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Az Illés Béla Labdarúgó Akadémia tagjaira vonatkozó szabályok
A labdarúgó tanulók nevelése-oktatása során a közoktatási törvény mellett az alábbi
dokumentumokat vesszük figyelembe:
o a fenntartó Önkormányzat rendeletei és határozatai
o iskolai SZMSZ
o a Sportról szóló CXLV (2000. Dec. 19.) tv
o az országos szakszövetségek előírásai
o Illés Béla Labdarúgó Akadémia dokumentumai
Az iskola az oktatás során az Illés Béla Labdarúgó Akadémia tervezett programját figyelembe
veszi a délelőtti oktatás és a kollégiumi tanulószobák kialakítása során.
Az iskola az augusztusi tantestületi tanévnyitó értekezlet után átadja az akadémiának az iskola
éves programját.
A labdarúgók éves programjának tervezésénél ezeket az időpontokat figyelembe kell venni.
Pl.: szülői értekezletek, fogadóórák, hazautazások….
1. A labdarúgó tanulók felvétele
A felvételről és átvételről az intézmény igazgatója dönt, az Illés Béla Labdarúgó Akadémia
szakmai stábja véleménye alapján.
2. A tanulói jogviszony megszűnése
A tanulói jogviszony megszűnéséről a Közoktatási Törvény 75. §.-a rendelkezik. A Kt. 65-68.
§. részletesen szabályozzák az iskolai jogviszony és a kollégiumi felvétel létrejöttét.
3. Az akadémista tanulók éves programja

Időszak: Augusztus 31. 12 00 - június 15. 15 00
Ezen időszak alatt az iskola és az akadémia az alábbiak szerint dolgozik együtt:
Az oktatás menete az iskola pedagógiai programja alapján történik.
Heti program
Tanítás
A heti órarend az akadémia edzésprogramját figyelembe véve készül.
Hétfő -péntek:

délelőtti tanítás (órarend szerint)

Évfolyamonként - délelőtt - heti két edzést tervezünk. A délelőtti edzések idejét a
labdarúgók órarendje tartalmazza, amelyek időpontját az akadémia határozza meg
legkésőbb augusztus 1-ig. Az átöltözés az akadémia külső öltözőjében történik. A tanítási
órákon a tanulók átöltözve jelennek meg. Az edzések befejezése a tisztálkodás és az
átöltözés figyelembevételével történik. Ez az edzést tartó edzők felelőssége.
4. Változtatások a heti vagy éves tervezetben
Az akadémia által leadott éves beosztást az iskola figyelembe veszi. A programtól való
eltérést az akadémiai összekötő azonnal közli az iskolával, hogy a délelőtti oktatás és a
délutáni kollégiumi tanulószobáknál ezt figyelembe tudják venni a tanárok. Az előre tervezett
távolmaradást a hiányzás előtt legalább 3 nappal be kell jelenteni!

A hiányzók névsorát az akadémiai összekötő a tanáriban kifüggeszti. Tanítási órákról az
osztályfőnöktől egy, több napról az igazgatótól kéri ki a tanulókat.
Kiemelt, fontos délutáni mérkőzések esetén (pl.: bajnoki rangadók…) a tanulók a nagyszünet
után elmehetnek az órákról. Ebben az esetben a kollégiumban csendes-pihenőt tartanak. A
kollégiumban zajló tanítást nem zavarhatják. A kedvezmény igazgatói utasításra megvonható.
5. Az intézmény működési rendje, az intézetben tartózkodás rendje
A kollégium nyitvatartása
A tanügyi épületet szorgalmi időben reggel 6,30-tól - a szervezett foglalkozások befejezéséig
- 18.00-ig tartjuk nyitva.
A kollégium nyitvatartási rendje:
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Hétvégenként és szünetekben a labdarúgó akadémia éves programját figyelembe véve tartunk
nyitva.
A kollégium hétköznap 8.00-tól 12.00-ig, illetve pénteken 8.00-tól 11.00-ig tart zárva, ott
tartózkodni csak külön kollégiumvezetői engedéllyel lehet.
Vasárnap este 18.00-tól 21.00-ig kell visszaérkezni a kollégiumba, ettől eltérni csak indokolt
esetben, a szülő írásbeli kérése alapján lehet. A fogadó ügyeletet az iskola végzi.
Hétvégenként a fiú kollégiumban az ügyeleti feladatokat az iskola és az akadémia közösen
látja el. Pénteken 15 órától szombat reggel 8 óráig az iskola, majd szombat 8 órától vasárnap
18 óráig az akadémia végzi a diákok teljes körű felügyeletét.
A kollégium napirendjét a kollégium házirendje tartalmazza.
A tanulóknak legkésőbb a kezdés előtt 5-10 perccel kell megérkezniük az osztályterembe.
6. Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga
A fenntartó egyéb rendelkezéséig az iskola területén lévő épületekkel, vagyontárgyakkal,
ingóságokkal, berendezésekkel az iskola igazgatója rendelkezik.
A nagy műfüves pálya mögötti területet – kis műfüves pályát – az iskola a délelőtti tanítás, a
délutáni kollégiumi sportfoglalkozások alkalmával elsődlegesen használhatja.

7. Az intézmény területére belépés és a bent tartózkodás rendje külső személyeknek
Az edzők részére az igazgató engedélyezi a benntartózkodást, illetve a rendszeres belépést az
iskola területére. Az edzők névsorát, valamint a gépkocsik rendszámát az akadémia
szeptember 1-ig ismerteti az igazgatóval, aki az adott tanítási évre adja ki az engedélyt. A
házirendben foglaltak megszegése esetén az igazgató élhet az engedély megvonásával.
8. A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje
Az igazgató és az akadémiai megbízott hetente egyszer egyeztető értekezletet tart.
Évente háromszor kibővített iskolai - akadémiai értekezletet tartunk, melynek résztvevői az
iskola vezetősége, a testnevelés munkaközösség vezetője, az osztályfőnökök, a kollégiumi
csoportvezetők, a kapcsolattartó és az akadémia kijelölt tagjai.
Javasolt időpontok: szeptember, február, június
9. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Segíti az akadémia és az iskola kapcsolattartását.
Részt vesz az akadémiai szülőértekezleteken.
10. A szülői értekezletek
A labdarúgó diákok iskolai és akadémiai szülőértekezletét egy napon tartjuk. Időpontját a
nyitóértekezleten határozza meg a tantestület.
Célszerű az egyéb akadémiai szülői értekezleteket is az iskolai fogadóórákhoz kötni.
11. Ünnepélyek, megemlékezések, egyéb versenyek
A sportpályán tartott iskolai rendezvények, ünnepélyek zavartalan lebonyolítása érdekében
ezen idő alatt a műfüves pályán labdarúgó mérkőzést, illetve edzést nem lehet tartani.
A labdarúgó diákok az akadémia engedélyével részt vehetnek egyéb sportversenyeken.
Azok a tanulók, akik iskolánkat képviselik a különböző sportversenyeken, az iskola mezét
viselik.
12. A térítési díj, tandíj, ösztöndíj továbbá segélyek be- és kifizetése
A labdarúgó diákok díjfizetését az akadémia átvállalhatja, ez estben az SZMSZ-ben
meghatározott fizetési kötelezettség terheli.
A labdarúgó tanulók sportorvosi vizsgálatát az akadémia szervezi. A vizsgálatok a tanítás
rendjét nem zavarhatják meg.
13. A kollégium
A házirend betartása, betartatása az edzők számára is kötelező.
Kapcsolattartás az akadémiával az akadémiai felelősön keresztül történik.
Kollégiumi felvétel
A felvételről és átvételről az intézmény igazgatója dönt, az Illés Béla Labdarúgó Akadémia
javaslata alapján.
Kollégium
A kollégiumi tanulószobák éves beosztását az edzésidőpontokhoz igazítjuk.
Szorgalmi időszakban a kollégiumi szobabeosztást a nevelői munkaközösség végzi, az
akadémia javaslatainak figyelembevételével.
A hétvégén itt maradó labdarúgók névsorát napokra lebontva, valamint a hétvégi kötelező
tanulószobák idejét az akadémiai összekötő péntek 12 00 – ig leadja a kollégium fiú ügyeletes
tanárának.
A hétvégi kötelező tanulószobák beosztható ideje: péntek 14 -17.

A hétvégeken és munkaszüneti napokon a kollégium folyamatos ügyeletet tart. Ezeken a
napokon az ügyeletes tanár valamennyi osztálynak meghatározott időben kötelező
tanulószobai foglakozást tart, szakiránya szerint korrepetál és egyénileg foglalkozik a
tanulókkal.
Ha a labdarúgó tanulók nem az iskola területén belül étkeznek, akkor ezen idő alatt a
felelősség az akadémiát terheli.
14. Bentlakás a kollégiumban
Az edzők részére az igazgató engedélyezi a bentlakást. Az igazgató az adott tanítási évre adja
ki az engedélyt, visszavonható.
15. A kollégiumi tanulószobáról
A kötelező tanulószobáról való távolmaradást az ügyeletes nevelőtanárnak kell bejelenteni. A
tanulószobát tartó tanárnak a foglalkozást új időpontban kell megtartani! Ha szükséges, akkor
akár munkaidejének átcsoportosításával is.
16. A bejáró tanulók foglalkozása
A bejáró tanuló – szülői írásbeli kérés alapján – igazgatói engedéllyel részt vehet a kollégiumi
tanulószobai foglalkozásokon.
17. Az általános iskolás labdarúgó tanulók elhelyezése
Az általános iskolás labdarúgó tanulók a középiskolás diákok közt kerülnek elhelyezésre.
Fokozott felügyeletüket, valamint a szülőkkel és az általános iskolával a kapcsolatot a
megbízott nevelőtanár tartja.
18. Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
A tanórán kívüli délutáni foglalkozásokat az Akadémia edzésterve határozza meg.
19. Az anyagi kártérítési felelősség szabályai
A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a Kt. rendelkezései az irányadók. A
labdarúgó tanulók kártérítését az akadémia átvállalhatja. Ez estben az SZMSZ-ben
meghatározott fizetési kötelezettség terheli.
Őszi-,tavaszi-, téli szünet
Az őszi, a téli és a tavaszi szünet alatt az itt maradó labdarúgó tanulókról az akadémia
gondoskodik. Ezen időszak alatt mindennemű felelősség az akadémiát terheli.

Nyári szünet: június 15. - augusztus 31.
A labdarúgó tanulók nyári edzőtáboroztatásáról az akadémia gondoskodik az iskola alábbi
feltételeivel: A labdarúgó tanulók ügyeletét az akadémia biztosítja. Ez alatt az iskola
házirendjét betartatja, vagy az eltéréseket írásban engedélyezteti az igazgatóval.
Ezen időszak alatt mindennemű felelősség az akadémiát terheli.
Vezetőedző, edzők
Az akadémia irányítása alá tartoznak. Az edzők által felügyelt időben, vagy az edzések alatti
baleseteket az iskola munkavédelmi felelősének be kell jelenteni.
Az iskolát érintő ügyekben bejelentési kötelezettségük van az iskola, az iskola igazgatója felé.
Nemcsak az edzések, mérkőzések, akadémiához kötött sportrendezvények lebonyolítása az
edzők feladata, hanem ezekre való előkészületek, illetve lezárások az akadémiai edzők
felelősége.

