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E-mail: info@moraiskola.hu

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványunk!

Kiadványunkat abból a célból állítottuk össze, hogy rövid,
áttekinthető tájékoztatást adjunk a 2021/2022-es tanév eseményeiről,
programjairól.
Tájékoztatónk tartalmazza az iskola házirendjét, a Móra
Illemkódexet. Bízunk abban, hogy ezek ismeretében a szülőkkel való
együttműködésünk még jobb lesz.
Eredményes tanévet kíván:
Dr. Makk Zoltán
igazgató
makk.zoltan@moraiskola.hu

Németh E. Zsolt
igh.
nemeth.zsolt@moraiskola.hu

.

Földesné Hadarits Eszter
igh.
foldesne.hadarits.eszter@moraiskola.hu

Móra szótár
Alapítvány:
- “A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskoláért”
közhasznú alapítvány
- Adószáma: 18280764-1-08
Csengetési rend:
1. óra 800 – 845
2. óra 900 – 945
3. óra 1000 – 1045
4. óra 1100 – 1145
5. óra 1200 – 1240
6. óra 1250 – 1335
7. óra 1340 – 1420

Rövidített csengetési rend:
1. óra 800 – 835
2. óra 840 – 915
3. óra 930 – 1005
4. óra 1010 – 1045
5. óra 1050 – 1125
6. óra 1130 – 1205
7. óra 1210 – 1245

Porta

Intézményünk hétfőtől péntekig 700-1900-ig tart nyitva.
A tanítási idő alatt az épületben csak az intézmény tanulói és
dolgozói tartózkodhatnak!
Kérjük a szülőket, hogy a portásnak minden esetben, külön kérés
nélkül is jelentsék be, kit és miért keresnek!
Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető
előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülő részére szervezett
programon való részvétel céljából.
Az intézmény aktuális és részletes járványügyi szabályai az iskola
honlapján megtalálhatóak.

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
Információ kérhető Nagy Anita Gyermek-és ifjúságvédelmi felelőstől
az alábbi időpontokban:
-

Kedd
12 00-12 40

Szerda
12 00-12 40

-

Iskolai védőnői egészségügyi szolgálat (Tel : 30 / 551-4798)
Turiné Dóczi Katalin védőnő felkereshető az iskolánk orvosi
rendelőjében az alábbi időpontban:
hétfő

kedd
-

szerda
9-11

csütörtök
-

péntek
-

Az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulóival foglalkozó gyógypedagógusaink:
-Berebora Attiláné
- Dr. Horváthné Karácsony Petra
kedd

1000-1045

Továbbtanulás
Információ Sallainé Félix Alexandra pályaválasztási felelőstől
kérhető:
szerda

14.00 – 1530

Szülői munkaközösség
A szülők választása alapján szerveződő közösség.
Vezetője: Horváth Csaba (7.c)

A 2021 / 2022 - es tanév rendje
I. félév
(tervezet)

08.23.
08.24.
08.30.
08.31.

hétfő
kedd
hétfő
kedd

10.21.

csütörtök

10.21.

csütörtök

1200

Szülői értekezlet
(1. évfolyam)
Szülői értekezlet
(2-4. évfolyam)
Szülői értekezlet
(5-6. évfolyam)
Szülői értekezlet
(7-8. évfolyam)
Iskolai ünnepély az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére
Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet

11.02.
11.10.

kedd
szerda

12.21.

kedd

1200

Őszi szünet utáni első tanítási nap
Pályaválasztási szülői értekezlet
Karácsonyi ünnepély, a téli szünet
előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet

01.03.
01.15.
01.22.
01.24.
01.29.

hétfő
szombat
szombat
hétfő
szombat

Téli szünet utáni első tanítási nap
Farsangi bál (felső)
Farsangi bál (alsó)
Félévi bizonyítványosztás
Farsangi bál (felnőtt)

II. félév
(tervezet)
02.01.
02.08.
02.04.
02.11.
02.14.
02.15.
02.21.
02.28..
03.

kedd
kedd
péntek
péntek
hétfő
kedd
hétfő
hétfő
péntek

1700
1700

03.11.

péntek

1200

03.22.

kedd

04.13.

szerda

1500
900
1500
1500

Szülői értekezlet
(alsó tagozat)
Szülői értekezlet
(felső tagozat)
Móra – megemlékezés
Valentin napi program
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli
Ovisuli
Regionális német nemzetiségi
szavalóverseny
Iskolai ünnepély 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére

Nyílt nap alsó tagozaton az 1. és 4. ,
a felső tagozaton az 5. és 6. osztályokban

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap

Tavaszi szünet
04.20. szerda
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
6. és 8. évfolyam idegen nyelvi
05.
mérése
05.
6.-8. osztályosok országos mérése
Felsős osztályok
05.30. és 06.03. között
tanulmányi kirándulásai
06.03. péntek
Pedagógus nap
Alsós osztályok
06.07. és 06.10. között
tanulmányi kirándulásai
06.15. szerda
Utolsó tanítási nap
06.15. szerda
1500
Ballagás
00
06.23. csütörtök
15
Tanévzáró ünnepély (alsó tagozat)
06.23. csütörtök
1700
Tanévzáró ünnepély (felső tagozat)

Fogadóóra
(1730-1900)
I. félév
II. félév
Dr. Makk Zoltán
Németh E. Zsolt
Földesné H. Eszter

november 2.
március 1.
igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

igazgatói iroda
igh. iroda
igh. iroda

Alsó tagozat
Osztály

Osztályfőnök

Napközis nevelő

Terem

1.a
1.b
1.c

Bánfi Tamásné
Böröcz Andrea
Pálné Bocz Júlia

Püspöki Adrienn
Horváthné Virág Judit
Imréné Veverán
Veronika
Rumbus Adrienn

14.
5.
10.

Farkasné Simon Éva

3
13.
16.

1.d
1.m
2.a
2.b
2.c
2.m
3.a
3.b
3.c
3.m
4.a
4.b

Bálint Virág
Horváth Csabáné
Farkasné Simon Éva
Horváth Gáborné
Cimerman Antalné
Takácsné Horváth Judit Döme-Csorba Dominika
Szabóné Makai Tímea
Pintér Nikolett
Magyar Istvánné
Farkasné Simon Éva
Nagy_Gyurics Judit
Horváth István Lajosné
Radics Viktória
Szabóné Kiss Judit
Medgyesiné Balázs
Zsuzsanna
Horváth-Kósa Andrea

Horváth Gyöngyi
Haászné Rigó Anett

Sej Ildikó

12.
1.
15.
6.
11.
2.
8.
4.
9.

4.c
4.m

Bella Józsefné
Neubergerné Farkas
Andrea

Klemensics Szilvia

7.

Farkasné Simon Éva

4.

Felső tagozat
Osztályfőnök
Osztály
5.a
5.b
5.c

6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c

tantárgy

Terem

Reschné Kozinczki
Márta
Sallainé Félix
Alexandra
Túróczy Ágnes
Léber László
Máténé Blahovits
Eszter
Millei-Forgó Diána
Wachtlerné Stiglitz
Erzsébet

21.

matematika, kémia

22.

magyar

20.
28.
23.

angol
testnevelés (néptánc)
természettudomány, testnevelés

25.
2.

történelem
német

Blahovits Márta

19.
24.

magyar, etika
német, német népismeret

1.

természetismeret, ének

17.

német, német népismeret

18.

matematika

26.
29.
3.
21.
27.

német, német népismeret
német, német népismeret
informatika, biológia
fizika, matematika
német, német népismeret

17.

vizuális kultúra

Lendvainé Siska
Judit
8.a
Besszerné Lakner
Ingrid
8.b
Kocsisné Balassa
Gyöngyi
8.c
Hartainé Rédling
Mária
Dr. Nagy Istvánné
Hofbauerné Gombosi Katalin
Kovács Anita
Rochat Cédric Bastien
Sághyné Leinwetter
Magdolna
Szűcsné Schmuck Zsuzsanna

A nem osztályfőnök nevelők a nevelői szobában kereshetők fel!
Ádám Judit
Bartók Tímea
Berebora Attiláné
Bőhm Józsefné
Galgócziné Bálint Márta
Földes Erzsébet
Dr. Horváthné Karácsony Petra
Jenei Nikola
Királyné Szável Krisztina
Magyar István
Molnárné Rézmann Mária
Nagy Anita
Nyéki András
Sándor Gabriella
Sadek Ildikó
Sej Ildikó
Simon Lajosné

úszás
német
gyógypedagógia
magyar
matematika
német, német népismeret
gyógypedagógia
német, német népismeret
német
történelem
testnevelés
technika, tanulószoba
testnevelés, biológia
német
német
német
földrajz, testnevelés

Tanulóink jogai
Iskolánk minden tanulójának joga, hogy színvonalas oktatásban
részesüljön, s abban aktívan vegyen részt.


Képességeidnek megfelelően részt vehetsz szaktárgyi, tanulmányi,
sport és kulturális versenyeken.



Szüleid kérésére igénybe veheted az általános iskolai napközit,
tanulószobát.



Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző
felekezetek által tartott hittanórák időpontját és helyszínét a
hitoktatótól tudod meg.



Minden tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesülhet.
Kedvezményes vagy ingyenes étkezésben részesülhetsz a család
helyzetététől függően. Ennek feltételeiről, szabályairól és az
igénylés rendjéről az IMGSZ munkatársaitól kaphatsz te, vagy
kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást.



Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítéka a
diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában
sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban az
iskola igazgatójához fordulhatsz.

Jogaid gyakorlásához a szükséges tájékoztatást:
 az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon),
a tanítódtól,
 a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően),
 iskolagyűlésen,
 a diákönkormányzaton keresztül, az iskola faliújságján
keresztül kaphatod meg.

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt
nyilváníthatsz:
 tanítóddal megbeszélve,
 osztályfőnöki órán,
 az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban,
 a

diákközgyűlésen

a

diákönkormányzat

működési

szabályzatában.
A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled
tanáraid. Egy nap csak kettő témazáró dolgozatot írattathatnak veled.
Az írásbeli dolgozatokat kijavítva kettő héten belül megkapod a
szaktanáraidtól.

Tanulóink kötelességei
Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy a pedagógiai
programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen,
felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse.
A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett
magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el
feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól
segítséget!
Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is
joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak,
dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket!
Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed
megtartanod. Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell
tanáraid és társaid emberi méltóságát


Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek
vagy orvosnak kell igazolnia az ellenőrző könyvben.



A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást
igazolhat. Az előre látható, hosszabb idejű hiányzásról-annak
megkezdése előtt egy héttel - az osztályfőnököt értesíteni kell.



Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten, az ellenőrző
könyvön és az e-napló üzenőfelületén keresztül tart kapcsolatot.
A tájékoztató füzetet minden nap magaddal kell hoznod, az oda
beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell
mutatnod.
Az ellenőrző könyv okmány, a bejegyzéseket csak a tanár
javíthatja, helyesbítheti.



A tanítási napokon 1600- ig kell az iskolában tartózkodnod. Ez
alatt az idő alatt különböző foglalkozásokon, szakkörökön vehetsz
részt. Ha a szüleid írásban kérik, az utolsó tanítási óra után is haza
mehetsz.

Az épületben úgy viselkedj és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se
a magad, se társaid testi épségét.


Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain
bármilyen tárgyat kidobnod tilos!



Más testi épségét veszélyeztető módon hógolyózni tilos!



Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartanod!

Bármely iskolán kívüli rendezvényen (múzeumlátogatás, tanulmányi
kirándulás, erdei iskola, színházlátogatás, hangverseny)
viselkedésedben köteles vagy az iskola házirendjét megtartani.
Kötelességed a szervezett programon a kísérő pedagógus által
megkövetelt szabályokhoz igazodni.
Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit,
eszközeit rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, szüleidnek a
köznevelési törvény 59. §-a szerint kártérítést kell fizetniük.
Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott
tárgyakat, eszközöket az iskolában nem használhatod, az azokban
bekövetkezett kárért az iskola csak szándékos károkozás esetén felel.
A mobiltelefonodat csak az órát tartó szaktanár engedélyével
használhatod.
Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a
hulladékgyűjtőbe tedd!

Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést
von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a köznevelési
törvény 58. §-a tartalmazza.
Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet:
Fehér blúz, ing, fekete (sötét) szoknya, nadrág.

Iskolánk munkarendje
Az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel (7 óra 50 percig) kell
beérkezned, hogy legyen időd az első tanítási órára előkészülni. Az
iskola reggel 7 órától tart nyitva. 7 óra 45-ig igénybe veheted a reggeli
ügyeletet a kijelölt helyen.


Az udvaron és a tantermekben csak felnőtt felügyelet mellett
tartózkodhatsz délelőtt és délután egyaránt.



A napközis foglalkozások 1630 óráig tartanak.

Ha neked

rendszeresen vagy egy-egy alkalommal előbb el kell menned,
szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. A foglalkozások végén
napközis nevelőd vagy a tanulószobai foglalkozást tartó
pedagógusod lekísér a földszintre.

Az iskola büféjét igénybe veheted:
-

ha alsó tagozatos vagy: 730-745 között és a szünetekben

-

ha felső tagozatos vagy 745-800 között és a szünetekben

A tanulók jutalmazása

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten
kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi
magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki






tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket ér el,
eredményes kulturális tevékenységet folytat,
kimagasló sportteljesítményt ér el,
a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet
végez.

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben
és jutalomban lehet részesíteni.

A jutalmazás formái:
 Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
- szaktanári
- napközi-vezetői
- osztályfőnöki
- igazgatói
- nevelőtestületi
 Igazgatói dicséretben részesülhet azt a tanulót, aki az iskolán kívül
rendezett tanulmányi versenyen, sportvetélkedőn, kulturális
versenyen, művészeti versenyen helyezést ért el.
(városi, területi 1-3., megyei 1-10., országos versenyen elért
helyezés)
 Igazgatói dicsérő oklevelet kap az, aki az év végén jeles vagy
kitűnő eredményt ért el.
 Jutalmazási formák: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás
(színház vagy kiállítás látogatásához), jutalomtáborozás, könyv
vagy könyvutalvány.
 A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola működését
támogató alapítványok a tanulók jutalmazásából is részt vállalnak
(pl. Kiváló Tanuló Emlékplakett, tanulmányi versenyek nevezési
díja stb.)
 Kiváló Tanuló Emlékplakett

Fegyelmi intézkedések
 ha a tanuló házi feladata vagy felszerelése ugyanabból a
tantárgyból háromszor vagy ötször hiányzik, elégtelent kap,
amelyet a nevelő megkülönböztető jelzéssel lát el az
osztálynaplóban
 egy óra igazolatlan mulasztás a havi magatartásjegy értékelésekor
változó magatartás jegyet von maga után
 ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi
eljárás alapján szóbeli, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
Szaktanár
szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
intő

Osztályfőnök
által adható fokozatok

Igazgató

szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
intő
rovó

szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
intő
rovó
más osztályba való
áthelyezés

Mosonmagyaróvár, 2021. szeptember 1.
Dr. Makk Zoltán
igazgató

Vass Gergő
DÖK- képviselő

ILLEMKÓDEX
A kulturált viselkedés szabályai között vannak alapvető szabályok,
amelyek mindenütt- így az iskolában is –kötelezőek.
1. A köszönés alapvető viselkedési szabály. Udvariasan köszöntsd
az iskola valamennyi nevelőjét és dolgozóját, valamint
iskolatársaidat!
2. Légy udvarias, figyelmes a felnőttekhez és társaidhoz! Engedd
előre az idősebbeket és a lányokat!
3. Véleményedet mindig udvariasan nyilvánítsd ki! Érveid hiányát
ne pótold hangerővel, ne kiabálj! Nem illik mások szavába vágni
sem! Mellőzd az „én mindenkinél mindent jobban tudok”
viselkedést!
4. Ha mérges vagy, fékezd magad! Ha megbántasz valakit, kérj
elnézést tőle!
5. Fontos a kölcsönös segítségnyújtás. Tetteidet soha ne a
rosszindulat, az ártó szándék, vagy egyszerűen a nemtörődömség
vezérelje!
6. Minden körülmények között kerüld a bárdolatlan, csúnya
kifejezéseket! Beszédmodorod, viselkedésed ne váltson ki iskolán
belül és kívül megbotránkozást!
7. Óraközi szünetekben úgy foglald el magad, hogy ne zavard
társaidat! Csengetésre gyorsan, rendesen sorakozz!
8. Vigyázz a tisztaságra, a rendre és a berendezések épségére!
Különösen ügyelj a mosdó tisztaságára. Ne szemetelj, és ne menj
el a mások által elejtett szemét mellett sem! Vedd azt fel, és dobd
a szemétgyűjtőbe! Ha köhögnöd, tüsszentened kell, használj
zsebkendőt!
9. Az ebédlőbe fegyelmezetten érkezz! Kabátodat, táskádat a kijelölt
helyre tedd!

10. Tisztán, rendezetten, ízléses külsővel jelenj meg az iskolában!
Kerüld a szélsőséges divatirányzatokat! Ne fesd a hajad, ne
lakkozd, ne rágd a körmöd, és ne hordj ízléstelen ruhákat! Ne
viselj az iskola épületében sapkát!
11. Az ünnepélyeken, előadásokon, rendezvényeken tetszésedet
tapssal fejezd ki, ne füttyel, kiabálással!

KÉRÉSEINK A SZÜLŐKHÖZ
1. Kérjük, rendszeresen látogassák a szülői értekezleteket,
fogadóórákat.
2. Kéréseikkel forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz,
szaktanárokhoz, valamint az iskola vezetőihez.
3. Kapcsolódjanak be szabadidős programjainkba!
4. A tanórák nyugalmának megőrzése érdekében csak a portáig
kísérjék gyermeküket.
5. Kérjük a tisztelt szülőket, a tanulóinkkal szemben támasztott
elvárásainkban szíveskedjenek segíteni, támogatni bennünket.
Együttműködésükre számítunk:

A MOSONMAGYARÓVÁRI
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANTESTÜLETE ÉS DOLGOZÓI

