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„REND A LELKE MINDENNEK!”
„Teljesítsd kötelességeidet, hogy legyenek jogaid”
Bevezető
A házirend az iskolai élet törvénye. A házirendet a fenntartó véleményének meghallgatásával
az igazgató állítja össze a mindenkori kötelezőség jogszabályok és rendeletek betartásának
figyelembevételével. Annak elfogadása a nevelőtestület jogkörébe tartozik.
Betartása és betartatása minden pedagógus, minden dolgozó, tanuló egyéni és közösségi érdeke.
A házirend korrekciójának elkészítését előíró törvényi rendelkezés:
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
A házirend kifejezi, hogy a gyermekek és nevelők milyenné szeretnék formálni az iskolai
közösséget. A megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség növelését
szolgálják.
A házirendben nem szabályozott kérdésekben az iskola vezetősége dönt.

A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését.

A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:
• egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit tiszteletben tartsa, és
mindenkor azokhoz méltóan viselkedjen,
• szorgalmasan tanuljon, rendszeresen részt vegyen az iskolai és a gyülekezeti
istentiszteleti alkalmakon, óvja környezetét, tiszteletet és felelősségérzetet tanúsítson
egyháza, nemzete, hazája, szülei, nevelői iránt
• tartsa tiszteletben tanárai, iskolatársai emberi méltóságát és személyiségi jogait
• óvja saját és társai testi és lelki épségét, egészségét;
• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő ismereteket;
• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől
hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
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•

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 az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé
teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
• megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában
(pl. tűzriadó),
• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat.
2. A testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok:
• a tanuló a tornateremben, csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
• testnevelés óra alatt a felmentett tanulóknak is a tornateremben, illetve a sportpályán
kell tartózkodniuk;
• az öltözőkben (illetve az osztálytermekben) a testnevelés óra alatt senki sem
tartózkodhat, az öltözőket (osztálytermeket) lehetőség szerint zárva kell tartani;
• sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést kell viselniük (pl.: tornacipő, edzőcipő, fehér póló, trikó,
tornanadrág, tornadressz, melegítő, felsős lányoknak szükség szerint sportmelltartó);
a kötelező öltözetet az iskolavezetés határozza meg.
• testnevelés alóli felmentés csak orvosi igazolás alapján adható;
• könnyített, illetve gyógytestnevelés jogosságát szakorvosi vélemény alapján az
iskolaorvos állapítja meg;
• testnevelés órán, illetve sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát,
gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, más, tanár által balesetveszélyesnek tartott
kiegészítőket, hosszú hajukat pedig összefogják.
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását a Körzeti Orvosi Rendelőben,
iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az egészségügyi intézményben
meghatározott napokon és időpontban rendeli be az osztályokat.
- Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
• fogászat: évente legalább egy-két alkalommal,
• belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
• szemészet: évente egy alkalommal,
- Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy
alkalommal, illetve az iskola jelzése alapján szükség szerint.
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Az iskolaorvos elérhetősége:
Dr. Temesszentandrási György
30/411-2345
Alcsútdobozi rendelő: 353-271
Tabajdi rendelő: 594-331
Rendelési ideje:
Hétfő: 16:00-20:00
Szerda:9:00-13:00
Péntek:9:00-13:00
A fogorvos elérhetősége:
Dr. Hargitai László
Alcsútdobozi rendelő: 353-054
A védőnő elérhetősége:
Kárpáti Hajnalka
30/619-9454
tabajdvedono@gmail.com
Tanácsadás:
- Az iskola épületében, területén dohányozni nem lehet. Az intézményt az iskola vezetősége
nemdohányzó létesítménynek minősítette.
A tanulók közössége
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség élén – mint, pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának
szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választhatják meg évente a 2-8. évfolyamon:
• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
A diákkörök
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. A
diákkör lehet pl.: szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának a megelőző tanév végéig
bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a Szülői Szervezet tagjai. A
javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév szeptember 30-ig – az adott lehetőségek
figyelembevételével, (megfelelő létszám, költségvetés) – az igazgató javaslatára, a
nevelőtestület dönt.
3. A diákköröket pedagógus, vagy az iskola igazgatója által felkért, szakképesítéssel rendelkező
külső, személy vezeti.
4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében
év végéig részt kell venniük.
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Az iskolai Diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, ún.
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik, illetve
működhet.
2. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből
álló Vezetőség irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
4. Az iskolai Diákönkormányzat képviseletét, pl.: szükség esetén értekezlet - az iskolai
Diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi,
véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell
kérnie az iskolai Diákönkormányzat Vezetőségének véleményét.
5. Az iskolai Diákönkormányzat havonta 1 alkalommal összeül, és megbeszéli az elmúlt hónap
rendezvényeit, illetve felkészül a következő hónap teendőire.
Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója, valamint a
diákönkormányzat munkáját segítő nevelő a felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője (elnök, titkár) beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak
munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai Házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
5. A diákönkormányzat saját szervezeti- és működési szabályzata szerint működik, amelyben a
választáshoz és a tagsághoz fűződő jogok gyakorlását pontosan le kell fektetni.
A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskolai Munkatervről, az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról
• az iskola igazgatója
o az iskolai Diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, a
diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
o a hirdetőtáblákon keresztül folyamatosan tájékoztatja,
• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, illetve alkalomszerűen tartanak
tájékoztatást.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan
szóban és tájékoztató füzetben, (ellenőrző könyvben), digitális napló tanulói felületén írásban
tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola Igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, és a
Diákönkormányzathoz fordulhatnak.
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4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola Igazgatójával, nevelőivel.
5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai Munkatervről
• az iskola igazgatója
o az összevont szülői értekezleten, év elején
o a szülői szervezet választmányi ülésén, év elején és második félév elején
o a hirdetőtáblán folyamatosan
o Facebook-oldalon létrehozott, intézmény nevét viselő csoportban
o az intézmény honlapján
o a megraio.hu domain-en keresztül megosztva
• az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
• szóban:
- a szülői értekezleteken,
- az iskola fogadóóráin,
- a családlátogatásokon,
- a nyílt tanítási napokon,
- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,
- vagy előre egyeztetett egyéb időpontban személyesen vagy telefonon.
• Írásban, a tájékoztató füzet útján (ellenőrző könyvben, a digitális napló tanulói
felületén) ,az első évfolyamon, illetve a második évfolyam első félévéig
negyedévenként, (november) félévkor (január vége), valamint a harmadik
negyedévben. Az év végi minősítő értékelés bizonyítvány útján történik.
7. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai Munkaterv tartalmazza.
8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a Diákönkormányzathoz vagy a Szülői
Szervezethez fordulhatnak.
9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a Szülői
Szervezettel.
Az iskola működési rendje
Az intézmény nyitva tartása:
1. Szorgalmi időben az intézmény reggel 730-tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de
legkésőbb 1600 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben (őszi, tavaszi, téli szünet és egyéb) az
intézmény a tájékoztató táblára kiírt ügyeleti rend szerint tart nyitva, az igazgató által
meghatározott időpontokban. Az iskolát szombaton és vasárnap - rendezvények kivételével zárva kell tartani. Ettől eltérni eseti kérelmek alapján az igazgató engedélyével lehet;
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2. Szorgalmi időn kívül (a nyári szünetben) előre meghatározott ügyeleti napokon és helyen
tartunk ügyeletet.
A szorgalmi időn kívüli időszakban igény szerint - az igazgató előzetes engedélyének
beszerzésével - az arra kijelölt területen és előre meghatározott időpontokon belül van
lehetőség az iskolában tartózkodásra;
Az intézményben tartózkodás rendje
1. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felügyelettel használhatják. Tanítási
idő után tanuló csak külön engedéllyel, vagy szervezett foglalkozás igénybevétele esetén
tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való részvételt a
szülő a tanév elején jelentkezési lapon kéri, amit a foglalkozás vezetője az osztályfőnökkel
együtt hagy jóvá.
2. A tanuló tanítási idő alatt csak rendkívüli esetben, valamelyik vezető (igazgató,
munkaközösség vezető), osztályfőnöke engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.
3. A tanítás befejezése után a tanulók elhagyják az épületet, az iskola területét. Az ebédelő
tanulók megebédelnek, ők az étkezés után távoznak. A napközis tanulókat tanítás után az
utolsó órát tartó nevelő átadja a napközis nevelőnek.
4. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 8. 00 óra és 16.00. óra
között.
A tanítás rendje:
Heti egy alkalommal a tanulók az első tanítási óra előtt kötelezően reggeli áhítaton vesznek részt.
Ezeken a napokon 740-re kell megérkezni az iskolába. Egyéb napokon 7:45-re lehetőség szerint
érkezzenek meg az iskolába.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik. A
kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 14 óráig be kell fejezni. Rendkívül
indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
1. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Hétfőn:
1. óra:
8:05 – 8:50
10 perc szünet
2. óra:
9:00 – 9:45
15 perc szünet
3. óra:
10:00 – 10:45
15 perc szünet
4. óra:
11:00 - 11.45
20 perc szünet
5. óra:
12:05 - 12.50
15 perc szünet
6. óra:
13. 05 - 13.50
10 perc szünet
7. óra:
14:00 – 14:45
15 perc szünet
8. óra
15:00 – 15:45
Keddtől péntekig:
1. óra:
8. 00 - 8. 45
15 perc szünet
2. óra:
9:00 – 9:45
15 perc szünet
3. óra:
10:00 – 10:45
15 perc szünet
4. óra:
11:00 - 11.45
20 perc szünet
5. óra:
12:05 - 12.50
15 perc szünet
6. óra:
13. 05 - 13.50
10 perc szünet
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2.

3.

4.
5.

7. óra:
14:00 – 14:45
15 perc szünet
8. óra
15:00 – 15:45
A tanulóknak kedvező időjáráskor az óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet, – az
udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő engedélyével és
felügyeletével a tanulók a folyosón maradhatnak.
Az első és második óraközi szünet a tanulócsoportok közt megosztva tízórai szünet. Ekkor a
tanulók a tantermekben étkeznek, kivéve az iskolai étkeztetésben részesülő tanulókat, akik az
ebédlőben tízóraiznak.
Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron kell sorakozniuk, majd az ügyeletes nevelő
irányításával és engedélyével bevonulnak az osztálytermekbe.
Becsengetés után a tanulók a tanteremben fegyelmezetten várják a pedagógust.

6. A tanítási órákon minden tanuló kötelessége, hogy:
•
•
•
•

előkészítse tájékoztató füzetét és az órához szükséges tanfelszereléseket,
(a tájékoztató füzet háromszori hiánya fegyelmező intézkedést von maga után)
figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan vegyen részt a tanórák munkájában,
teljesítse feladatait;
kézemeléssel (jelentkezés) jelezze, ha szólni kíván, és csak felszólításra feleljen;
ülésrendje szerinti helyén tartózkodjon, az egyes órák, foglalkozások, illetve a tanítás
végén tisztaságot, és rendet hagyjon maga után.

•

a tanuló és felszerelése mindig legyen tiszta, gondozott!

•

A tanuló a tanórán ételt, italt nem fogyaszthat! (rendkívüli esetben tanári engedéllyel
kivétel tehető)

Az iskola a szülőkkel a tájékoztató füzeten keresztül tartja a kapcsolatot, ezért a tanulóknak a
napi foglakozásokhoz szükséges felszerelés mellett a tájékoztató füzetet is minden nap
maguknál kell tartaniuk. Az oda bekerült bejegyzéseket az illetékeseknek (szülők,
osztályfőnök, nevelők) haladéktalanul be kell mutatni.

7. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására külön engedély nélkül csak a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató, távolléte esetén a helyettese
adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt
esetben az igazgató tehet.
8. A tanórán kívüli tevékenységek rendje
• A tanórán kívüli foglalkozások közé a napközi, tanulószoba, szakkörök, énekkar,
korrepetálás, tanulmányi és sportversenyek, tömegsport, könyvtár, tanfolyam, diákkörök,
versenyre felkészítő foglalkozások, kulturális rendezvények, egyéb rendezvények
tartoznak.
• Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők.
Ezek helyét és idejét a terembeosztással együtt az igazgatóhelyettes rögzíti a tanórán
kívüli órarendben. A foglalkozás vezetője lehet az iskola tanára, dolgozója, külső szerv
képviselője, szülő. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
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•

Külsős foglalkozásokat csak úgy lehet szervezni, hogy az iskola nevelési-oktatási
tevékenységét ne zavarja.
• Az iskola diákjai tanítási idő alatt és az után is csak pedagógus, vagy a foglalkozás
vezetőjének engedélyével és kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az
intézmény területén.
• Az iskola területén, a tanulókon és az iskola alkalmazottain kívül más személy csak
engedéllyel tartózkodhat.
9. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Az iskola helyiségeiben tanuló(k) egyedül nem tartózkodhatnak.
10. Az igazgatói irodába és a tanáriba csak indokolt esetben a kopogást követő engedély után lehet
bemenni.
11. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.

A megjelenés általános szabályai
Iskolánk keresztyén egyházi intézmény. Hivatását, céljait csak akkor töltheti be, ha külső és belső
rendjében, megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításának és Jézus Krisztus példájának követésére
törekszik. Iskolánk minden tagjának – diákjának, tanárának és más dolgozójának – komoly
felelőssége, hogy magatartásával és cselekedeteivel e tanításoknak, és ennek a példának a
hitelességét minősíti a környező társadalom számára.
Az alábbi szabályok megtartásának kötelezettsége nemcsak az iskolában érvényes, hanem időben és
térben azon kívül is.
Viselkedés:
- Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell
jutni a tiszteletnek, a szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülni kell a tettleges
durvaságot, az alantas és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, amely a
közösség tagjait zavarja, megbotránkoztatja, sérti, vagy lelki sérülést okoz.
- A lányok és fiúk kapcsolatában, a mértékletesség legyen a vezérelv.
- A napszaknak megfelelően, vagy hagyományos felekezeti köszöntéssel (Áldás,
Békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus!) kell köszönteni – iskolában és iskolán kívül –
az iskola valamennyi tanárát és dolgozóját, az épületen belül és kívül minden felnőttet.
- A tanterembe belépő, vagy onnan távozó tanárokat, vagy vendégeket az
osztályközösség vagy tanulócsoport felállással és „Áldás békesség!” köszöntéssel
köszönti.
- A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember (tanár vagy diák) munkájának
megbecsülése a sikeres munka előfeltétele. Az órai munkában való folyamatos
részvétel kötelező, az eredményes tanulás első és elengedhetetlen feltétele.
- A törvény értelmében a dohányzás szigorúan tilos az intézmény egész területén,
közvetlen környezetében, és az iskolai rendezvényeken.
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-

Tilos továbbá a szeszesital, a kábítószer és más, egészségre ártalmas szerek (pl.
energiaital) behozatala és fogyasztása. Tilos ezen szerek hatása alatt iskolába jönni.
Aki mindezeket megszegi, fegyelmi vétséget követ el, s ennek jogkövetkezménye
van. Mindez természetesen a tanítási időre, és az azon kívüli rendezvényekre
egyaránt vonatkozik.
Öltözködés, küllem:
- Az iskolai ünnepségeken – jó idő esetén - a fehér blúz, illetve ing, sötét alj, nadrág,
illetve cipő, valamint az iskola jelképének viselete (nyakkendő) kötelező. Kötelező
továbbá a fenti megjelenés egyes versenyeken.
- A hétköznapi ruházatban a tisztaság, a mértékletesség és az egyszerűség legyen a
mérvadó. Tilos a hivalkodó, a feltűnő és a hiányos öltözék.
- Tanítási időben a díszítő (pl. piercing, körömlakk) és szépítőszerek használata tilos az
iskolában és az iskolán kívül.
- a váltócipő használata egész évben kötelező. Az iskola minden helyiségébe a tanév
során váltócipőben lehet bemenni.

A tanulók tantárgyválasztása
1. Az iskola igazgatója minden tanév februárjában az osztályfőnökök közreműködésével szülői
értekezleteken a szülőket, illetve osztályfőnöki órákon áprilisban a tanulókat értesíti a
következő tanévben kötelezően választható tantárgyakról. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a
tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május
20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
2. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.
3. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban
módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai
rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint 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. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek (működhetnek):
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• osztályonként egy vagy két hetes,
• tantárgyi felelősök (leckefelelős) stb.
4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek
feladatai:
• A hetesek szolgálata a tantermekben, az első órát megelőző időszakban és az óraközi
szünetek ideje alatt tart.
• Becsöngetéskor ellenőrzik, hogy minden tanuló kész a tanítási óra megkezdésére,
ellenőrzik a létszámot.
• Minden órán jelentenek az órát tartó pedagógusnak.
• Gondoskodnak krétáról és tiszta tábláról.
• Kiemelt feladatuk a tanteremben lévő táskák, felszerelések, eszközök, felügyelete.
• Óra után ellenőrzik a terem rendjét, tisztaságát, jelentik a berendezésben esetlegesen
keletkezett kárt.
• Óra végén kiszellőztetik a tantermet.
• A fegyelmezetlenül viselkedőket jelentik az osztályfőnöknek.
• Ha az órát tartó tanár a becsöngetés után 10 perccel nem jelenik meg, azt jelentik az
iskola titkárságán.
6. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi
felelősök segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi
feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős
lehet: leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb. A szertárfelelősök feladatainak
meghatározása a szaktanár kötelessége a balesetvédelmi előírások figyelembevételével.
7. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában
a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A
tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős személyek neveit iskolai Munkaterv
tartalmazza.

A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja a tájékoztató füzetbe
történő bejegyzéssel. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3. Előzetes szülői vagy valamilyen szervezet, sportegyesület személyes vagy írásbeli kérésére
engedélyezhető a távollét az alábbiak szerint az igazgató legfeljebb 5 tanítási napra kiterjedő
összefüggő távolmaradást engedélyezhet. A tanulók előzetes osztályfőnöki engedéllyel
egyszerre csak egy napot mulaszthatnak – tanévenként legfeljebb 3 alkalommal. Ha nem
előzetes engedéllyel hiányzik a tanuló, akkor a hiányzás kezdő napján jelenteni kell az
iskolának a hiányzás okát és várható időtartamát. A bejelentést megteheti a szülő, családtag,
osztálytárs – írásban, e-mail-en, telefonon.
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4. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát
az osztályfőnöknek.
5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon
belül
• három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
• három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi igazolással vagy egyéb
hivatalos igazolással igazolhatja a mulasztását.
Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
6. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
7. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés
idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba
bejegyzi. A rendszeresen késő tanuló fegyelmező intézkedésben részesül.
Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt
percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
8. A késéssel érkező tanuló nem zárható ki a tanítási óráról.
9. Abban az esetben, ha a tanítási idő alatt a tanulónak rosszullét, vagy más komoly ok miatt
távoznia kell az iskola épületéből, akkor az iskola titkárságán keresztül valósul meg a szülő
értesítése, s a szülő kérésére, illetve beleegyezésével történik további intézkedés. (Gyermek
orvosi rendelőbe juttatása, hazavitele, vagy a szülő megérkezéséig a gyermek ellátása pl. orvosi
szobában.)
10. Ha a tanuló a tanítási nap folyamát megszakítva, valamelyik közbülső óráról, illetve az
utolsó óráról hiányzik, engedély nélkül távozik, fegyelmező intézkedésben részesül.
A mulasztások következményei:
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles
formanyomtatványon a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt
igazolatlan mulasztásakor.
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha
az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola
a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola
igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Az értesítést
követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet
készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló
feladatokat.
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Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven
órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
és a kormányhivatalt. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 51.§)
A mulasztások következményei:
1. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát, egy
adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási
év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható.
(Kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma
meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési
kötelezettségének.)
2. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytatja.
3. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.
4. Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, az alábbi következményekkel kell számolnia:
1 óra után: szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés
2 óra után: írásbeli osztályfőnöki fegyelmeztetés, a magatartási jegy adott hónapban
legfeljebb jó lehet.
10 óra után: osztályfőnöki intő, a magatartási jegy legfeljebb változó lehet.
15 óra után: igazgatói intő, a magatartási jegy legfeljebb rossz lehet.
20 óra után: fegyelmi eljárás
5. Tanulmányok alatti vizsgát tehet az a tanuló, akinek tudásszintje ezt indokolja. (lásd 1.
számú Melléklet)
6. A vizsgák időpontjáról és tananyagáról a tanulót illetve a szülőt legalább egy hónappal előre
értesítik.
Térítési díj és önköltség befizetése, visszafizetése
1. Az iskola Pedagógiai programja alapján a térítési díj és az önköltséges szakkör ellenében folyó
oktatást - nevelést minden tanév elején az iskola Munkaterve határozza meg. Az oktatási
törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással
összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az
iskola igazgatója dönt.
2. A térítési és önköltségi díjakat minden hó 10. napjáig előre kell befizetni az iskola titkárságán.
Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni.
3. Az előre befizetett térítési és önköltségi díjak visszafizetéséről az iskolatitkár gondoskodik, ha a
tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan legalább egy hónapot
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4.
5.
6.

7.

igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson, önhibáján kívül nem tud részt venni.
Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt.
Iskolánk a tanulóknak napi háromszori étkezési lehetőséget biztosít. Az étkezési térítési díjakat
havonta kell befizetni a titkárságon.
Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre esetlegesen előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra elszámolja.
A várható hiányzást előtte napon az osztályfőnöknél, iskolatitkárnál vagy a melegítőkonyhai
dolgozónál 14 óráig kell bejelenteni. Ha a tanuló hiányzás után iskolába jön, előtte napon 14
óráig jelezze ebédigényét. A jelzés elmulasztása esetén számára később nem rendelhető
ételadag. A be nem jelentett hiányzások idejére rendelt adagokat a szülőnek ki kell fizetnie.
Az étkezéssel kapcsolatos bármely változtatást a hónap utolsó tanítási napján írásba kell
jelezni.

A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem
alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
1. A szociális támogatás megállapításának elveit a fenntartó határozza meg.
2. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről –
amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök
véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.
3. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek
egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban nem részesülhet.
4. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg legalább 25%-át a
könyvtárból kölcsönözhető tartós tankönyvek vásárlására kell fordítani. A fennmaradó
összeget az ingyenesen biztosított tankönyvekkel ellátott tanulók kivételével a tanulók között
egyenlően elosztva tankönyvtámogatásként kell kiadni.
A tanulók díjazása az általuk létrehozott dolgok vagyoni jogának átruházásából létrejött
nyereségből
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni
jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett
díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50 százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében
közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó
összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai
diákpresbitérium véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
• Napközi otthon, tanulószoba.
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A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni
időszakban az napközi otthon, valamint tanulószoba működik. Ennek igénybevétele mindenki
számára kötelező. A távolmaradás csak szülői kérésre, igazgatói határozattal van mód, amelyet a
szülők szeptember 1-jéig, vagy év közben hó elején a megfelelő nyomtatvány benyújtásával
jeleznek. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport
üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segíthetik.
• Iskolai sportkör, tömegsport
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak
foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
• Szakkörök
A lehetőségekhez és igényekhez szabott szakkörök működése a tanulók egyéni
képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján
is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével – minden tanév szeptember 30-ig az iskola igazgatója dönt. Szakkör vezetését – az
iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan szakképzett felnőtt is elláthatja, aki nem az
iskola dolgozója.
• Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, levelezős, sport,
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk.
A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítheti az
iskola. A versenyeken való részvétel önkéntes.
• Kirándulások
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal osztálykirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Amennyiben egy tanuló tanulmányi időben
szervezett kiránduláson nem vesz részt, számára iskolai elfoglaltságot szervezünk, melyen
köteles részt venni.
• Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon, – ha az, tanítási időn kívül esik, és
költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle
szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
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múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a
szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
• Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség
van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények) a tanulók –
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. A szaktantermek használati
rendjét a szaktanterem mellett kifüggesztve tesszük megismerhetővé a tanulók számára.
• Hit- és vallásoktatás
Az iskolában kiemelt fontosságú az óratervi órák közé beiktatott református (római
katolikus) hitoktatás, melynek heti kötelező óraszámát (2 tanítási óra) a Magyarországi
Református Egyház Közoktatási Törvénye határozza meg. A hit-és erkölcstan tantárgy tanulása
a tanulók számára kötelező, választási lehetőség csupán a felekezetekhez tartozás tekintetében
lehetséges.
2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői tanórák után, legkésőbb 16. 00
óráig szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások,
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy teljes tanévre szól! El lehet tanácsolni a további tanórán kívüli
foglalkozásokról a gyermeket, ha az folyamatosan zavarja a foglalkozás menetét, és
önmagára, illetve a többi tanulóra nézve balesetveszélyt teremt.
4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. Az 1-4 évfolyamra
járók fejlesztésre szoruló felzárkóztatása a szülővel történt előzetes megbeszélés alapján a
pedagógus által összeállított tanulóra vonatkozó egyéni fejlesztési terv szerint történik.
5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli
foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a
foglalkozásról kizárható.

Az iskola által szervezett – pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – iskolán kívüli
rendezvényeken elvárt tanulói viselkedés
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (pl. tanulmányi- és
osztálykirándulások, színház- és mozi látogatások, erdei iskolai és egyéb táborozások, kerékpárés gyalogtúrák, uszodalátogatások stb.) is kötelesek betartani a házirend előírásait.
A diákok valamennyi iskolán kívüli rendezvényen való részvétel előtt az adott rendezvénnyel
kapcsolatos teljes körű balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A balesetvédelmi előírások
betartása kötelező, azt a csoport felnőtt felelős vezetője folyamatosan ellenőrzi.
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Az iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó általános szabály, hogy a tanuló számára tilos
annak csoportnak az önkényes elhagyása, amelybe a rendezvény kapcsán besorolást nyert.
Tilos továbbá a szállás- és táborhely önkényes elhagyása, a saját vagy mások testi épségét, s az
iskola jó hírnevét veszélyeztető magatartás. Tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás.
A kötelező munkatervi programokról (pl. családi istentiszteletek) távol maradni csak előzetes
engedéllyel lehetséges. Igazolatlan hiányzás esetén a tanuló figyelmeztetésben részesül. A
többszöri mulasztás következménye lehet egyéb fakultatív szabadidős programtól való eltiltás.
A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok
1. A napközi otthon, a tanulószobai foglalkozás kötelező, ez alól felmentést szülői kérésre, az
intézményvezető adhat..
2. A napközi otthonba tanévenként előre, minden év májusában, illetve első évfolyamon a
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke
napközi otthoni elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba minden felügyeletre szoruló tanuló kérelmét elbírálja.
5. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15. 30. óráig tart.
6. A napközis foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a napközibe járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16. 00. óráig tart. A 16. 00 óra előtti eltávozásról
írásos szülői kérés szükséges, amely a tájékoztató füzetbe is dokumentálható.
7. A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
8. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján
távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
9. A napközi, tanulószobai és menzai étkezésnek meghatározott rendje, ideje van, amit a
kulturált étkezés érdekében be kell tartani. Az étkezés rendjét, idejét a napközis, a
tanulószobás nevelő és a menzavezető ismerteti. Szülők az ebéd ideje alatt a folyosón várják
gyermeküket.
10. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával
folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban részesíthető.
11. A napközis csoportokban tanulói felelősök működhetnek:
12. A tanulmányi felelősök megbízatása a napközis csoportvezető által történik. A konkrét
feladatokat a napközis csoportvezető határozza meg.
A tanulók munkájának értékelése
A tanuló évközi rendszeres értékelése nyilvános, a tanulónak joga van megfelelő tájékoztatást
kapni teljesítményéről, a kapott érdemjegyekről.
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1. Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
érdemjeggyel értékelik, az első évfolyamon, továbbá a második évfolyamon félévkor
szöveges minősítéssel, a többi évfolyamon félévkor és a tanítási év végén osztályzattal
minősítik.
2. A kapott érdemjegyeket a tanár a naplóba jegyzi fel, a tanulónak pedig a tájékoztató füzetébe
kell beírnia és szüleivel aláíratnia.
3. A félévenkénti értesítőkben, illetve bizonyítványokban a szaktárgyak érdemjegyén kívül
minden tanuló minősítést kap a magatartásáról és szorgalmáról. Ezeket a minősítéseket a
nevelőtestület „osztályozó értekezleten” állapítja meg az osztály véleményének figyelembe
vételével és az osztályfőnök javaslata alapján.
4. Ha a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
javítóvizsgát tehet.
5. Évfolyamismétlésre kell kötelezni mindazokat a diákokat (a 2., 3., 4. évfolyam végén
is), akik az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítették.
A tanulók jutalmazása
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
• példamutató magatartást tanúsít,
• jeles vagy jó tanulmányi eredményt ér el,
• az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
• az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, dicsőséget szerez,
• hiányzásmentesen fejezi be a tanévet,
• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola, jutalomban részesíti.
A tanulókat jutalomra és kitüntetésre előterjeszthetik
• az osztályközösség, diákönkormányzat,
• a nevelőtestület,
• az osztályfőnök,
• az igazgatóhelyettes és az igazgató
Jutalmat és kitüntetést adhat
• iskolavezetés,
• a pedagógus és a
• diákönkormányzat.
Az elismerés formái:
• szaktanári dicséret
• napközis nevelői dicséret
• osztályfőnöki dicséret
• igazgatói dicséret
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a
tanév végén:
• szaktárgyi teljesítményért,
• példamutató magatartásért,
• kiemelkedő szorgalomért,
nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell
bevezetni.
• Az a tanuló, aki a nyolc évfolyamon végzett tanulmányai alatt kimagasló tanulmányi eredményt
ért el, Mészöly Gedeon-díjban részesülhet, amelyet a nevelőtestület ítél oda.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, akit a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget,
illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, vagy fegyelmi
büntetésben kell részesíteni. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve
érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétkesség súlyosságára való tekintettel - el lehet térni.
Az elmarasztalás formái
• szaktanári figyelmeztetés (szóbeli→írásbeli)
• osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli→írásbeli)
• osztályfőnöki intés
• osztályfőnöki megrovás
• igazgatói figyelmeztetés (szóbeli→írásbeli)
• igazgatói intés
• igazgatói megrovás
• nevelőtestületi megrovás
• fegyelmi büntetés.
Fegyelmi eljárás - Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi
eljárás alapján írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő.
A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület
megbízásából az osztályfőnök javaslatára a fegyelmi bizottság jogosult.
A fegyelmi eljáráson részt vehetnek:
• az iskola igazgatója
• az illetékes osztályfőnök
• az érintett szülő, törvényes képviselő
• a DIÖK munkát segítő pedagógus
• a Szülői Szervezet egy tagja
• egy, az osztályfőnök által kiválasztott, az osztályban tanító nevelő
• gyermekvédelmi felelős
• a DIÖK által megbízott tanuló
A fegyelmi bizottság döntését az egész tanulói közösség tudomására kell hozni.

20

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. A tanuló eldönti az iskolába érkezéskor, hogy az iskolai munkához feltétlenül szükséges
értéktárgyait leadja-e megőrzésre az arra kijelölt helyen. A megőrzési idő alatt az iskola a
tárgy felügyeletét és állapotának megőrzését vállalja. Az iskola nem vállal kártérítési
felelősséget a tanuló tanulmányaival összefüggésbe nem hozható káreseményekért.
2. Ha a tanuló mobiltelefonját behozza az iskolába, leadhatja a titkárságon, vagy magánál
tarthatja kikapcsolt/némított állapotban. Az intézmény területén tanári engedéllyel
használhatja. Amennyiben az eszközzel megzavarja a tanóra menetét vagy egyéb
szabálytalanságot követ el, a tanár elkobozza a készüléket, és második esetben a szülőnek
szolgáltatja vissza.
3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz
nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy
bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az
engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén
visszakapja, a további esetekben azonban ezeket, a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja
át.
4. Tilos az iskolába hozni:
• dohányárut, szeszesitalt, nyalókát, kábítószereket, energiaitalt
• héjas magvakat (szotyola, tökmag, mogyoró, stb.), rágógumit,
• olyan tárgyakat, melyek maradandó vagy életveszélyes sérülést okozhatnak
(szúró-, vágó eszközök, lézer lámpa, stb.) illetve, amit a pedagógus veszélyes
anyagnak, vagy tárgynak minősít.
5. Kerékpárt, rollert, gördeszkát, görkorcsolyát, szánkót, bobot csak saját felelősségre lehet
behozni, ezeket a kerékpártároló területén kell tárolni, de használni azokat a balesetek
elkerülése végett az iskola területén nem lehet. Az itt tárolt tárgyakért felelősséget nem
vállalunk!
A tanuló segédmotoros kerékpárt az iskola területére nem vihet be, azt ott nem tárolhat!
6. Tájékoztatás:
A szülők gyermeküket az iskola telefonján keresztül bármikor értesíthetik. Az iskola
telefonszámai a tanuló értesítőjében, vagy a telefonkönyvben megtalálhatók.
7. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni, melyeket 60 napig
megőriz az iskola. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra
felajánlja.

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
1. A Szülői Szervezetnek a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) bekezdésében biztosított
jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az,
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amelyik legalább az egyik tagozatra járó (alsó és felső tagozat, illetve a napközisek)
tanulókat érinti.
2. A Diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb
közösségének legalább az egyik tagozatra járó (alsó és felső tagozat, illetve a napközisek)
tanulókat kell tekinteni.
Az iskola helyiség- és területhasználat szabályai
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
• az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
2. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség
van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények,
számítógépek, tantermek stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy
csoportosan használják. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára
vigyázzon, ne szemeteljen, az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a sportpályán, a
tornateremben, és a strandon.
4. A tantermekben lévő televízió- és videó készülék, magnó, CD lejátszó és minden más
elektromos eszköz csak tanári engedéllyel működtethető.
5. Az iskolában a kazánház, a konyha, a takarítószeres tároló és a szertár környékén illetéktelen
személynek tartózkodni tilos!
6. Minden tanuló kötelessége a berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata, a
dekoráció védelme, a szemléltető és audiovizuális eszközök megóvása.
Ha a tanuló az iskolában kárt okoz, akkor az alábbiak szerint kell eljárni.
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, káreseti jegyzőkönyv felvételével az iskola
igazgatója határozza meg.
Védő, óvó előírások
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és
iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az iskolában tanévenként meghatározott napokon és
időpontban rendel, és a fenntartóval kötött szerződésben foglalt vizsgálatokat végzi el az
osztályfőnökökkel előre egyeztetett időpontban. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai,
tisztasági szűrővizsgálatát évente, illetve szükség esetén
A tanuló kötelessége, hogy ismerje és betartsa a baleset megelőzési-, tűzvédelmi előírásokat és
annak megfelelően cselekedjen.
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Ennek érdekében
•

óvja saját és társai testi épségét, egészségét

•

tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, ügyeljen saját maga és környezete
tisztaságára,

•

pedagógusi felügyelettel működjön közre környezetének rendben tartásában

•

a folyosókon és az osztálytermekben a tanulók kerüljék a szaladgálást, csúszkálást,
verekedést, a túl hangos beszédet és minden veszélyes vagy kárt okozó játékot, nem lehet
a fákra, kerítésre, futballkapura felmászni, épület mögé rohangálni, a radiátorokra,
ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni,

•

azonnal jelentse az iskola valamely nevelőjének, ha saját magát, társait vagy másokat
veszélyeztető helyzetet (pl. kapcsolók, konnektorok meghibásodását, megrepedt, betört
üveg észlelését stb.), tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.:
természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel,
illetve – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha
megsérült;

•

megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

•

rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat.

•

közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket az iskolai közösség biztonsága
érdekében - az iskolába behozni nem szabad (124/1993. (IX.22.) kormányrendelet
melléklete),

•

A tanév elején munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés
előtt:
♦ osztályfőnök
♦ technika tanár
♦ testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő
♦ fizika és kémia kísérleteket végző tanár
♦ kirándulások előtt a kirándulást szervező személy
♦ táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy

Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Tűz-,
vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni az SZMSZ-ben
leírtakat figyelembe véve. A tanulói balesetekről a tanuló állapotának megfelelő ellátása után
baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározottak szerint
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Összegzés
Minden – a házirendben – nem említett esetben az igazgató és a tanítók, tanárok szava a
mérvadó.
A házirend, illetve az iskolai együttélés szabályainak sorozatos megszegésének végső büntetése az
iskolából való eltanácsolás.
A Református Közoktatási Törvény (1995/I. Rtv.34. § (3) bekezdés) alapján nem lehet az iskola
tanulója az, aki e törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, illetve olyan
közösségnek tagja, amely a törvénnyel összeegyeztethetetlen nézeteket hirdet.
E házirend a visszavonásig érvényes. Minden szorgalmi idő első tanítási napján kivonata
felolvasásra kerül az osztályfőnöki órákon, majd kifüggesztésre a nevelői szobába és az
osztálytermekbe. Nem mentesít a felelősségre vonás alól, ha valaki nem ismeri annak tartalmát.
A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az
iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.
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
• az iskola irattárában;
• az iskola nevelői szobájában;
• az iskola igazgatójánál;
• az osztálytermekben
• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél.
• az intézmény honlapján elhelyezett Közzétételi listában
3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
Házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az
iskola igazgatója készíti el.
2. Házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket - küldötteik útján - eljuttatják
az iskolai Diákönkormányzat Vezetőségéhez. A Diákönkormányzat Vezetősége a
véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
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3. A Házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják
az iskola igazgatójához.
4. A Házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai Szülői Szervezet véleményét.
5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, valamint a szülők, véleményének
figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az
iskola igazgatója beszerzi a Diákönkormányzat egyetértését, valamint a Szülői Szervezet
véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6. Házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a fenntartó
jóváhagyásával lép hatályba.
7. Az érvényben levő Házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha
azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Diákpresbitérium
iskolai vezetősége vagy a Szülői Szervezet Választmánya.
8. Házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.
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