
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:  2012.december 20. 

 

Készítette:  Weiszné Illés Anikó  igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

Hatálybalépés időpontja: 

 

2013. szeptember 01. 
 

 



 2 

Az intézmény adatai 
 

Neve:   Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Székhelye:  Tab, Templom tér 2-6. 8660 

Intézményegység: Római Katolikus Óvoda 

Telephelye:  Tab, Kossuth L. u. 33.  8660 

OM azonosítója:  034005 

Alapító neve:  Római Katolikus Püspökség 

Címe:   7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

Felügyeleti szerve: Kaposvári Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyelete 

   Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

 

A házirend: 
 

A házirend az óvodai és iskolai élet alkotmánya. Rögzíti a tanulói jogok gyakorlásának és a 

kötelességek végrehatásának módját, valamint az óvoda és iskola munkarendjét,  az iskola 

által elvárt viselkedés szabályait. 

 

Betartása ás betartatása intézményünk minden tanulójának és dolgozójának joga és 

kötelessége! 

 

A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, 

pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 

 

 

Az óvodapedagógusok és az osztályfőnökök minden tanév elején kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a házirend szövegét és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal foglalkoznak. 

 

Minden az új belépő és  más évfolyamra újonnan érkezett tanuló kézhez kapja a házirend egy 

példányát s hét napon belül a szülő és diák által aláírt szelvény leadásával tudomásul veszi 

azt. 

 

Ha az iskola, óvoda házirendjében érdemi változtatás történt, annak elfogadását követő hét 

napon belül az intézmény minden tanulója és alkalmazottja egy-egy példányban kézhez kapja, 

s a tudomásulvételt a szelvény visszaküldésével egy héten belül igazolja. 

A házirendet minden tanteremben kifüggesztjük. Az óvoda és iskola helyi szabályait 

tartalmazza, ezért figyelünk sérülésmentes megőrzésére. A házirend egy példányát az iskolai 

könyvtárba és az óvodai irodában is elhelyezzük. 

 

A házirendet az igazgató készíti el a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat 

véleményének kikérésével. Az elfogadott házirendet a nevelőtestület és a diákönkormányzat 

megbízott képviselői írják alá. A házirendet évente bármely iskolahasználó fél 

kezdeményezésére felülvizsgáljuk. A fenntartó egyetértésével és jóváhagyásával válik 

jogerőssé. 
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A Házirend területi hatálya: 

 
A Házirend érvényes az óvoda és iskola egész területére, és az iskolán kívüli, de az iskola 

által szervezett rendezvényekre is. 

 

A Házirendre vonatkozó jogszabályok: 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
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Az iskolai életre vonatkozó házirend 
 

I. A gyermek, tanuló távolmaradásának mulasztásának, késésének igazolása 
 

 

1. A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az iskolát a hiányzás 

okáról és várható időtartamáról. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, 

legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. 

 

2. Ha a távolmaradást követő két héten belül nem igazolja a mulasztást, igazolatlan 

mulasztásnak kell tekinteni. 

 

3. Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola 

tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie 

kell. 

 

4. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. A késést igazolni 

kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.  

 

5. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. 

 

6. Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az 

igazolás bemutatását.  

 

7. Ha a tanköteles korú tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök 

ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. 

 

8. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri  

 

- a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti   

  Szolgálatot, 

- a harminc órát, a Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Szolgálatot,  

- az ötven órát a jegyzőt és a Kormányhivatalt.  

 

 

9. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a 

magatartásjegynek is tükröznie kell: 

- 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy 

maximum 4-es lehet 

- 10 óra esetén osztályfőnöki intés, a magatartás jegy maximum 3-as 

lehet 

- 10-30 óra esetén igazgatói intés, a magatartás jegy maximum 2-es 

lehet 

- 30 óra felett – fegyelmi tárgyalás lefolytatása után – tantestületi 

büntetés. 
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10. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása  

 

- együttesen meghaladja  a 250 órát,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja az 

igazolatlan mulasztás 

 

és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát. 

A nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása száma meghaladja a 20 tanórát. 

 

 

II. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, 

továbbá a tanuló által előállított termék, dolog alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai: 
 

Az étkezési térítési díjat havonta 15-ig kell befizetni az iskolatitkárnál. Amennyiben 

hiányzott a tanuló, a következő hónapban vesszük figyelembe.  

 

A tanuló által előállított dolog (dolgozat, technika, rajz órai munkadarab, kézműves 

szakkörön készített dísztárgy) vagyoni jogait az iskola szerzi meg, feltéve hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az oktatási intézmény biztosította.  

Ha ezen termékeket az iskola értékesíti, díjazás illeti meg a tanulót. A díjazás mértékéről 

írásbeli megállapodás születik, melyet a szülő és az iskola igazgatója készít el. Az 

iskolánál fennálló tanulói jogviszony megszűnésekor a tanuló által előállított dolgokat az 

iskola a részére visszajuttatja. 

 

 

III. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, 

az elosztás rendje 
 

 

Kedvezményes juttatáshoz való jogod alapján az alábbi lehetőségekkel élhetsz: 

 

1.  Kedvezményes étkeztetéshez való jogosultságot minden tanév elején felmérjük. A 

napközis ellátás iránti kérelmet minden tanulóhoz eljuttatjuk. 50 %-os térítési díj 

kedvezményre jogosult, ha  

- három vagy több gyermekes családban él 

- tartósan beteg vagy. 

 

A szükséges igazolásokat (bérjegyzék, számlakivonat, határozat másolata) a 

tankönyvosztás napján kell az iskola részére eljuttatni. 

 

2. Az ingyenes étkeztetéshez való jogosultság feltétele a rendszeres gyermekvédelmi  

támogatásról szóló érvényes határozat. 
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3. Az ingyenes tankönyv feltételei: 

A tankönyvigényt a megelőző tanév november 15-ig a szülők írásba foglalt nyilatkozat 

formájában juttatják az iskolához. A formanyomtatványt november első hetében 

osztják ki az osztályfőnökök. 

Iskolánkban ingyenes tankönyvre jogosult, aki 

- tartósan beteg  

- sajátos nevelési igényű gyermek  

-  három vagy több gyermekes családban él 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

37/2001.tv 2-8. §  

Ezen jogcímek alapján az igazolásokat (határozat, bérjegyzék, szakértői és 

rehabilitációs bizottsági szakvélemény) az iskolatitkárnál kell bemutatni november 30-

ig.  

 

4.  Amennyiben a tanuló családjának anyagi helyzete nem engedi meg, hogy a 

tankönyvek árát, vagy   a havi térítési díjat egy összegben rendezzék, az igazgatónak 

címzett  írásbeli kérelemmel részletfizetési lehetőséget kaphat, melyben 

meghatározásra kerül az az időpont, amelyre a tartozást rendezni kell. 

  

5.  Amennyiben a tanuló vidéki település állandó lakosa, ingyenes utazik az iskola által 

havonta előre megvett buszbérlettel.  

 

 

IV. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres 

tájékoztatásának rendje és formái 
 

 

Véleménynyilvánítás joga: 

 

A Pedagógiai Programról a DÖK-ön keresztül kaphatnak a tanulók tájékoztatást. 

Amennyiben kérdés merül fel, az igazgató fogadó óráján is tájékoztatást kaphatnak a 

tanulók.  

 

A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett véleményt nyilváníthatnak az 

iskola működéséről, a pedagógusok munkájáról.  

Ezen véleményüket a diákönkormányzati üléseken  havonta mondhatják el, ha a DSP-vel 

előzetesen közölték szóban, hogy véleménnyel kívánnak élni. Az ülésre meghívást nyer a 

DSP által  az a pedagógus, illetve az iskola működésének azon képviselője, amely 

területről véleményt formálnának. (Étkezés – élelmezésvezető, támogatások, takarítás – 

gazdasági vezető, egyéb kérdések – igazgató vagy igazgatóhelyettes, tantárgyak – 

szaktanár, tanító, felsősöket érintő kérdések – felsős munkaközösség-vezető, alsósokat 

érintő kérdések – alsós munkaközösség-vezető.) Akiről, amely területről véleményt 

mondanának nem köteles a véleményt meghallgatni, így nem köteles a DÖK ülésén 

megjelenni.  
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A DÖK ülésein az osztály képviselők személyén keresztül javaslatot tehetnek az iskolai 

élet bármely területével kapcsolatban. Kérdést intézhetnek szóban az iskola vezetőihez, 

pedagógusaihoz, a szülői szervezethez és évenkénti diákközgyűlés alkalmával vagy 

írásban a megkérdezett személyhez, közösséghez címezve. Az írásbeli megkeresésre 

harminc munkanapon belül kap  írásbeli érdemi választ.  

(érdemi válasz: amelyből megállapítható a megkérdezett, illetve az intézkedésre jogosult 

személy, szervezet véleménye, döntése valamint annak indokai.) 

 

 

V. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei, és formái 
 

A tanulók jutalmazása 

 

A kötelességeken felül végzett munka minden esetben jutalmazásban (osztályfőnöki 

dicséret, szaktanári dicséret, igazgatói dicséret) részesül: 

 

- nemzeti ünnepek alkalmával iskolai rendezvényeken való szereplés 

- városi ünnepélyen való sikeres szereplés 

- iskolai tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezés 

- körzeti tanulmányi versenyen elért1-20. helyezés 

- országos tanulmányi versenyen elért 1-30. helyezés 

- kulturális, művészeti versenyeken, pályázatokon való sikeres szereplés, 1-3. helyezés  

  vagy ezzel egyenértékű minősítés 

- kitartó és lelkes énekkari munka 

- egyházi ünnepségeken való éneklés, versmondás, 

- az aktuális hónapnak, ünnepnek megfelelő osztálydíszítés, a folyosó dekorációjának   

  elkészítése 

- sporttevékenységbe való bekapcsolódás 

- közösségért végzett munka (pl.: önkéntes teremtakarítás, tízórai hordás, stb.) 

 
 

 

VI. Fegyelmező intézkedések formái, és alkalmazás feltételei 
 

 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói 

házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az 

iskola jó hírnevének, büntetésben  kell részesíteni. 

 

2. Büntetés formái 

 

- szaktanári figyelmeztetés szóban, írásban 

- szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

- írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

- írásbeli osztályfőnöki intés 

- írásbeli osztályfőnöki megrovás 

- írásbeli igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
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- nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

 

3. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

 

4. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az 

osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

 

5. A büntetés kihat a havi, illetve félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyekre is. 

 

 

6. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.  

 

A fegyelmi büntetés lehet: 

 

- megrovás,  

- szigorú megrovás,  

- kizárás az iskolából. (Csak rendkívüli, vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható.) 

 

 

A fegyelmi eljárás szabályait a Közoktatási Törvény 58.§, lebonyolításának szabályai 

20/2012. EMMI rendelet 53.§-a határozza meg.  

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának részletszabályairól az SZMSZ rendelkezik. 

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggéssel a nevelési oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell 

helytállnia.  

 

Nem kell megtéríteni kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.  
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VII. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
 

Osztályvizsga 

 

Iskolánkban hagyomány, hogy a 8. osztályosok tanév végén osztályvizsgával adnak 

számot tudásukról. Az osztályvizsga írásban történik. Ideje  június első hete. Az 

osztályvizsga  tantárgyai: matematika, magyar, idegen nyelv, és történelem. 

 

A vizsgák tanítási órán történnek írásban, az előre megadott és kidolgozott tételek alapján.  

A helyi tanterv követelményeit figyelembe véve állítják össze a nevelők ezeket a tételeket. 

Egy nap kettő írásbeli vizsgánál több nem iratható.  

Ezt osztályzással értékelik a pedagógusok. Ez az osztályzat az év végi érdemjegynél dupla 

jegynek számít. 

 

 

Osztályozó vizsga 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása  

 

- együttesen meghaladja  a 250 órát,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja az igazolatlan mulasztás 

és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát. 

A nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása meghaladja a 20 tanórát. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

határozza meg.  

 

Eljárás rendje: 

 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény értesíti a tanulót egy hónappal korábban.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai alsó tagozaton: matematika, magyar, környezetismeret, 

idegen nyelv, hittan, ének. 

 

Felső tagozaton: matematika, magyar, történelem, természetismeret, földrajz, kémia, 

fizika, biológia, idegen nyelv, hittan, informatika.  

 

Ha az osztályozó vizsga írásban történik, egy nap kettő iratható, ha szóban három 

tantárgyból lehet számon kérni.  

 

Az osztályozó vizsga feladatait a szaktanár állítja össze. Az osztályozó vizsgán a nevelő 

testület három tagja van jelen. A szaktanár, elnök,aki a vezetőség részéről egy fő (igazgató 

vagy igazgatóhelyettes) és egy fő ellenőr. 

 

Az osztályozó vizsga eredményéről a szaktanár egy héten belül értesíti a tanulót. 

Amennyiben az osztályzat elégtelen, a tanuló javító vizsgát tehet augusztus végén.  
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VIII. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a 

főétkezésekre biztosított hosszabb szünet fő időtartama, csengetési 

rend 
 

 

1. Iskolánkban a tanítási órák és szünetek rendje a következő: 

 

1. óra 8.00 – 8.45   1. szünet 8.45-8.55 

2. óra 8.55 – 9.40   2. szünet 9.40-10.00 

3. óra 10.00 – 10.45   3. szünet 10.45-1055 

4. óra 10.55 – 11.40   4. szünet 11.40-11.50 

5. óra 11.50 – 12.35   5. szünet 12.35-12.45 

6. óra 12.45 – 13.30 

 

11.40-től 14 óráig biztosított tanulóink számára az ebédelés lehetősége felnőtt felügyelete 

mellett. 

 

 

 

2. A délutáni levegőzés ideje alatt az udvaron 14.00-ig labdázhatnak, sportolhatnak 

napközis diákjaink, a tanulószobások 13.30-ig nevelői felügyelettel.  

 

3. A napközis foglalkozások az alsósoknak 16 óráig tartanak. Igény szerint szervezünk a 

felsősök számára napközis és tanulószobai ellátást. 

 

4. A szakkörök 14.00 óra után kezdődnek.  

 

 

5. Az ebédelés alsóban kötelező. A szakkörösök, a korrepetáláson résztvevők a 6. óra 

után ebédelnek. 

 

6. Étkezések előtt és után, a nap kezdetén és végén közösen imádkozunk.  

 

 

 

IX. Az iskolai, tanulói munkarend 
 

A tanuló kötelezettsége, hogy  

 

- részt vegyen a kötelező és a választott, illetve a 16 óráig tartó egyéb 

foglalkozásokon, 

- tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően tanulmányi kötelezettségeinek, 

- életkorához és fejlettségéhez továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének 

és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában a tanítási órák, 

rendezvények előkészítésében, lezárásban,  
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1. Iskolánkban a tanórák és foglalkozások reggel 8 órától délután 4 óráig tartanak. 

 

2. A tanítás pontos, nyugodt kezdése érdekében a tanulók 7.45-ig gyülekeznek a 

tantermekben. 

 

3. Az alsó tagozaton 7 órától ügyeletet tartunk, a felsőn 7.30-tól. 

 

4. Az iskolában a tanítás megkezdése előtt és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet 

működik. Az iskola két épületében egyidejűleg 1 illetve 2 nevelő látja el az ügyeleti 

feladatokat. 

 

5. Az iskola területét megérkezés után elhagyni csak az ügyeletes nevelő vagy az 

osztályfőnök engedélyével lehet. 

 

6. A hetes feladatai: A tanterem rendjének megőrzéséért a hetes a felelős.  

A tábla törlése, kréta beszerzése, szellőztetés, jelentés. Felel a terem tisztaságáért és 

minden rendellenességet jelez az osztályfőnöknek. 

Rendbontás esetén megkeresi az ügyeletes nevelőt és jelzi. 

Amennyiben a pedagógus 10 perc után sem érkezik meg a tanítási órára, a hetes 

kötelessége jelenteni az igazgatóhelyettesnek, vagy az igazgatónak.  

 

7. Az ellenőrzőbe a tanulók rendszeresen bejegyzik érdemjegyeiket, majd a tanítóval,       

szaktanárral, szülővel vagy gondviselővel aláíratják. Az osztályfőnökök negyedévente     

felülvizsgálják a tanulók ellenőrzővezetését, pótolják a hiányzó érdemjegyeket,  

 bejegyzéseket.  

 

8. A tanórák közti szünetekben a tanteremben vagy a folyosón tartózkodnak a diákok. 

Kerülik a túlzott kiabálást, fütyülést, labdázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a tanulók testi épségét. Az udvarra kimenni a szünetekben és reggel ¾ 8-

ig lehet kinti cipőben, az időjárás függvényében. A felső tagozat előtti udvaron tilos 

minden labdajáték, kártyajáték. 

 

9. A nevelőtestület és a diákság megállapodása alapján egy tanítási napon maximum két 

témazáró dolgozat iratható. 

 

10. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető három dolgozatnál több 

megírására. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három 

vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A témazáró időpontját a 

szaktanár egy héttel előre közli. A röpdolgozatok íratását nem kell bejelenteni. 

 

 

11. Az osztály diákképviselője is nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a  

szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitűztek. 

 

12. A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított két héten belül (tanítási 

szünetek nem tartoznak be az időbe) kijavítva és értékelve megtekinthesse, a témazáró 

dolgozatok kivételével hazavihesse.  

 

13. Ha a diák dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határidő lejárta után 

ismerheti meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi, illetve 
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év végi osztályzat megállapításába. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadó 

órákon megtekintse. 

 

 

X. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
 

A tanuló kötelezettsége: 

 

- megtartani az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó terület rendjét,  az iskola szabályzatainak előírásait, 

- megóvni saját és társai testi épségét, egészségét, 

- részt venni egészségügyi szűrővizsgálaton a szülők hozzájárulásával, 

- elsajátítani és alkalmazni a tanuló egészségét és biztonságát védő ismereteket,  

- haladéktalanul jelenteni az ügyeletes pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha 

veszélyeztetett állapotot, vagy balesetet észlel, 

- megőrizni és az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott, vagy az oktatás során 

használt eszközöket,  

- óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit,  

- az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartani, tiszteletet tanúsítani irántuk, segíteni rászoruló tanuló 

társait,  

- megtartani az iskolai SZMSZ-ben, Házirendjében foglaltakat. 

 

 

XI. Tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres  tájékoztatásának rendje 

és formái 
 

 

A tanuló jogai gyakorlásához szükséges információkhoz a havonta tartott DÖK 

gyűléseken keresztül illetve az osztályfőnök tájékoztatása által az osztályfőnöki órákon jut 

hozzá.  

Amennyiben a tanuló tájékoztatást kér a tanulmányait és személyét érintő kérdésekről, 

valamint javaslatot tesz, kérdést intéz az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, 

Diákönkormányzathoz, arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi 

választ kap.  

 

 

XII. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, és az iskolához 

tartozó területek használati rendje 
 

1. Az iskola nyitvatartási ideje: 6.00 – 17.30 

 

2. Diákjaink térítésmentesen használhatják az iskola eszközeit, közös helyiségeit, ha 

azokat rendben tartják. A szünetekben csak saját sportszereikkel játszanak, mert a 

tornaterem tárgyai a délelőtti és a sportköri foglalkozások megtartásához szükségesek. 

Az alsó tagozat osztályai és a felsős tanulószobai, illetve napközis csoport évente 

labdákat, társasjátékokat kapnak a délutáni szabad játékhoz 
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3. A délutáni foglalkozásokat igénybevevő tanulóink sportolhatnak az iskola pályáján 

14.00-ig nevelői felügyelettel. A sporteszközöket a napközis nevelőktől kérhetik el és 

csak a felügyelete alatt használhatják.  

 

4. A diákönkormányzat működéséhez a DSP felügyeletével használhatja a 

számítástechnika szaktanterem 11 gépét a jegyzői és a diákmédia feladatok ellátására. 

Az iskolai események plakátjainak, eredménylapjainak sokszorosítására diákjaink a 

DSP v. az iskolatitkár segítségével díjmentesen használhatják a fénymásoló gépet. 

 

5. A tornateremben csak nevelői engedéllyel és felügyelettel tartózkodhatnak tanulóink.  

Tornacipő használata kötelező.  

 

6. A számítástechnikai, természettudományos, technika, háztartástan és idegen nyelvi 

termet, tornatermet, kondicionáló termet csak tanári felügyelettel látogathatják a 

diákok. A tornateremben és a kondicionáló teremben kötelező a tornacipő használata. 

 

7. Az iskolai könyvtár nyitvatartási ideje a folyosói faliújságokon található. A könyvtár 

az iskolával tanulói jogviszonyban, valamint munkaviszonyban állók használhatják 

térítésmentesen. A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. 

 

8. A diákság részére az iskola területén a mobiltelefon használata tilos, kivéve betegség 

jelzése a szülő felé, közlekedési jármű lekésése, rendkívüli, hosszabb ideig az 

iskolában maradás jelzése. Az iskola területén a diáknak a mobiltelefont ki kell 

kapcsolni.  

 

9. A tanuló nem léphet be a kazánházba, konyhába. A tanári szobába csak kopogás után a 

benntartózkodó engedélyével léphet be. 

 

10. A kerékpárral érkező tanulók járműveiket a kijelölt parkolóhelyeken helyezhetik el. 

 

11. A kaputól a parkolóhelyig kerékpárral csak lassan, körültekintően, a többi tanulóra 

figyelve szabad közlekedni. 

 

12. Az iskola folyosóin, lépcsőházaiban tilos a futás, a lépcsőkön való  ugrálás,  a korlátok 

csúszdaként történő használata.  

 

13. A helyiségek megközelítésére az ajtók szolgálnak, tilos az ablakok ilyen célú 

használata. 

 

14. A tornaterem és kondicionáló terem berendezéseinek használatánál figyelembe kell 

venni a foglalkozást tartó felnőtt utasításait, a bordásfalra, svédszekrényre csak a 

felnőtt engedélyével szabad felmászni. 

 

15. A tanulók az interaktív táblát csak nevelői utasításra helyezhetik üzembe, illetve 

kapcsolhatják ki. A táblákhoz tartozó laptopokat csak nevelői kérésre, utasításra 

hozhatják és vihetik a tanulók a szertárba.  

 

XIII. Az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
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1. A tanuló tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Vegyen részt a kötelező tanítási 

órákon és a tanév elején választott foglalkozásokon. Képességeinek megfelelően 

tanuljon. 

 

2. A tanítási órákon fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt. A tanítási órákra a 

szükséges és csakis a szükséges taneszközöket, felszereléseket és ellenőrző könyvét 

mindig vigye magával. 

 

3. A tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel érkezzenek be az iskolába. 

 

4. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak csendben, haladéktalanul az osztályterembe kell 

menniük, és ott fegyelmezetten várniuk a nevelőt. 

 

5. A tanterembe belépő tanárt vagy más látogatót a tanulók felállással köszöntik. 

Az iskola dolgozóinak Dicsértessék a Jézus Krisztus-t köszönjenek. Iskolán, 

templomon kívül a napszaknak megfelelően. 

 

6. Tanítási időben az első-nyolcadik osztállyal bezáróan tanuló csak a szülő személyes 

vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök, vagy az órát tartó tanár engedélyével hagyhatja 

el az iskola területét. Rendkívüli esetben –szülői kérés hiányában- az iskola elhagyását 

csak az iskola igazgatója engedélyezheti. 

 

7. Az iskolában és az iskolán kívül is viselkedjenek tisztelettudóan, felelősségteljesen, 

kulturáltan. Beszédükkel, magatartásukkal mutassanak jó példát. 

 

8. Megjelenésük, öltözködésük, hajviseletük legyen mértéktartó, szélsőségmentes, ápolt, 

ízléses, életkoruknak megfelelő. 

 

9. A tanulói kulturált magatartás és megjelenés vonatkozik az iskola által szervezett más 

helyszínen lebonyolított rendezvényekre, ünnepekre is. 

 

10. Az intézményben dohányozni tilos! A tilalom kiterjed az iskola egész területére, és 

mindazokra a nem zárt légterű szabad területekre, ahol a tanulók tanítási időben a 

jelen Házirend értelmében tartózkodhatnak, ideértve az iskola területén kívül tartott 

iskolai rendezvényeket is.  

 

11. A tilalmakat megszegő tanuló ellen az iskola fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíti. 
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Az óvodai életre vonatkozó házirend 

 

 
Az intézmény neve, címe: 

 

Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

8660 Tab, Templom tér 2-6. 

 

Az intézmény igazgatója:   Weiszné Illés Anikó 

 

Az óvoda neve, címe és telefonszáma: 

 

Római Katolikus Óvoda 

8660 Tab, Kossuth u. 33. 

06 84 320/434 

 

Intézményegység-vezető (óvodavezető): Ruzsáné Szili Julianna 

 

Óvodánk naponta:  reggel 6.30-tól  délután 16.30-ig tart nyitva 

 

A nyitva tartás ideje alatt óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. Felelősséget vállalva a 

gyermekek testi épségének megóvására és erkölcsi védelmére történő gondoskodással. 

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt az óvodavezetőnek vagy az őt helyettesítő óvónőnek az 

óvodában kell tartózkodnia. 

Az óvoda felelőssége a felügyeleti időre terjed ki. 

 

A gyermekek legkésőbb 8.30-ig érkezzenek meg az óvodába. 

Délután mindhárom csoportban 15.30-tól folyamatosan lehet elvinni a gyerekeket.  

Tíz éven aluli testvér a gyermeket nem viheti el az óvodából.  

 

Gyermek egyedül nem  mehet haza. 

 

Séták, kirándulások, az óvodán kívüli foglalkozások, programok biztonságos lebonyolításához 

minden 10 óvodás mellé 1 felnőtt kísérőt biztosítunk. 

 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

Május 31-e után nevelési – gondozási feladatokat lát el az óvoda a csoportok nyári 

munkaterve szerint. 

 

Általános tudnivalók: 

 

Óvodánk házirendje minden óvodás gyermekre, szülőre és óvodai dolgozóra egyaránt 

vonatkozik. 

 

Nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

valláserkölcsön alapuló keresztény neveléssel. 
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Óvodai nevelésünk a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Óvodánk a gyermekek 2 és fél éves korától a napközbeni ellátásukkal kapcsolatos feladatokat 

is ellátja.  

 

Az a gyermek, aki 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai 

nevelésben részt venni. 

 

A nevelőmunka során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit, érdeklődését, 

adottságait. 

 

Az egészségügyi felügyeletet és ellátását az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 

- A gyermekorvos meghatározott időpontban a gyermekek rendelkezésére áll. 

- A védőnők évente többször végeznek tisztasági vizsgálatot, a nagy és középső 

csoportban szűrővizsgálatot, az 5. életévüket betöltött gyerekek körében státusz 

vizsgálatot. 

- A középső és nagy csoportosok évente fogászati szűrésen vesznek részt.  

- Biztosítjuk nagy csoportosaink részére az iskola előtti alkalmassági vizsgálatot. 

 

Minden óvodapedagógus feladata, hogy elsajátítsa a rá bízott gyermekek egészségének, testi 

épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket. 

Ha a gyermek balesetet szenved vagy ennek veszélye áll fenn, köteles a szükséges 

intézkedéseket megtenni, a gyermeket orvoshoz vinni. 

 

Bombariadó estén az óvoda kiürítésében az óvoda teljes alkalmazotti köre részt vesz. 

A gyerekeket ideiglenesen elhelyezzük. 

Az óvoda kiürítése a folyosókon kifüggesztett kiürítési tervrajz szerint történik. 

 

A szülők számára tartott legelső szülői értekezleten minden szülő kap egy-egy példányt 

óvodánk házirendjéről.  

Emellett mindhárom csoport öltözőjében a házirend kifüggesztve megtalálható.  

 

A szülők számára lehetőséget biztosítunk, hogy az óvoda nevelési programját megismerjék. 

Tájékoztatást adunk gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, valamint ha a szülő kéri: 

gyermeke neveléséhez tanácsokat, segítséget biztosítunk. 

 

A szülők számár a csoportban folyó munka megtekintésére nyílt napokat szervezünk. 

Az óvodai vezetésben a szülők képviseletét az óvodai szülői szervezet választmánya látja el 

(csoportonként egy SZSZ vezető és SZSZ vezető helyettes). 

 

A szülő köteles gyermeke testi, értelmi, érzelmi fejlődéséről gondoskodni, kapcsolatot tartani 

a vele foglalkozó óvónőkkel.  

 

A szülő tartsa tiszteletben az óvodavezető, pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát.  

 

Részletes szabályok: 

 

Az óvodai beiratkozást minden év áprilisában tartjuk, időpontját 1 hónappal korábban a 

kedves szülők tudomására hozzuk.  
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Óvodába a  gyermek 2 és fél életévének betöltése után vehető fel. 

 

Az új gyermekek fogadása tanév elején szeptember 1-től folyamatosan történik. 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos. 

Nevelésünket a keresztény erkölcsi értékekre, normákra alapozzuk.  

 

Alapelvünk, hogy nagy hangsúlyt kapjon mindennapjainkban a keresztény hit üzenete: 

 

A szeretet, a békesség, a türelem, egymás megértése – segítése, a tolerancia, a másság 

elfogadása. 

 

Középső és nagy csoportosainkkal katolikus ünnepek alkalmával szentmiséken veszünk részt.  

 

Gyermekeink számára biztosítjuk, hogy egészséges környezetben nevelkedhessenek: az 

életkoruknak megfelelő játékidő, játékba integrált tanulás, pihenőidő, testmozgás és étkezési 

lehetőség kialakításával.  

Mindezt szolgálja napirendünk is. 

Tiszteletben tartjuk valamennyi gyermekünk emberi méltóságát, védelmet biztosítunk 

számukra, fizikai-lelki erőszakkal szemben. 

 

Óvodánk napirendje: 

 

Időtartam:     Tevékenység: 

 

6.30. -12.00  Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, ima, öltözködés) 

Játék, párhuzamosan tervezett, differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban. 

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése. 

Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás.  

(teremben, tornateremben vagy a szabadban) 

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és 

szervezett formában. 

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység  a szabad levegőn. 

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez ingadozó 

műveltségtartalmak közvetítse, tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

Vers, mese 

Ének, zene, énekes játék 

Rajzolás, mintázás, kézimunka 

Mozgás 

A külső világ tevékeny megismerése 

Matematikai tapasztalatok szerzése 

 

12.00 15.00  Gondozási feladatok, tisztálkodás, öltözködés, étkezés, ima. 

   Pihenés, ima. 

 

15.00 -16.30.  Gondozási feladatok, tisztálkodás, étkezés, ima. 

   Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséit. 
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Az óvodában felvett gyerekek napi háromszori étkezésben részesülnek.  

Az óvodások és az óvoda dolgozóinak étkeztetése a székhelyünk konyhájáról történik. Az 

étkezések előtt, után és a délutáni pihenés előtt rövid imát mondunk a gyerekekkel együtt. 

 

Az étkezésért a szülők térítési díjat fizetnek. A térítési díjat egy meghatározott napon 

fizethetik be. A befizetés idejét három nappal korábban a szülők tudomására hozzuk. 

 

Ha a szülő a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, legalább egy 

munkanappal megelőzően tájékoztatni kell az óvónőt. 

Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, távolmaradását 
1/2

9-ig jelentenie kell a 

csoportban dolgozó óvónőnek. 

 

A gyermeket az étkezési létszámból kihúzni csak a következő naptól lehet. 

 

A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet a vezető óvónővel kell egyeztetni. Ha a szülő 

elmulasztja  a bejelentést hiányzás esetén, a napi térítési díjat ki kell fizetni. 

 

Az étkezési térítési díj kifizetéséhez szociális támogatást biztosítunk. (ingyenes, illetve 

kedvezményes étkezés formájában) 

 

A rászorultsági alapot a szülőknek önkormányzati határozattal, illetve a családi pótlékot 

kifizető szerv által, illetve orvosi igazolással kell igazolniuk. 

(pl: a tartósan beteg gyermeke vagy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, 

nagycsaládosok esetében) 

 

Ha a gyermek megbetegszik, amelyik napon megbetegedett, lehetőség van rá, hogy a szülő a 

gyermeke ebédjét elvigye az iskolából. 

 

Betegségre gyanús, lázas gyermek az óvodát ne látogassa.  

 

Az óvodában gyógyszert a gyermek nem kaphat.  

 

A szülők közöljék az óvónőkkel azt a telefonszámot, amelyen napközben elérhetők, ha bármi 

gond van a gyermekükkel. 

 

Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 

 

Évente 5 nevelés nélküli munkanapot tartunk. Ezen az 5 napon gyerekek nincsenek az 

óvodában. 

A nevelésnélküli munkanapok idejéről a szülőket 14 nappal a zárva tartás előtt tájékoztatjuk. 

Egyéb alkalmakkor óvodai értekezletet, továbbképzést úgy tartunk, hogy a gyerekekkel való 

foglalkozás biztosított legyen. 

 

A szülőket érintő rendezvényeket (szülői értekezlet, ünnepélyek) lehetőleg a munkaidőn 

kívüli időben tartjuk. 

 

Az óvodások csoportba történő elosztását a vezető óvónő határozza meg az óvónőkkel való 

egyetértésben. Lehetőség szerint a szülők igényeit is figyelembe vesszük. 

A csoportba való beosztását a gyerekek fejlettsége, érettsége és a kialakítható létszám szabja 

meg. 
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Mielőtt a gyermekek óvodai életüket megkezdik, az óvónők családlátogatáson vesznek részt a 

családoknál.  

 

Az óvoda lehetővé teszi, hogy a szülő reggel átöltöztesse gyermekét. A levehető ruhákba 

kérjük varrják bele a gyermek óvodai jelét. A gyermekek számára biztosítsanak váltóruhát, 

amelyet egy jellel ellátott zsákban tárolunk. 

 

Azokat a játékokat, egyéb tárgyakat, amelyeket a gyerekek otthonról hoznak az öltözőben 

helyezzék el.  

 

Az otthonról hozott játékokért, ékszerekért, és jellel meg nem jelölt ruhákért felelősséget az 

óvoda nem tud vállalni. 

 

Gyermekeinknek játékos angol nyelvtanulásra van lehetősége. Mondókák, dalocskák 

segítségével ismerkednek nagy csoportosaink a nyelv fordulataival. A játékos nyelvtanulását 

angol szakos pedagógus vezeti hetente egy alkalommal. 

 

Ingyenes szolgáltatás továbbá az úszás oktatás, amelyet iskolánk testnevelés szakos 

pedagógusa és az USZODA  úszásoktatója végez havonta 2-3 alkalommal a Tanuszodában. 

 

Gyermekeink ovis – hittan foglalkozásokon vehetnek részt a vezető hitoktató plébános 

vezetésével havonta 2 alkalommal. 

 

Valamint biztosítottak gyermekeink számára a Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ 

logopédiai, illetve iskolánk gyógypedagógusa által az  SNI-s és tanulásban akadályozott 

gyermekeink fejlesztése, felzárkóztató foglalkozása. 

 

Mit kérünk az óvodába induláskor? 

 

- orvosi igazolás 

- nyilatkozat 

- 2 guriga WC papír 

- 1 cs kávéházi szalvéta 

- 1 cs 100-as papír zsebkendő 

- 1 fogkrém 

- 1 fogkefe 

- 1 cs 10 db-os A 4-es rajzlap 

- benti cipő 

- tornafelszerelés – összehúzható zsákban 

- 1 db fésű 

- Váltó ruha – összehúzható zsákban 

- 1 rajzdoboz (irattartó papucsnak hívják) 

- 1 db rakodós dosszié (nevelési év végére az ábrázolási foglalkozáson készült 

munkához) 

- pizsama 
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Tankötelessé az a gyermek válik, aki az adott év május 31-ig a hatodik életévét betölti.  

Illetve:  

- a Kt. 24.§-ának (5) bekezdése alapján abban az évben, amelyben a gyermek 7. életévét 

betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után 

született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, 

hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. 

 

Pszicho-szomatikus (testi-lelki) fejlődési visszamaradás esetén, illetve nevelési tanácsadó 

javaslatára lehetőség van rá, hogy a gyermek 7. életévének betöltéséig óvodába járjon.  

 

Az iskolai beíratás időpontját időben közöljük a kedves szülőkkel (egy hónappal a beíratás 

előtt.) 

Az óvodába járó gyermekek szüleitől elvárjuk, hogy  a gyermekeik iskolánkba kezdjék meg 

tanulói jogviszonyukat. 

 

A nyári nyitva tartás idejét adott év február 15-ig a szülők tudomására hozzuk. 

 

Az iskolai téli szünet ideje alatt óvodánk is zárva tart. 

 

A munkahely és lakcímváltozásokat, valamint a családban történt változásokat a legrövidebb 

időn belül kérjük bejelenteni. 

 

A házirendben megfogalmazandó szabályok csak a nevelési-oktatási intézménybe történő 

jogszerű belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre, illetve a nevelési programban 

kötelezően előírt, a nevelési intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt 

érvényesek. Az ezen kívül időben a szülő felügyeleti joga és felelőssége érvényesül. 

 

 

 

 

       

 

        Ruzsáné Szili Julianna 

         Óvoda vezető 

 

 

 
 

 

 
A házirendet az óvoda nevelőtestülete 2011. augusztus 25-én elfogadta: 

 

 

 
       Ruzsáné Szili Julianna 

       intézményegység-vezető 
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A házirend 2013. év szeptember 1. napjától lép hatályba.  

 

 

        Weiszné Illés Anikó 

                Igazgató 

 

 

A házirendet a nevelőtestület 2012. december 17. napján elfogadta. 

 

 

 

  Fajtai Lászlóné    Dr. Farkasné Somogyi Katalin 

 Alsós munkaközösség-vezető   Felsős munkaközösség-vezető 

 

 

A diákönkormányzat véleményét 2012 december 17-én megfogalmazta, s a házirenddel 

egyetért. 

 

 

         Németh Eszter 

        A diákönkormányzat képviselője

        

 

 

Záradék: 
 

A házirendet a fenntartó ……………….. szám alatt jóváhagyta. 

 

 

 

Kaposvár, 2013. ……. 

 

 

           Balás Béla  

        Megyéspüspök  
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A Házirendben foglaltakat megismertem, azokkal 

egyetértek: 
 

 

 

 

Ambrusné Babodi Erika  tanár   ………………………………. 

Antalné Trunk Tünde   óvónő   ………………………………. 

Benyes Józsefné   tanító   ………………………………. 

Bognár Józsefné   tanár   ………………………………. 

Csató Lászlóné   tanár   ………………………………. 

Csontosné Teleki Andrea  tanár   ………………………………. 

Diósiné Tóth Andrea   takarító  ………………………………. 

Dobos Józsefné   élelmezésvezető ………………………………. 

Erbárné Pásztler Anikó  tanár   ………………………………. 

Fajtai Lászlóné   tanító   ………………………………. 

Farkasné Pulai Katalin  iskolatitkár  ………………………………. 

Dr. Farkasné Somogyi Katalin tanár   ………………………………. 

Gasparics Zsolt   karbantartó  ………………………………. 

Hajdu Jolán    tanító   ………………………………. 

Horváth Zsolt    tanár   ………………………………. 

Illés Lászlóné    konyhalány  ………………………………. 

Kadlicskó Lászlóné   konyhalány  ………………………………. 

Kiss Józsefné    szakács  ………………………………. 

Kiss Mónika    takarító  ………………………………. 

Kovácsné Kiss Andrea  dajka   ………………………………. 

Krammer Lajos   karbantartó  ………………………………. 

Miaveczné Pongrácz Ibolya  tanító   ………………………………. 

Nemestóthyné Varga Eszter  óvónő   ………………………………. 

Nyulné Németh Erika   tanító   ………………………………. 

Olach Jánosné    dajka   ………………………………. 

Papp Cecília    tanító   ………………………………. 

Pál Lászlóné    könyvelő  ………………………………. 

Pécsi Roberta    óvónő   ………………………………. 

Princz Gábor    tanár   ………………………………. 

Rapai Ernőné    óvodatitkár - dajka ………………………………. 

Ruzsáné Szili Julianna  óvónő   ………………………………. 

Sárközi Jánosné   takarító  ………………………………. 

Specker Józsefné   konyhalány  ………………………………. 

Szabó Zoltánné   konyhalány  ………………………………. 

Tóth Istvánné    tanító   ………………………………. 

Tóth Tímea    óvónő   ………………………………. 

Varga Ottó    gazdasági vezető ………………………………. 

 

 

 

Tab, 2012. december 17. 

 

      Weiszné Illés Anikó 

       igazgató 
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