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HÁZIREND
mely a Kaposfői Tanoda tanulói (igénybevevői) jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a
magasabb jogszabályok előírásai alapján.

1. A házirend célja és feladata



A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a tanoda
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani a tanoda törvényes működését, a tanodai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók tanodai közösségi életének
megszervezését.

2. A Kaposfői Tanoda házirendjének elfogadása és jóváhagyása
A tanodai házirenddel a tanodai diákönkormányzat egyetért.
Kelt: Kaposfő, 2020.szeptember 1.
……………………………………
tanodai diákönkormányzat vezetője

A tanodai házirendet a tanoda szakmai megvalósítói elfogadták.
Kelt: Kaposfő, 2020.szeptember 1.

……………………………………
szakmai vezető

3. A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania a tanodába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, a tanoda
pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra a tanodai és tanodán kívüli, szorgalmi időben, illetve szorgalmi időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a szakmai program alapján a tanoda szervez, és
amelyeken a tanoda ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók a tanoda által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend
előírásait.

4. A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 a tanodában;
 a tanoda szakmai vezetőjénél;
 a tanoda pedagógusainál;
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 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél;
 a tanoda weblapján.
3. A házirend egy példányát a tanodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden tanodai
pedagógusnak/mentornak tájékoztatnia kell a tanoda tanulóit és azok szüleit.
5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a tanoda pedagógusaitól/mentoraitól, előre
egyeztetett időpontban.

5. A tanoda munkarendje
 A tanoda munkatársai pedagógusok, mentorok, segítők elkötelezettek abban, hogy a diákok
sikeresek legyenek a tanulásban, s részükre változatos szabadidős és közösségépítő programokat
szervezzenek.
 A Tanoda önkéntes alapon működik. A tanodába való bekerülés jelentkezés alapján történik. A
jelentkezés feltétele az ún. jelentkezési lap (1. számú melléklet) kitöltése melyet a szülőnek kell
aláírnia. Az elfogadott jelentkezést követi az együttműködési szerződés (2. számú melléklet)
megkötése, a szerződést a jelentkező mellett a szülő, valamint tanoda vezetője vagy munkatársa
is aláírja.
 A Tanodában egyéni tanulási program szerint, ill. kiscsoportos fejlesztés keretei között folyik a
munka. A személyre szabott szolgáltatás meghatározása a szakmai vezetővel és az ott dolgozó
pedagógusokkal, mentorokkal közösen történik. A személyre szabott szolgáltatások köre félévente
változhat tanulmányi eredmény, ill. egyéb felmerülő igények alapján. A személyre szabott
szolgáltatások kialakítása a gyermekekkel közösen történik.
 A szolgáltatások igénybevételét a tanuló jelenléti íven aláírásával igazolja.
 A Tanoda hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 12.00-16.00 óráig, szakkörök alkalmával 18.00 és
20.00 óráig tart nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartásról a tanoda szakmai vezetője hozhat döntést,
amelyről mind a tanulókat, mind a szülőket köteles a tanoda tájékoztatni (pl. egyéb szabadidős
programok, képzések, rendkívüli események stb.)
 Az egyéni és csoportos tanulást elősegítő foglalkozások 13.40 – 15. 40 óráig tartanak
 15.40 órától szakkörök, szabadidő hasznos eltöltését célzó programok valósulnak meg
 Gyülekezés: 13.30 órától a Kaposfői Általános Iskola földszinti folyosóján
 Gyülekezés után a tanulók a tanodai pedagógusok kíséretében vonulnak a tanodába
 A tanodai foglalkozások után a tanulók a tanodai pedagógusok kíséretében vonulnak az
iskolába/iskolabuszokhoz/busz- illetve vonatmegállókba.

6. A tanulók közösségei
A tanulóknak joguk van a magasabb jogszabályokban előírt jogaik gyakorlásához önállóan, vagy,
A tanodai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanulástámogató
foglalkozásokon kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére a tanodában diákönkormányzat
működik.
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2. A tanodai diákönkormányzat tevékenységét a tanodában megválasztott diákönkormányzati
képviselők irányítják.
3. A diákönkormányzat tevékenységét a szakmai vezető által megbízott tanodai nevelő segíti.
4. A tanodai diákönkormányzat képviseletét a tanodai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A
diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt
diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie a tanoda diákönkormányzat vezetőségének
véleményét.

7. A tanulók, a szülők tájékoztatásának és véleménynyilvánításának módja
Tanulók tájékoztatása

A tanulókat a tanoda egészének életéről, a tanodai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
tájékoztatja
 a tanoda pedagógusai/mentorai
 az tanodai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, megbízottján
keresztül vagy személyesen,
 a tanodában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 tanodai online csoportokon keresztül
 a tanulót a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban, az
előrehaladási naplón keresztül írásban tájékoztatják.
 A tanulók a jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján – a tanoda szakmai vezetőjéhez, a tanoda
pedagógusaihoz, nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak kérdéseikkel,
véleményükkel, javaslataikkal.
Szülők tájékoztatása
 A szülőket a tanoda egészének életéről, a tanodai munkatervről, az aktuális feladatokról
 a tanoda pedagógusai/mentorai
 a tájékoztató füzetben
 tanodai online csoportokon keresztül
 szóban
o családlátogatásokon (minimum évente két alkalommal)
o családos napokon,
o a tanuló értékelésére összehívott esetmegbeszéléseken,
 írásban : a tájékoztató füzetben.
 A szülők a tanulók és a saját jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül a tanoda szakmai vezetőjéhez, pedagógusaihoz, nevelőihez, a diákönkormányzathoz
fordulhatnak kérdéseikkel, véleményükkel, javaslataikkal.

8. A tanulók mulasztásának igazolása, a tájékoztató füzet vezetése
 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanodai foglalkozásokról, valamint a tanodán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja.
 A mulasztó tanuló tanodába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül
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három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja
mulasztását.
 Mulasztás esetén az igazolást a tanoda pedagógusainak/nevelőinek kell bemutatni.
 A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
 A tájékoztató füzetet tanulóink mindennap kötelesek magukkal hozni. A tanulók kötelesek a
tájékoztatójukat rendszeresen vezetni a bejegyzéseket aláíratni.

9. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
A tanuló kötelessége, hogy:
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni a tanoda pedagógusaitól, illetve a nevelőitől hallott,
a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat
veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti
katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;
 azonnal jelentse a tanoda valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha
rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
 ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában;
 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén
pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében
szereplő előírásokat.
Az udvari foglalkozásokra vonatkozó külön szabályok:
 a tanuló az udvaron csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat

10.Általános viselkedési és rendszabályok
 Tanodai foglalkozások ideje alatt a tanoda területét engedély nélkül elhagyni tilos!
 A tanári szobában tanuló indokolatlanul nem tartózkodhat.
 Tanulóinknak a tanodában és a tanoda épületén kívül tartott tanodai rendezvényeken tilos a
dohányzás és a szeszesital-fogyasztás, illetve egyéb egészségre káros szerek (pl. energiaital)
fogyasztása.
 Mobiltelefonok és multimédiás eszközök használatára és kezelésére vonatkozó szabályok:
 A gyermekek kötelesek a tanodai foglalkozások kezdetekor telefonjukat, ill. multimédiás
eszközeiket - bekapcsolt állapotban, felhangosítva - az ott jelen lévő pedagógusnak leadni.
 Az említett eszközöket a gyerekek a tanodai foglalkozások végeztével kapják vissza.
 Amennyiben az eszközök leadása nem történik meg, a pedagógus elkérheti a gyermek
telefonját, egyéb eszközeit, melyeket csak a szülőnek – előzetes időpont egyeztetés után
– adhat vissza.
 A telefonálás lehetőségét a tanodai pedagógussal való konzultáció után a tanodában
rendelkezésre álló mobiltelefon biztosítja.
 Az tanoda épületén kívül szervezett szabadidős tevékenységek esetében az ezeket
irányító , felügyelő pedagógus adott szituációra vonatkozó útmutatása kötelező érvényű.
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Szabadidőben az udvar minden játékra kijelölt részén nevelő felügyeletével lehet tartózkodni.
Szándékos rongálás esetén az okozott kárt meg kell téríteni.
A játékszereken a tanulók törekedjenek balesetmentes játékra.
Az udvari játék során vigyázni kell a növényekre, az épületre, az udvar berendezési tárgyaira.
A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott
vagy az fejlesztés során használt eszközöket, óvja a tanoda létesítményeit, felszereléseit.
 Tilos a tanodába hozni olyan eszközöket, fogyasztási cikkeket, amelyek saját és társai egészségét,
biztonságát veszélyeztetik.
 Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat, műszaki eszközt mindenki csak saját felelősségére hozhat az
iskolába, ezekért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Szükség esetén azokat megőrzésre a
pedagógus átveheti.

11.A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanodai foglalkozások,
rendezvények előkészítésében
1. A tanoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A tanoda
helyiségeinek használói felelősek:





a tanoda tulajdonának megóvásáért, védelméért,
a tanoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3. A tanodában az alábbi tanulói felelősök működnek:



tanoda büfé-felelős
játékfelelősök

4. A felelősök megbízatása adott tanévre szól. A felelősöket a tanoda pedagógusa/nevelője jelöli ki. A
felelősök feladatai:





napi szintű játékok lebonyolítása
nyeremények kifizetése
tanoda büfé működtetése, hozzá kapcsolódó dokumentáció elkészítése
csoportmegbeszéléseken való részvétel

5. Az egyes fejlesztő foglalkozásokon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle felelősök
segítik a tanodai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és elkészült feladatainak
ellenőrzését, a foglalkozásokhoz szükséges eszközök biztosítását.
6. Az egyes tanodán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanodán
kívüli rendezvényekért felelős tanulóközösségeket a rendezvényért felelős pedagógus/nevelő jelöli ki.

12.A helyiségek használati rendje
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A tanodaépület rendje:






A tanodába tanulóidőben – 13.40-14.50 – tanári kísérlettel vonulhatnak a csoportok.
A csoportok az év elején meghatározott beosztás szerinti érkeznek.
A csoportok 15.40 órakor tanári kísérettel hagyhatják el a tanodát.
Ez alól kivételt képeznek a szakkörre járó tanulók, ők 15. 40 órától érkeznek a tanodába
tanári kísérettel.
Tanulóidőn kívül – 14.50 órától – a tanulók egyénileg is érkezhetnek

Az intézmény szabadtéri területeinek használati rendje:


Az udvaron található eszközöket a balesetvédelmi előírások betartásával lehet használni,
ügyeletet biztosító pedagógus felügyelete mellett.

Az intézmény berendezési, tárgyainak, eszközeinek használati rendje:








A tanulók az általuk használt könyvek épségéért, tisztaságáért anyagi felelősséggel tartoznak.
A számítógépeket az azzal megbízott pedagógusok felügyelete mellett a tanulók ingyenesen
használhatják.
Használat után a tanulók által használt eszközöket a helyükre kell tenni.
A tanítás, tanuláshoz használt demonstrációs eszközöket a pedagógusok felügyelete mellett a
tanulók a tanodai foglalkozások keretén belül használhatják. Szándékos károkozásért
kártérítési felelősséggel tartoznak.
A tanítás, tanuláshoz használt demonstrációs eszközök használata az intézményben a diákok
számára ingyenes. Ezek az eszközök otthoni használatra az iskolából nem elvihetők.
A berendezési tárgyak az adott helyiségek, termek tartozékai, azok tudatos megrongálásáért
a tanulók kártérítési felelősséggel tartoznak.

13. Az egyéni fejlődést segítő mérés/ek rendje:




A mérés/ek területei minden évfolyamban – 5-8. évfolyam: matematika-logika, olvasásszövegértés és szociális kompetencia.
A mérés/ek időpontjáról az érintett tanulók és a tanulók iskolái előre értesülnek.
A mérések a tanodás gyermek egyéni fejlődését támogató adatok, információk alapját
jelentik.

14. A tanulást elősegítő szolgáltatáson kívüli foglalkozások/szolgáltatások
1. A tanoda a tanulók számára – a napi szintű tanulástámogató foglalkozások mellett – az alábbi
tanulást elősegítő foglalkozásokon kívüli foglalkozásokat szervezi:




Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók fejlesztését, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó fejlesztő foglalkozásokon kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak,
de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.
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Tanodán kívüli sport- vagy kulturális program, kirándulások. A tanoda nevelői a nevelőmunka
elősegítése céljából a tanodai csoport számára évente legalább három sport- vagy kulturális
programot, kirándulást szerveznek.
Iskolai lemorzsolódást megelőző programok: Pályaorientációs és továbbtanulásra felkészítő
programok szervezése (pl.: munkahely-látogatások, iskolai nyílt napok látogatása, szakmai
bemutatók látogatása, ismeretterjesztő rövidfilmek megtekintése, csoportos beszélgetések,
stb.)
Családi közösségi programok: A tanoda nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából évente
négy családi közösségi programot szerveznek, melybe a tanulók családját is bevonják.
Nyitott tanodai programok: A tanoda nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából évenként
legalább kilencven fő részvételével nyitott tanodai programokat szerveznek. A tanoda a
nyitott tanodai közösségi programokon keresztül a társadalmi kohézió erősítésének színtere.
Feladata a tanulók identitásának erősítése, az egymás segítés gyakorlatának kialakítása, az
egymás iránti szolidaritás tanítása, a toleráns hozzáállás és a befogadó szemlélet kialakítása.
A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok: A tanodai programok főként a szabadidő
hasznos eltöltéséhez kapcsolódnak, sport- és kézműves elemekkel, társasjáték-pedagógia
alkalmazásával. A programok mindegyike fejlesztési célzattal valósul meg.
Nyári tábor. A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló program, vetélkedőkkel, kirándulással,
túrákkal, sportprogramokkal, mely elősegíti a csoportkohézió további erősödését. Elősegíti
továbbá az iskolai lemorzsolódás megelőzését is. A nyári táborban a szokásos szabadidős
technikákon kívül nagy szerep jut az élménypedagógia alkalmazásának.

2. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.

15.A tanulók jutalmazása
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten






példamutató magatartást tanúsít,
vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy a tanodai csoport, illetve a tanoda érdekében közösségi munkát végez,
vagy a tanodai, illetve a tanodán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
vagy bármely más módon hozzájárul a tanoda jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez a
tanoda jutalomban részesíti.



16.A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki




tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.

2. A tanodai büntetések formái


tanári/nevelői figyelmeztetés,
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3. A vállalt kötelezettségek igazolatlan elmulasztása a tanoda által nyújtott szolgáltatások
csökkentését, végső soron a szerződés felbontását, a tanodai tagság megszűnését vonhatja maga
után.
4. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:






az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, testi, lelki épségének tudatos
veszélyeztetése;
az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) tanodába hozatala, fogyasztása;
a szándékos károkozás;
a tanoda nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

5. A tanodai tagság megszűnését írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a
körülmények figyelembe vételével a szakmai vezető határozza meg.

17.A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A tanoda pedagógusai a tanulók, a nevelők, a szülők, véleményének figyelembevételével elkészítik
a házirendet.
2. A házirendet a szakmai megvalósítók fogadták el a szakmai értekezleten, s az intézmény szakmai
vezetője hagyja jóvá.
7. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal
egyetért – kezdeményezheti a tanoda szakmai vezetője, a szakmai megvalósítók, a diákönkormányzat
vagy a szülői közösség vezetősége.

18.Záró rendelkezések
1. Ez a házirend 2020. szeptember 1-án lép hatályba.
2. A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértettek a szakmai megvalósítók és az iskolai
diákönkormányzat.

MELLÉKLET:
1) Jelentkezési lap
2) Együttműködési szerződés
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Felvételi kérelem
Egyetértek azzal, hogy gyermekem a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány által szervezett
tanodai foglalkozásokon részt vegyen. Biztosítom rendszeres megjelenését és vállalom, az
eredményes munkát elősegítve, hogy az előírt felszerelést a gyermekem számára beszerzem,
valamint gondoskodom róla, hogy azt a foglalkozásra magával vigye.
Kérem …………………………………………………………… nevű …………….. osztályos gyermekem tanodai
felvételét a ……………………………………. tanévre.
Tanuló személyes adatai:
Születési hely, év:……………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………
Lakcíme:……………………………………………………………………………..
TAJ száma:…………………………………………………………………………..
Szülők telefonszáma:…………………………………………………………..
A tanodai foglalkozás munkanapokon 13.40 órától 15.40 óráig tart, illetve 15.40 órától egyéb
(nem kötelező) szakkörök, foglalkozások, klubok vehetők igénybe.
Tudnivalók:
1. A Tanodába történő felvétel a szülő írásos kérelme alapján az erre rendszeresített
nyomtatványon történik.
2. Ha a gyermeket felvették a Tanodába, a tanuló köteles a tanodai foglalkozást a tanév
során folyamatosan látogatni, a foglalkozást el nem hagyhatja, a tanév során a
Tanodából ki nem iratkozhat.
3. Tanodai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme
alapján történhet (évente 3 alkalommal) a foglalkozást vezető nevelő engedélyével.
Rendkívüli esetben – pl. szülői kérés hiányában – az eltávozásra a programfelelős adhat
engedélyt.
4. A tanodai foglalkozásról való távolmaradást igazolni kell, ugyanúgy kell tekinteni,
mintha tanóra, vagy napközis foglalkozás lenne. Az igazolatlan hiányzás hatóságilag
büntethető.
5. A tanodás tanulókkal szemben támasztott követelmény: a tanodai házirend betartása.
Nyilatkozat: A felsorolt feltételeket tudomásul veszem és elfogadom.
Kaposfő,………………..év…………………hó…………….nap
………………………………………………………
szülő aláírása
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Együttműködési Szerződés
Kaposfői Tanoda
A szerződő felek
gyermek: ………………………………………………………………………………………..
szülő: ……………………………………………………………………………………………
tanodavezető/munkatárs: ……………………………………………………………………….
A szerződés célja, a gyermek sikeres tanulmányi előmenetelének megsegítése, támogatása.
Vállalások
A tanoda:
 Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermek iskolájával, figyelemmel kíséri a tanuló
iskolai munkáját, magaviseletét. A megszerzett információkról tájékoztatja a szerződő
feleket.
 Az iskola és a szülő közt közvetít, szükség szerint képviseli a gyermek érdekeit.
 A gyermek tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő
szolgáltatásokat biztosít.
 Segítséget nyújt a tanórára, vizsgára, felvételire való felkészüléshez, megelőzi az iskolai
lemorzsolódást.
 A gyermekek sikeres tanulmányi teljesítménye érdekében készségfejlesztő játékokat,
foglalkozásokat biztosít.
 Lehetőséget nyújt a gyermekek önismeretének, önállóságának, és társas kapcsolatainak
fejlesztéséhez. A gyermekek érdeklődésének, igényeinek megfelelően szabadidős
programokat szervez.
 Folyamatos kapcsolatot tart fenn a gyermekek családjaival, családlátogatásokat végez.
 Évenként több családi közösségi programot szervez, melyekbe bevonja a tanodát
rendszeresen igénybe vevő gyermekek családját.
 A gyermekek fejlődéséről adminisztrációt vezet, gyermekenként egyéni fejlesztési
tervet készít, és előrehaladási naplót vezet a tanodai szolgáltatást igénybe vevő tanulók
tapasztalatairól.
A szülők:
 Hozzájárulnak, hogy a tanoda munkatársa kapcsolatot tartson gyermekük iskolájával,
és figyelemmel kísérje az iskolai előmenetelét.
 Hozzájárulnak, hogy a tanoda munkatársa betekinthessen a tanuló iskolai eredményeit
rögzítő dokumentumaiba (osztálynapló, ellenőrző könyv).
 Érdeklődnek a gyermek iskolai munkájáról, magatartásáról, a sikeresség érdekében
együttműködnek a tanoda dolgozóival.
 Szorgalmazzák gyermeküket, hogy vegye igénybe a tanoda szolgáltatásait. A gyermek
hiányzásait előzetes szülői kikérővel vagy orvosi igazolással igazolja.
 Lehetőségtől függően segítik a tanoda működését társadalmi munka formájában.
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A gyermek:
 Vállalja, hogy a sikeres iskolai előmenetele érdekében rendszeresen – legalább heti 2
alkalommal és összesen legalább 4 órában – részt vesz a tanodai foglalkozásokon.
 Vállalja, hogy részt vesz a Tanoda által szervezett programokon.
 Igyekszik képességei szerint önállóan teljesíteni kötelességét (felkészülés tanórákra,
dolgozatokra, vizsgákra).
 Tájékoztatja a tanoda munkatársait az iskola aktuális eseményeiről, eredményeiről,
esetleges problémákról.
Az Együttműködési szerződés ………… -től……………………-ig érvényes.

.....................................................................
törvényes képviselő (szülő) aláírása

....................................................................
gyermek aláírása

....................................................................
tanodavezető/munkatárs

Kaposfő, 2020. szeptember 01.
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