva megállni, így ugyanannyi idő alatt több
gépjárműből egyszerre több gyermek tud kiszállni. Az utcában található házak kapubeállóit,
kihajtóit egy pillanatra se álljuk el! Az iskola bejárata előtt kialakításra került mozgáskorlátozott
parkolóhelyet csak az arra jogosultsággal rendelkezők használhatják! A Béla utcából a
Batthyány utcára való kikanyarodáskor tartsuk be az egyirányú utcára vonatkozó KRESZszabályt, mely szerint balra kanyarodáshoz az úttest bal oldalára kell húzódni, míg jobbra
kanyarodáshoz annak jobb oldalára.

Pszichológus
Az iskola pszichológusa Rakovszky Dorina, elérhetősége: rakovszkydorina@gmail.com.
Iskolánkban csütörtökön és pénteken rendel. A pszichológusi szoba a félemeleten, bal oldalon
található. Az iskola pszichológusa az osztályközösségben végzi vizsgálatait, ehhez minden
tanév elején a szülők írásos engedélyét kéri. A tanuló saját kérésére illetve előzetes szülői
kérelem után egyéni beszélgetésre is van lehetőség. A pszichológus terápiára javaslatot tehet,
de annak elvégzésére helyben nincs lehetőség.

R
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Rorate
Az adventi időszakban egy tanítási napot reggel 7 órakor Rorate szentmisével kezdünk a
Rákosszentmihályi Templomban.

S
Síelés
Garay Karin tanárnő évek óta szervez sítábort a diákoknak. Ezen a gyerekek mellett akár a
többi családtag is részt vehet. Mivel a sítúra tanítási időben van, ezért írásban engedélyt kell
kérni az Igazgató úrtól, hogy elmehessen a gyermek. Az utazás közös busszal történik, de
megoldható egyénileg is a családdal. A részvételi díj tartalmazza a szállás, étkezés, síoktatás,
felvonó díját is. Sífelszerelés külön térítés ellenében bérelhető. Természetesen egyéni
szervezésben is lehetőség van síelni menni, ilyenkor is Igazgató úrtól kell engedélyt kérni
írásban, hogy elmehessen a gyermek.

Sulizsák
Ősszel és tavasszal ruhagyűjtési akciót szervezünk. A zsákokba továbbadásra alkalmas női,
férfi és gyerek ruhadarabokat, összepárosított cipőket, kézitáskát, sapkát, kalapot, sálat,
fehérneműt, zoknit, lepedőt, függönyt, törölközőt tehetünk. Ne tegyünk bele, paplant, takarót,
párnát, szőnyeget, fürdőszobai szőnyeget, szakadt, lyukas, koszos, nedves ruhát,
munkaruházatot, anyagdarabokat, nem kész ruhákat. A zsákok tartalmát átnézik és ténylegesen
csak azért kapunk pénzt, ami megfelel a leírt szabályoknak. Egy google táblázatban lehet
feliratkozni, hogy hány darab kb. 50-60 l-es zsákot kér a család. A zsákokat Eszes Tünde adja
majd a gyerekeknek, a tantestület részéről ő a program felelőse.
A zsákok mellé kapunk egy szórólapot is, amit kitöltve a zsákra kell ragasztani. Ha valaki nem
szeretné a saját adatait megadni, az iskoláét kell ráírni. A zsákok behozatalának időpontjáról és
módjáról levélben tájékoztatják a szülőket. Az elszállítás napjának délelőttjén 1-2 fő segítőre
van szükség. A programról bővebben lehet olvasni: https://sulizsak.hu/. A kapott bevétel az
Alapítvány számlájára kerül.

Sz
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Szakkörök
Az iskolában reggel, tanítás előtt illetve délutánonként különböző szakkörök működnek, külön
az alsósoknak és felsősöknek. Ezeket a szakköröket részben az iskola tanárai, részben külsős
egyesületek szervezik, vannak köztük ingyenesek, illetve fizetősek is. A teljesség igénye nélkül
vannak sportszakkörök (foci, RG, judo, karate, sakk, kézilabda, kosár- és röplabda), emellett
énekkar, rajz, tánc, néptánc, alapozó terápia, grafika, nemezelés, programozás-robotika,
színjátszás.

Bővebben

az

iskola

honlapján

lehet

róluk

tájékozódni:

http://www.neriiskola.hu/szakkorok/.

Szent Erzsébet asztala
Az első emeleten a gazdasági irodával szemben, a rács mellett elhelyezett asztalon az uzsonna
befejeztével kihelyezik az aznapi megmaradt ennivalót, gyümölcsöket, melyből bárki szabadon
vehet.

Szent Mihály napi búcsú
Szeptember utolsó vasárnapján a rákosszentmihályi egyházközség tagjai hagyományosan
megrendezik a Szentmihály-napi búcsút, melynek keretében a délelőtti ünnepi szentmise és
körmenet után egész napos vásár és színpadi előadások forgataga várja az érdeklődőket. A
kerületi iskolások, köztük a néris negyedikesek is kisebb produkciókkal készülnek.

Szülői Akadémia
A Szülői Akadémia előadásaira az iskolában hétköznap esténként kerül sor, a részvétel
ingyenes. Ilyenkor hasznos, praktikus, színvonalas előadásokat hallgathatunk meg és az
előadások után lehetőség van kérdéseinket is feltenni a szakembernek, ill. az adott témában
konzultálni az iskola vezetőivel. A teljesség igénye nélkül olyan fontos témák is napirendre
kerültek, mint az internetes zaklatás, drogprevenció, vagy az újraélesztés gyakorlattal
egybekötve. Szülőket, felsős diákokat egyaránt várnak a rendezvényekre, melyeket rendszerint
szerdánként tartanak. Előzetesen az iskola honlapján és plakátokon hirdetik az időpontokat.
Szülői értekezlet
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A szülői értekezletek és a fogadó órák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. Általában
félévente egyszer kerül sor szülői értekezletre, de az osztályfőnök rendkívüli értekezletet
isösszehívhat. Erről tájékoztatja a szülőket. A hetedikes és nyolcadikos diákok szüleinek
továbbtanulási fórumot tart az iskola október második felében.
Szülői Munkaközösség
Az osztály szülői munkaközösség két tagját az első szülői értekezleten választják meg a szülők
maguk közül. Az osztály SzMK-képviselők feladata az osztálypénz kezelése, emellett
közvetítenek az iskola és a többi szülő között. A szülők és az iskolavezetés közötti
kapcsolattartást az iskola-SzMK segíti elő. Évente két alkalommal, szeptemberben és a második
félév elején az osztályok képviselői, az iskola-SzMK vezetői és az iskola vezetősége iskolaSzMK ülést tartanak, melyeken hallgatóként az érdeklődő szülők is részt vehetnek. Itt az iskola
egészét érintő programok, témák, problémák vannak napirenden.

SzMK pénz
Minden tanév elején az osztály SzMK képviselők iskola-SzMK pénzt gyűjtenek össze Ebből
vásárolnak papírkéztörlőt, fénymásoló papírt, az iskolai programokhoz szükséges kellékeket,
az iskolai dolgozók karácsonyi ajándékát, stb. járulnak hozzá. Az iskola-SzMK pénzét
Kútvölgyi Levente gazdasági felelős kezeli, aki az iskola-SzMK ülésen a pénz felhasználásáról
rendszeresen beszámol.
Szociális segítő
A 2018/2019-es tanévtől szociális segítő van jelen az iskolánkban. Olgyay Klára a Napraforgó
Gyermekjóléti Központ

munkatársa, elérhetősége:

olgyay.klara@napraforgo16.hu. A

szolgáltatás célja a megelőzés, tájékoztatás, tanácsadás, információ- és segítségnyújtás. A
segítő szakember rendszeres jelenlétével lehetőség adódik a gyermeket veszélyeztető,
hátrányos helyzetbe sodró problémák korai felismerésére, és más segítő intézményekkel,
szakemberekkel együttműködve azok kezelésére. A szociális segítő egyéni fogadóóra
keretében találkozik azokkal (szülő, gyerek, pedagógus), akik segítséget szeretnének kérni.
A szociális segítőhöz fordulhatunk iskolai nehézségek (tanulási vagy magatartási problémák,
motiválatlanság, iskolai hiányzás, konfliktushelyzetek), szociális problémák (anyagi nehézség,
hátrányos helyzet), családon belüli konfliktusok (szülők között, szülő-gyermek között,
bántalmazás, válás, nevelési kérdések), családi életvitellel összefüggő nehézségek (pl.
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betegség, elhanyagolás, külföldi munkavállalás stb.), a családban előforduló függőség (pl.
alkohol, drog) miatt.

T
Talált tárgyak
Az iskola tanulói által elvesztett tárgyakat a földszinten található dobozokban, ill. fogasokon
gyűjtik, időnként kihelyezik. Itt lehetőségük van a gyerekeknek és a szülőknek az elveszett
tárgyakat megkeresni. A megmaradt holmikat karitatív célra ajánlja fel az iskola.

Tankönyvek
A tankönyvek ingyenesek minden tanuló számára. Szeptember 1-jén, az első tanítási napon
kapják meg a gyerekek a tankönyvcsomagot. A csomag részét képez(het)ik az ún. tartós
tankönyvek, melyekben az első oldalon az iskola pecsétje található. Ezek a könyvek az iskolai
könyvtár tulajdonában vannak, és tanév végén vissza kell adni őket. Mivel ezeket a könyveket
több gyerek is használja egymás után, ezért nem szabad írni, rajzolni beléjük. Megrongálásuk
illetve örökös igény esetén a térítési díjat ki kell fizetni.
Tartós élelmiszer gyűjtés
Az adventi időszakban tartós élelmiszert (cukor, tészta, liszt, olaj, stb.) gyűjtünk valamilyen
előre meghirdetett jótékonysági célra. A tartós élelmiszer adományokat a tanári előterében
helyezhetjük el.

Testvériskola
Iskolánk 2001 óta ápol testvériskolai kapcsolatot a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános
Iskolával. Az Erdélybe utazó hetedikesek a program részeként ellátogatnak a testvériskolába is.

Titt Márta-díj
Ezt a díjat egy Titt Márta nevű hölgy pénzadománya alapozta meg alapítványi formában.
Minden évben az adományozott alaptőke kamataiból pénzjutalomban részesítenek egy
tehetséges, de rászoruló nyolcadikos diákot. Nem tanulmányi díj, tehát gyengébb tanulmányi
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eredményű, de más területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák kapja. Az alapítvány
kuratóriumi elnöke Borbély-Ragány Gyöngyvér.

V
Váltócipő
Váltócipő használata a házirend szerint egész évben kötelező. Ezt a gyerekek a saját termükben
tárolják, iskolába érkezéskor felveszik, hazamenetel előtt leveszik, ill. napközben ha az udvarra
mennek szintén lecserélik. Hétfő reggelenként az áhítaton a tornaterem padlójának megóvása
és a tisztaság megőrzése érdekében szintén csak váltócipőben lehet részt venni.
Védőnő
Az iskolának gondoskodnia kell a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának
megszervezéséről, a diákoknak ennek keretében évenként legalább egyszer fogászati,
szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.
Az iskola védőnője Kun Ildikó elérhetősége: +36-20-582-6254. Heti két alkalommal rendel az
iskolában, hétfőn és kedden 8 órától 14 óráig. Kötelező védőnői szűrés keretében minden
évfolyamon történik testsúly, testmagasság, látás, színlátás, hallás, vérnyomás, pajzsmirigy
tapintás, lúdtalp szűrés (javaslat a lúdtalp tornára). Legalább évi 3 alkalommal, szükség esetén
többször végez pediculosis szűrést.
Védőnői foglalkozás keretében 5. évfolyamon az egészséges táplálkozásról, 6-7. évfolyamon a
serdülőkor jellemzőiről, menzesz megjelenéséről, 8. évfolyamon elsősegély nyújtási,
csecsemőgondozási ismeretekről beszélget a diákokkal.

Versenysportolók
Törvényi lehetőség van arra, hogy ha egy tanuló egy sportegyesület igazolt versenyzője, akkor
felmentését kérheti maximum heti 2 testnevelés órán való részvétel alól, abban az esetben, ha
ezek az órák az osztály órarendjének legelső vagy legutolsó órájában vannak. Azokban az
órákban, amelyekre a tanuló a felmentését megkapta, az iskola már nem vállal felelősséget a
felügyeletéért. Ez azt jelenti, hogy első órás felmentés esetén a tanuló csak ¾ 9-re érkezhet az
iskolába, az utolsó tanítási órára adott felmentés esetén a tanulónak a tanórára való
becsöngetésig el kell hagynia az iskolát. A felmentési kérelmeket szeptemberben kell leadni. A
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kérelemnek tartalmaznia kell a sportegyesület névre szóló igazolását, valamint a szülő által
megfogalmazott kérelmet. Az ezek alapján kiállított igazgatói határozatok egy tanévre szólnak.
A tanulók a heti két testnevelésóra látogatása alóli felmentést attól az időponttól vehetik
igénybe, amikor megkapták az erről szóló igazgatói határozatot. A nyolcadik évfolyamon a
társastánc óra látogatása alól nem lehet felmentést kérni
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