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I. Bevezető 
 

 

1. A Házirend célja és feladata 

 
A Házirend az intézményi élet törvénye. A Házirend állapítja meg a tanulói/gyermeki jogok és kötelességek 
gyakorlásával, valamint az iskola/óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az iskolai oktatás/ óvodai 
nevelés és zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók/gyermekek iskolai /óvodai közösségi, életének 
megszervezését. Betartása és betartatása minden pedagógus, minden dolgozó, tanuló /gyermek egyéni és 
közösségi érdeke. 
 
 

2. A Házirend hatálya 

 
A Házirend előírásai vonatkoznak az iskolába járó tanulókra, az óvodásokra az intézmény alkalmazottaira, valamint 
az iskolában/óvodában tartózkodás ideje alatt a gyermekek szüleire és minden személyre, aki a feladatellátásban 
közvetve vesz részt, valamint az iskolában/óvodában tanítási gyakorlaton és más foglalkozásokon részt vevő 
tanító/tanár/óvodapedagógus jelöltekre. 
A Házirend előírásai vonatkoznak azokra az iskolai/óvodai és iskolán kívüli/óvodán kívüli, tanítási/nevelési időben, 
illetve tanítási/nevelési időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre is, melyeket a pedagógiai program 
alapján az iskola / óvoda szervez, valamint amelyeken az iskola/ óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét. 
A tanulók az iskola/óvoda által szervezett iskolán/óvodán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a Házirend 
előírásait. 

 

 
3. A Házirend nyilvánossága 

 
A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- az intézmény könyvtárában, 
- az intézmény épületegységeiben, 
- az osztályfőnököknél, csoportvezetőknél 
- az intézmény honlapján 

A Házirend egy példánya – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába/óvodába történő 
beiratkozáskor a szülő részére átadásra kerül, az átvételről írásban kell nyilatkozniuk. 

A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra/gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 
osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal az osztályfőnöki órán 
- a szülőkkel a szülői értekezleten. 

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet: 

- az iskola igazgatójától, 
- igazgatóhelyetteseitől, 
- az óvodavezetőtől 
- valamint az osztályfőnököktől/óvodapedagógusoktól, a fogadóóráikon vagy előre egyeztetett időpontban. 
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4. A Házirend elfogadásának, módosításának, felülvizsgálatának szabályai 

 

A Házirend felülvizsgálata: 

- évente egy alkalommal, illetve 
- ha jogszabály előírja 

 
A Házirend felülvizsgálatát előkészítő bizottság tagjai: 
- a szülői szervezet képviselője, 
- az iskolai diákönkormányzat vezetője, 
- az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus, 
- az általános igazgatóhelyettes, 

- az óvodavezető 
- a minőségirányítási team vezetője 

 

 
5. Jogszabályi háttér 

 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

 

 

 

II. Az általános iskolai intézményegységre vonatkozó szabályok 
 

 

1. Általános érvényű szabályok 

 

Megjelenés 

Iskolánk keresztyén református egyházi intézmény. Hivatását, céljait csak akkor töltheti be, ha külső és belső 
rendjében, megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításának és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. 
Intézményünk minden tagjának –diáknak, pedagógusnak és más dolgozónak – 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 intézményi 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 református köszöntéssel (Áldás, Békesség!) kell köszönteni – az 

intézményben és azon kívül – az intézmény valamennyi pedagógusát és dolgozóját, az épületen belül és kívül 
minden felnőttet. 

- A tanterembe belépő, vagy onnan távozó tanárokat, vagy vendégeket az osztályközösség vagy tanulócsoport 
felállással, odafigyeléssel és „Áldás békesség!” köszöntéssel köszönti. 

- Étkezés közös imádsággal kezdődik és fejeződik be. 
- 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. 
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Öltözködés, küllem: 

- Az iskolai, egyházi ünnepségeken – jó idő esetén - a fehér blúz, illetve ing, sötét alj, nadrág, egyen nyakkendő 
kötelező. Kötelező továbbá a fenti megjelenés tanulmányi versenyeken- a verseny jellegét figyelembe véve - 
az iskola képviseletében. 

- 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 és szépítőszerek használata (testékszer, feltűnő hajfestés, feltűnő frizura, körömlakk, 
a fiúknál a kopaszított-felül hosszú haj) nem megengedett az iskolában. 

- Rossz idő esetén, elrendelésre, váltócipő használata kötelező. 

 

Beiskolázás: 

- Az intézmény előkészítő foglalkozások, szintfelmérések alapján tájékozódhat az iránta érdeklődő tanulók 
képességéről, felekezeti hovatartozásáról. Ezeket is figyelembe véve dönt a felvételről. 

 

 
2. A tanulók kötelességei 

 
- fogadalmához híven, 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,  
- tiszteletet és felelősségérzetet tanúsítson egyháza, nemzete, hazája, szülei, nevelői iránt, 
- óvja környezetét, 
- tartsa tiszteletben tanárai, iskolatársai emberi méltóságát és személyiségi jogait, 
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 

 
3. A tanulók jogai 

 

- a témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal hamarabb megismerje, 
- egy tanítási napon kettőnél több témazáró megírására ne kerüljön sor, 
- a kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül megismerje, amennyiben határidőre ez nem 

történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e. 
- az iskolai belső mérésekről, vizsgákról azok kezdete előtt 1 hónappal tájékoztatást kapjon (témakörök ismerete, a 

vizsgák módja, értékelése) 

 

 
4. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 

 

A tanuló tanítási órákról való hiányzását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
- a tanuló a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- a tanuló beteg volt, és azt igazolja, 

- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három alkalmi, alkalmanként maximum 1 napi hiányzását igazolhatja. Ez 
alól mentesítést – indokolt esetben, szülő által írt kérvény alapján – az iskola igazgatója adhat. 
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb tíz tanítási napon belül tanévenként szülői egyéb 
esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az 
osztályfőnöknek kell bemutatni. 
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja távolmaradását. 1 óra igazolatlan 
mulasztás után a szülőt értesíteni szükséges. 
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja a Kormányhivatalt, és a gyermekjóléti 
szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében.  
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a 
tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatalt. 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási 
órák 30 %-át, vagy összesen a 250 órát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
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érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen. 
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak 
vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba kell bejegyezni. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az 
idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt, vagy igazolatlan órának minősül. Igazoltnak csak akkor 
tekinthető a késés, ha a vidékről bejáró tanuló rendkívüli útviszonyok miatt késik az első óráról. 

 

 
5. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

A napközi és menza díjat meghatározott napokon a gazdasági irodában kell befizetni vagy számla ellenében 
átutalni. 
Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, 
vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja.  

Ebédet igény szerint nem csak teljes hétre lehet kérni. Az étkezés lemondása 1 nappal előbb lehetséges, a 
gazdasági irodában személyesen, vagy telefonon. (Pl. hétfő 9,00-ig lehet lemondani a keddi naptól a hiányzást.). A 
le nem mondható térítéses díjú ebéd elvitele – a gazdasági irodában átvett jegy ellenében - 11,30 – 12,00 között 
lehetséges. 
A visszafizetésre a bejelentést (gazdasági irodában délelőtt 9,00-ig) követő naptól van lehetőség. 

Diákétkeztetés – a napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben, de legalább egy meleg 
étkezésben részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) 
biztosíthat. Az iskola igazgatója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt napokon kell befizetni. 
Térítési díj visszafizetésére igazgatói határozat alapján, egyéni egyeztetés után kerül sor,  
 

 

6. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon 
járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

 

Az iskola igazgatója szülői kérésre méltányossági alapon kedvezményt biztosíthat a tankönyvek megvásárlásához. 
A kérelem elbírálásánál figyelembe veszi a gyermek/tanuló tanulmányi eredményét, magatartását, szociális 
helyzetét. 

 
 

7. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról, az iskolai élet 
egészéről 

- az iskola igazgatója a tanévnyitón,  
- a hétkezdő áhítatokon,  
- a diákönkormányzat ülésén, vagy képviselőjén keresztül, 
- az iskolában elhelyezett hirdetőtáblákon keresztül, 
- a honlap által, 
- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, a tanítók a megfelelő tanítási órán folyamatosan 

tájékoztatják. 
A tanulót tanulmányi fejlődéséről, egyéni haladásáról, magatartásáról, szorgalmáról a nevelők folyamatosan 
szóban és írásban (tájékoztató füzeten keresztül) tájékoztatják. 

 
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése érdekében 
– szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselők, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, 
az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, 
véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, vagy választott képviselők, tisztségviselők útján 
közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 

 
A szülőket a tanulók egyéni haladásáról az iskola az alábbi módon tájékoztatja 

- családlátogatásokon, 
- szülői értekezleteken, fogadóórákon, 
- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken - általában negyedévente (november, április)- szóban, 
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- írásban, a tájékoztató füzet útján (ellenőrző könyvben), az első-negyedik évfolyamon negyedévenként, 
(november) félévkor (január vége), valamint a harmadik negyedévben. Az év végi minősítő értékelés 
bizonyítvány útján történik. 

- szükség szerint a valamelyik tantárgyból gyengén, ill. bukásra álló tanuló szüleit írásban. 
            A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait az iskolai munkaterv tartalmazza. 

 
Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, és bármely a gyermeket tanító pedagógussal rendszeres, 
szükség szerinti, kölcsönös konzultáció. Formája: megbeszélés, hospitálás, munkaközösségi foglalkozás, 
fogadóóra, szülői értekezlet. 
 
A tanulók véleménynyilvánításának lehetőségei: 
a) osztályfőnöki órán, 
b) tanórán kívül az érintett szaktanárral történő megbeszélésen, 
c) az osztálytanács megbeszélésein, 
d) a diákönkormányzat ülésein. 

 

 
8. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít 

- és folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
- vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

      az iskola elismerésben részesíti. 

 
Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári  
- osztályfőnöki  
- igazgatói 
- nevelőtestületi dicséret. 

 
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók 
a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 
- példamutató magatartásért, 
- kiemelkedő szorgalomért, 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Tanulmányi és sportversenyek résztvevőinek jutalmazása tanév közben 

Városi/kistérségi versenyek: 
1.  Igazgatói dicséret 
2. – 3.  Osztályfőnöki dicséret 
4. –  Szaktanári dicséret 

Megyei/területi/régiós versenyek: 
1. – 6.  Igazgatói dicséret 
7. – 10.  Osztályfőnöki dicséret 
11. –  Szaktanári dicséret 

Országos versenyek: 
1. – 3. Nevelőtestületi dicséret 
4. – 10.  Igazgatói dicséret 
11. –  Osztályfőnöki dicséret 
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Református megyei versenyek: 
1.-3  Igazgatói dicséret 
4. – 6.  Osztályfőnöki dicséret 
7. –  Szaktanári dicséret 

 
Egyházkerületi versenyek: 

1-4.  Igazgatói dicséret 
5. -   osztályfőnöki dicséret 

 
Református országos versenyek: 

1. – 6..  Igazgatói dicséret 
7.-  Osztályfőnöki dicséret 

 
Tanév végi jutalmazások 

 
- „Az iskola legjobb tanulója” cím: 
„Az iskola legjobb tanulója” címet az a tanuló kaphatja, akinek érdemjeggyel történő tanév végi minősítése 
nyolcadik osztály év végéig minden tanév végén az összes tantárgyból jeles, magatartása, szorgalma példás. 

Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 

 
- Általános dicséret: 
A tantárgyak felénél legalább eggyel több tantárgyból dicséretes jeles értékelést vagy osztályzatot kapott, 
magatartása, szorgalma példás. 

Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: a tanulók nevének felolvasása az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten, az oklevél átadása a 
bizonyítvánnyal együtt az osztályközösség előtt az osztályfőnök által 

 
- Tanév végén legeredményesebb vizsgázó 8. évfolyamos tanuló: 

Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 

 
- Év végi házi tanulmányi versenyek: 
(legjobb helyesíró, matematikus, fizikus, német nyelvet legjobban tudó, angol nyelvet legjobban tudó, legjobb 
hittanos, legjobb zsoltáréneklő) 

Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 

 
Az alábbi tanulók fényképe és neve egy tanéven keresztül látható az iskola folyosóján elhelyezett tablókon: 

- Országos levelező versenyeken: 1-5. helyezés 
- Országos versenyeken: 1-10. helyezés, református országos versenyek: 1-6. 
- Megyei versenyeken: 1-6. helyezés, református megyei verseny:  1-3. 
- Városi, körzeti verseny: 1. helyezés 

 
 

9. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki 
- tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti 
- a tanulói házirend előírásait megszegi 
- késik vagy igazolatlanul mulaszt 
büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések fokozatai: 
1) szóbeli figyelmeztetés (naplóba emlékeztetőként beírva) 
2) szaktanári figyelmeztetés 
3) osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó 
4) igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó 
5) igazgatói szigorú megrovás 
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától 
függően el lehet térni. 

A 3. szaktanári figyelmeztetést követően osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló. 

 

A magatartásjegyek a következő módon függnek a fegyelmi fokozatoktól: 
- Példás   
- Jó   
- Változó  
- Rossz  

 

 Szaktanári 
figyelmeztetés 

Osztályfőnöki Igazgatói 

figyelmeztetés   intő megrovás figyelmeztetés intő megrovás 

Példás         

Jó  X X      

Változó    X X X   

Rossz       X X 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal 
legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az 
alábbi esetek: 
- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása, 
- a szándékos károkozás, 
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 
- ismétlődő trágár beszéd, 
- ezen túl mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 
minősülnek. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint 
fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A 
büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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 az iskola 
igazgatója határozza meg. 

 

 

 

 
10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 
A tanuló a tájékoztatást írásban / honlapon a vizsgák kezdete előtt 1 hónappal megkapják. 
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11. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

A tankönyvellátás szabályait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

feladat felelős jogszabályi 
határidő 

iskolai 
határidő 
 

dokumentum 

1. A könyvtári kölcsönözhető könyvek (ajánlott és 
kötelező olvasmányok) listájának elkészítése, 
ismertetése a szülők számára 

iskolai 
könyvtáros 

május 31. május 8. Jegyzék 

2. Az ingyenes tankönyvek beszedése iskolai 
könyvtáros 

 június 08. Jegyzék 

3.Használt tankönyvek felmérése a könyvtárban 
(tankönyvkölcsönzés), szülői igényfelmérés a 
vásárlásról vagy használt tankönyv kölcsönzéséről 

iskolai 
könyvtárostank
önyvfe-lelős 

június 10. április 25. Jegyzék 

4. A térítésmentes tankönyvellátásra  jogosult tanulók  
összesítése, az érintett szülők tájékoztatása az 
ingyenes tankönyvellátásról 

tankönyv-
felelős 

június 10. május 15-ig Jegyzék 

5.A szülők tájékoztatása egyéb tankönyv támogatási 
kedvezményről (fenntartó, más támogató speciális 
helyzetekben) 

vezetőség június 15-ig május 15-ig Hirdető 

6. További kedvezményezettek körének meghatározása vezetőség június 15-ig május 15-ig Hirdető 

7. A térítésmentes és a kedvezményezett 
tankönyvellátás jogosultságát igazoló dokumentumok 
összegyűjtése 

tankönyv-
felelős 

június 15. június 8-ig Jegyzék 

8. A szülők, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, 
szülői szervezet, fenntartó tájékoztatása az 
igényfelmérés eredményéről, a tankönyvellátás 
rendjéről, és a tankönyvtámogatásról, valamint 
vélemény kérése az iskolai tankönyvtámogatás 
rendjének meghatározásához 

vezetőség június 15-ig 
 

május 11. és 

12. 

 

Honlap: tájékoztatás 
(2011.CXC.törv.23.§); 
2011.évi CXC. Köznevelési 
törvény 46.§ (5); 
2001/XXXVII. 
Tankönyvtörvény 8/A § (4); 
17/2014. (III. 12.) EMMI 
rendelet 5. melléklet; 
nevelőtestületi értekezlet 
jegyzőkönyve, DÖK gyűlés és 
szülői szervezet gyűlésének 
jegyzőkönyve 

9. A nevelőtestület döntése a tankönyvtámogatás 
módjáról 

nevelő- 
testület 

június 17-ig május 12. Nevelőtestületi értekezlet 
jegyzőkönyve 

10. Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása igazgató június 17-ig május 12. Szabályzat 

10. Pedagógus kézikönyvek meghatározása vezetőség Június 30-ig   

11. Szerződéskötés a Könyvtárellátóval  igazgató   17/2014. EMMI rendelet 27.-
28.§ és 10. melléklet 

12. Iskolai tankönyvfelelős megbízása igazgató január 05-ig január 05-ig 2001/XXXVII. 
Tankönyvtörvény 
 8/A § (1) 

13.A tankönyvrendelés elkészítése, elküldése vezetőség április utolsó 
munkanapja 

április utolsó 
munkanap-ja 

tankönyvlista 
KIR 
Könyvtárellátó 

14. A tankönyvrendelés módosítása, normatív 
kedvezményben részesülők feltüntetése 

vezetőség június 30.  KIR 

15. Pótrendelés leadásának határideje vezetőség szept.05. szept.05. KIR 

16. Az ingyenesen szolgáltatott tankönyvek könyvtári 
állományba vétele 

iskolai 
könyvtáros 

augusztus augusztus leltárkönyv 

17. Az ingyenesen, valamint az egyéb címen 
szolgáltatott tankönyvek kiosztása az érintett tanulók 
számára 

iskolai 
könyvtáros, 
tankönyv-
felelős 

augusztus 
vége-szept. 
eleje 

szeptember 
eleje 

átvételi elismervény 

18. A Könyvtárellátó részére visszáruzott tankönyvek 
tárolása 

tankönyv- 
felelős 

szept.30-ig szept.30-ig Jegyzék 
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12. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet 

időtartama a csengetési rend 

 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 
 

Hétfő munkanapokon:                                             Kedd-pénteki munkanapokon            
1. óra:  8.35  –   9.15       Du. 14.15-15.00              8.00 – 8.45                                  Du. 14.15-15.00 
2. óra:  9.25 -_ 10.45       Du. 15.00-15.45              8.55–  9.40                                  Du. 15.00-15.45 
3. óra: 10.25 – 11.05                                              10.00 – 10.45 
4. óra: 11.15 – 11.55                                              10.55 – 11.40 
5. óra: 12.05 – 12.45                                              11.50 – 12.35 
6.óra:  12.55 – 13.35                                              12.45 – 13.30 

 
Tanulószobai, napközis foglalkozások 13.00 - 17.00 
 
A második szünetben a tanulók az osztálytermükben tízóraiznak. 
 
A fenti kivételtől eltekintve minden szünet udvari szünet. (Eső vagy szélsőséges időjárás esetén az ügyeletes tanár 
engedélyével a szüneteket az épületben lehet tölteni.) 
 
Az 1. és 2. évfolyamos tanulók pedagógiai kísérettel a 4. óra után, míg 3-4. évfolyamos tanulók az 5. óra után 
szintén pedagógiai kísérettel indulnak ebédelni. A felső tagozatos tanulók a 6. óra után pedagógiai kísérettel 
ebédelnek. Azok a tanulók, akik nem menzások, de a délutáni foglalkozások miatt az épületben maradnak, kijelölt 
teremben, pedagógiai asszisztensi felügyelet mellett ehetik meg az otthonról hozott ebédet. Az ebédidő: 45 perc. 
Csengetéskor az osztályoknak sorakozni kell az osztálytermek előtt, jó idő esetén az udvaron, majd tanári 
felügyelet mellett bevonulni a tanterembe. A központi épületen kívüli épületekbe iskolai foglalkozás céljából csak 
pedagógiai kísérettel mehetnek a tanulók. 
 
A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásos kérésére az osztályfőnöke 
(távolléte esetén az osztályfőnök helyettese, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 
szaktanár engedélyével hagyhatja el.  
 
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 
adhat engedélyt. 
 
Alsó tagozaton: gyermeket csak szülő vihet el az iskolából, a gyermek egyedül csak a szülő írásos engedélyével 
távozhat. A gyermeket kizárólag írásos szülői kérésre vihet el más személy. A gyermekek elvitelét minden esetben 
jelezni kell a felügyelő tanárnak! 
 
Az intézményben hetesi ügyelet az 1.sz. melléklet szerinti  módon történik. 
 
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 12.45 és 15.00 óra között. 
 
Az iskolai intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az 
ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a 
nevelők tudomására hozza. 
 
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Az intézmény 
épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak szülők, hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve 
azok, akik erre az intézmény a igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek 
belépését a pedellus ellenőrzi. Az iskolába be- és kilépőket, a pedellus nyilvántartja. 
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13. Az iskolai, tanulói munkarend 

 
Az intézmény épületei (Bethlen G. út 1., Kossuth út 103., Petőfi út 33.) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 
-tól (az óvoda 6-tól) – programoktól függően - délután 17 óráig vannak nyitva. A Kossuth tér 5., Kutas B. út 9-13., 
Bocskai út 7. ebédlő a programoknak megfelelően, általában 730-tól a szükséges ideig vannak nyitva. 700 – 730 –ig 
vezetői ügyelet és pedagógiai felügyelet biztosított. Szükség esetén az iskola - írásbeli kérelem alapján - reggeli felnőtt 
ügyeletet előbb is tud biztosítani.  

 
A feltételektől függően felnőtt pedellusi szolgálat is lehetséges. 
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730 órától a tanítás, a fejlesztés végéig, illetve a 
szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.  

 
A tanítási napokon érkezés, gyülekezés: 730 - 745-ig.  
 
A reggeli imádság 7.45 - kor kezdődik: az 1-2. évfolyamon közösen szervezett áhítat, a 3-8. évfolyamon 
iskolarádión irányított formájában történik 7.50 –től,majd 800-kor kezdődik a tanóra. 
 
Hétfői napokon a hétkezdő istentiszteletre a templomban kerül sor, melyen az osztályok osztályfőnökeikkel 
szervezetten vesznek részt. A gyülekezés és átvonulás a templomba 7.40 – tól történik. Az áhitat kezdete 7.50. 

 
Az utolsó tanítási óra végén a napi záró imádság elmondása után ill. a napközi és a tanulószoba befejezése, a 
délutáni foglalkozások után minden tanuló köteles elhagyni az iskola épületét! A bejáró tanulók a busz indulásáig 
az intézményben tartózkodhatnak. 

 
A tanulók a kabátjaikat és cipőiket az osztálytermeikben, valamint az erre kijelölt helyen kötelesek elhelyezni.  
A tanulók a kerékpárjaikat kizárólag a kerékpártárolóban lelakatolva helyezhetik el. 

 
 

14. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

 
Tanórai foglalkozások 

- Egy - egy tanítási óra menetét és belső rendjét a szaktanár határozza meg. A tanuló kötelessége, hogy a 
tanítási órára tankönyveit, füzeteit és osztályfőnöki füzetét, valamint a tantárgy sajátosságainak megfelelő 
felszerelést magával hozza, és a tanítási órára előkészítse tanulói asztalára. A tanuló köteles képességeihez 
mérten a legnagyobb mértékben segíteni a tanár és tanulótársai tanórai munkáját.  

- A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart. Ha a tanár 5 perc elteltével sem jelenik meg az órán, 
a hetesnek azt jelentenie kell az igazgatóhelyettesi irodában. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

Napközi otthon, tanulószoba – megfelelő létszám esetén a köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - ha a 
szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőtől negyedik osztályig napközi otthon, 
ötödiktől nyolcadik osztályig tanulószoba működik. 

 
Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 
tehetséges tanulók gondozását, valamint a rászorulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 
tanórán kívüli tehetséggondozó, képességfejlesztő blokkok, modulok, felvételi előkészítő és felzárkóztató 
foglalkozások segítik. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 
eredményeik alapján a pedagógiai vizsgálatokat követően a szakemberek, pedagógusok 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. 

Iskolai sportkör – Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör csoportjainak foglalkozásai 
a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 
különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
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Szakkörök – A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 
jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 
érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók – A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

Kirándulások – évi egy alkalommal iskolai kirándulás szerveződik, amin a részvétel minden tanuló számára ajánlott. 
Osztálykirándulások osztályonként projektnap keretében, a munkatervben tervezetten szerveződhetnek, évi egy 
alkalommal, igazgatói engedéllyel. 

 
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 kulturált 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 múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A 
tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
 
Iskolai könyvtár – A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.  
Az iskolai könyvtár a tanulók számára a könyvtár ajtaján kifüggesztett rend szerint tart nyitva. A könyvtár 
szolgáltatásait csak az iskolai dolgozók és az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás 
minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 
 
Tehetség-bemutató, melyet évente egyszer a szülők számára szervez az intézmény, ahol a tanulók vers, zene, 
tánc, egyéb … bemutatását tekinthetik meg a szülők. 
 

               A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók az iskola nevelési programja és helyi tanterve szerint választhatják, a 

tehetséggondozó programban kötelezően választják. 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

A napközi otthonba ill. tanulószobára felvétel a szülő kérésére történik. 

Napközi otthonba ill. tanulószobára tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 
beiratkozáskor kell jelentkezni. Különösen indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi 
otthoni ill. tanulószobai elhelyezését. A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről határozatot hoz. 

Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi 
kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,  
                    - akiknek mindkét szülője dolgozik, 

                    - akik állami gondozottak, 

                    - akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

A napközis ill. tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – általában 1230-kor kezdődnek és délután 1700 óráig tartanak. 1600 előtt a tanulót csak 

nagyon indokolt esetben előzetes bejelentés után vihető el. A tanuló a napközis ill. tanulószobai foglalkozásról csak 

a szülő személyes vagy írásbeli kérése alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló 

eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

A napközi és menzai étkezésnek meghatározott rendje van, 11.30 - 14.15, amit a kulturált étkezés érdekében be 

kell tartani. 
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15. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 

 

- Az iskola igazgatója minden évben a jogszabályban meghatározott időpontig elkészíti és a fenntartó 
jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A 
tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét.  
- A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 
döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása 
előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 
- A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 
- Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja.  

 
 

16. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje 

 

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. 

 
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. Az iskola tulajdonának 
rongálója anyagi felelősséggel tartozik. A Kossuth u. 103. épület eltérő szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
- osztályonként két-két hetes, 
- szertárosok 
 
A hetesek feladatai a 1.sz. mellékletben találhatók. 
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  
 
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közreműködése szükséges. A tanórán kívüli iskolai 
rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. 
 
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az 
iskola létesítményeit, illetve eszközeit a megfelelő felelősséggel használják. A diákönkormányzat feladatainak 
ellátására és a szülőkkel való nyugodt megbeszélés céljára az intézmény helyiséget biztosít.  

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az intézmény nevelői 17. 00 óráig szervezik meg. Az ettől eltérő 
időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten 
igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásokról kizárható. 

 

 
17. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (pl. tanulmányi- és osztálykirándulások, színház- 
és mozi látogatások, és egyéb táborozások, kerékpár- és gyalogtúrák 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, melyről jegyzőkönyv készül. 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 a 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. 

 

 
18. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 
A gyermek - és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személyről és elérhetőségéről minden év elején az osztályfőnökök 
tájékoztatják a tanulókat és a szülőket. 
 
A tanuló kötelessége, hogy: 
- óvja saját és társai épségét, egészségét, 
- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, 
- betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, 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 az őt felügyelő tanárnak vagy 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, 
- rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa 

az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 
A testnevelési, gyógytestnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 
- a tanuló a tornateremben és a sportudvaron csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, 
- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést kell viselniük 

(tornacipő, edzőcipő, iskolai póló, tornanadrág vagy melegítő), 
- a sportfoglalkozásokon a tanulók balesetveszélyes ékszert nem viselhetnek, a levetett értéktárgyakért az 

iskola nem vállal felelősséget, 
- a tanulók hosszú körmöt nem viselhetnek, a lányok műkörömmel nem járhatnak, 
- a hosszú hajat össze fogva kötelesek viselni. 

 
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: 

- belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 
- szemészet: évente egy alkalommal, 
- lehetőség szerint fogászati szűrés. 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalommal, illetve az iskola jelzése 
alapján szükség szerint. 
 
Az iskola egész területén, az iskola környékén, valamint az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, az alkohol és 
drogfogyasztás. 
 
 

19. A tanulók közösségei 

Az osztály/csoportközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség 
élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök, távolléte esetén a helyettesítő pedagógus áll. 
Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére a felső 
tagozaton két fő képviselőt, a negyedik évfolyamon két fő megfigyelőt választanak az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségébe. 
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A diákkörök 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. A diákkör lehet pl.: 
szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, néptánc stb. 
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanév szeptember 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 dönt. 
A diákköröket pedagógus, vagy az iskola igazgatója által felkért, szakképesítéssel rendelkező külső személy 
vezeti. 
A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején, szeptember 30-ig kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében 
május 31-ig részt kell venniük. 

Az iskolai diákönkormányzat/diákpresbitérium 

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanuló tanórán kívüli szabadidős tevékenységének 
segítésére a diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati 
vezetőség irányítja.  
A szülői szervezet ülésein a diákönkormányzatot a diáksegítő tanár képviseli.  
A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért nevelő segíti. 
Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzat vezetője látja el. A diákönkormányzatot 
megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek 
ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat véleményét. 

Az iskolai diákközgyűlés 

- Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
 A diákközgyűlés összehívásáért a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős. 
- Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, de diák-küldöttgyűlésként működik.  
- A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat vezetője beszámol 
az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, áttekinti a tanulói jogok iskolai érvényesülését. 
- A diákönkormányzat saját szervezeti- és működési szabályzata szerint működik, amelyben a 
választáshoz és a tagsághoz fűződő jogok gyakorlását pontosan le kell fektetni. 

 
A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 

 
- Szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a tanulók nagyobb 
csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 
- Az érvényben lévő házirend módosítását bármely nevelő, szülői szervezet vagy a diákönkormányzat 
javaslatára – ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója és a nevelőtestület. 
 
 

20.  Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
 

- Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, mobiltelefont, stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a 
tanulók az iskolába csak szülői felelősségre hozhatnak. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

- Amennyiben a tanuló tanuláshoz nem szükséges dolgot hoz az iskolába és ezzel a tanítási órát zavarja, a 
tanuló köteles azt a nevelőnek megőrzésre leadni a tanóra végéig.  

- Tilos az iskolába magot hozni. 

- A tanuló minden reggel az első tanítási óra kezdetén köteles kikapcsolt mobiltelefonját az órát tartó 
pedagógusnak átadni. A pedagógus az összegyűjtött készülékeket a pedellusi zárt szekrényben helyezi el, majd az 
utolsó óra végén az órát tartó pedagógus visszaadja a tanulóknak. 

-  Mp4 lejátszót az iskolában csak kikapcsolt állapotban tarthat magánál. 
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21. Összegzés 
 

Minden – a házirendben – nem említett esetben az igazgató és a tanítók, tanárok szava a mérvadó. 
A házirend, illetve az iskolai együttélés szabályai sorozatos megszegésének végső büntetése az iskolából való 
eltanácsolás javasolása. 

 
 
 

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. 
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III. Az óvodai intézményegységre vonatkozó szabályok 

 

1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

Intézményünkben az óvodai ellátás ingyenes, a nevelés magyar nyelven folyik. 

Az óvodai nevelésben való részvételért az EU tagállamokon kívüli országokból érkező gyermekek után a fenntartó 

által meghatározott összegű térítési díjat kell fizetni. 

 

2. Az óvodai nevelőmunka célja 

Olyan gyermekeket nevelünk, akik találkoznak az Önmagát kijelentő Istennel, akik szabadnak és boldognak érzik 
magukat, érzelmi biztonságban vannak. 
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó szemléletű. Szem előtt tartjuk a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását, harmonikus fejlesztését, és az egyenlő esély lehetőségének biztosítását, az esetleges meglévő 
hátrányok csökkentését. Figyelembe vesszük, hogy szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 
személyiségek és szociális lények egyszerre. 
Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése. 
Az óvodás gyermekeket hozzásegítjük, hogy: 

- tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, megfelelő szociális, kommunikációs 
képességekkel nyilvánuljanak meg kapcsolataikban, a családban, közösségekben, baráti körben, 

- álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban, 
- tudjanak és merjenek dönteni, 
- legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé. 

 

Munkánkat a családdal összhangban a szülőkkel együttműködve végezzük. 

Az eredményesebb munkavégzés érdekében nyitott napokat és közös rendezvényeket szervezünk a szülőkkel. 

 

3. Óvodai hagyományok, ünnepek, rendezvények 

Négy nagy ünnepkört tartunk számon: 
- Reformáció ünnepe (október 31.) 
- Karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig) 
- Húsvéti ünnepkör (hamvasztó szerdától, áldozócsütörtökig) 
- Pünkösdi ünnepkör (áldozócsütörtöktől, advent első vasárnapjáig). 

Mikulás 

Március 15. 

 
Egyéb óvodai programjaink: 

- Nevelési évnyitó Istentisztelet 
- Mihály napi vásár hete 
- „Az iskoláért, az óvodáért, a templomért”- jótékonysági bál 
- A farsang hete 
- Anyák napja 
- Kirándulás a szülőkkel 
- Névnapok, születésnapok 
- Nevelési évzáró Istentisztelet 
- Állatok Világnapja 
- A Föld napja 
- Víz világnapja 
- Madarak- és Fák Napja 
- Mocorgó nap” családi sport nap 

 
Az egyéb ünnepeket és rendezvényeket a munkaterve tartalmazza. 
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4. Az óvoda működés rendje 

4.1.  Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése, megszűnése 

Intézményünkbe az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. 
A harmadik életév betöltése után lehetőleg szobatiszta és beszédértő gyermekeket várunk. 
Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. 
A fenntartó közleményt vagy hirdetést tesz közzé: a helyben szokásos módon, újságban, médiában, a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 
A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Felvehető a két és fél éves gyermek is 

abban az esetben, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét. 

A beiratkozás a mindenkori hatályos törvény értelmében történik.   
Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi okiratok, dokumentumok kötelezőek: 

- kitöltött jelentkezési lap (beszerezhető a Bethlen Gábor Református Óvodában, vagy iskolában; letölthető 
az intézmény honlapjáról: www.bethleng.hu ) 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

- a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)  
- gyermek Születési Anyakönyvi kivonata  
- gyermek Taj kártyája  
- kötelező védőoltásokat tanúsító gyermek háziorvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv 

Továbbá, ha van: 
- Keresztelési lap  
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat 

 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai: 
Az óvoda vezetője 

- az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban értesíti, 
- a kérelem elutasítására vonatkozó döntését, szintén írásban, határozati formában közli a szülővel. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartó képviselőjének 
címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.  
A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 
15 napon belül. 
- A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám. 
- A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül. 
- Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. 
- Az óvodai felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint felvettnek tekintendő az a gyermek, aki 
konkrét időpont megjelöléssel írásbeli jogosultságot kapott az óvodai elhelyezésre. Ezt a tényt a felvételi naplóban 
tüntetjük fel. 
- Az óvodába járás egyik feltétele, a gyermekorvos által kitöltött igazolás, amely a gyermek egészségügyi 
alkalmasságát igazolja. A törzslapot az adott óvoda védőnője kezeli, az igazolást az óvoda vezetője gyűjti. 
 
A felvételt nyert gyermekeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni! 

 
Az óvodai elhelyezés megszűnése 
Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik. 
Megszűnik az óvodai elhelyezése annak: 

– a tanköteles kivételével, aki hét napot igazolatlanul mulaszt, és az intézményvezető a rendszeres 
óvodába járatásra a szülőt két alkalommal felszólította; 

– akinek elhelyezését az intézményvezető megszüntette a napközi térítési díj hátralékának rendezésére 
irányuló, két alkalommal megtörtént írásbeli eredménytelen felszólítás után; 

– aki iskolába nyert felvételt; 
– aki a nevelési év végéig betölti a nyolcadik életévét. 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye a 
települési önkormányzat jegyzőjét. 
Az óvodai jogviszony megszűnése esetén, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg a 
nyilvántartásából töröljük. 

 

http://www.bethleng.hu/
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4.2.  A nevelési év rendje 

Intézményünkben az óvodai nevelési év szeptember l-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

A nyári zárva tartás idejét a fenntartó határozza meg (minimum négy hét), melynek idejéről minden év február 15-ig 

értesítjük a szülőket. A gyermekek részére ez alatt az idő alatt a Szent Kristóf Katolikus Óvodában – külön 

megállapodás szerint –  biztosítjuk az ellátást, az óvodavezetővel egyeztetett előzetes szülői kérés alapján. 

A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról, az óvoda 7 nappal előbb tájékoztatja a szülőket. (Az 

igényelhető 5 napból 3 napot arra az időszakra tervezünk, amikor az ünnepek előtt, illetve után csökkent 

létszámmal üzemel az óvoda. Pl.: az iskolai őszi-, téli-, tavaszi szünet). Zárva tartás alatt a szülők igénye alapján, 

ügyeletet szervezünk. (10 jogos igény esetében a helyi óvodában.) 

 

4.3. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 

Óvodánkban az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden 

csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két 

óra átfedési idővel. (Az óvodapedagógusok létszámát meghatározza a kötelező órák száma, a kötelező 

óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje és az átfedési idő.) 

Az óvoda munkanapokon 600—1700 óráig tart nyitva, munkaszüneti, pihenő-, ill. ünnepnapokon óvodai ellátást nem 
szervezünk. 
Az egyes csoportok reggel 600—700 és délután 1600—1700 óra között lépcsőzetesen nyitnak és zárnak. 
Kérjük, hogy a gyermeket óvodába érkezéskor minden esetben az óvodapedagógusnak, vagy dajkának adják át 
személyesen, reggel 8 óráig! 
Kérjük, hogy az óvodapedagógussal reggel és hazamenetelkor csak a legszükségesebb információkat közöljék, 
mert az óvodapedagógus nem hagyhatja hosszabb időre felügyelet nélkül a csoportot! 
Bővebb információ céljából, kérjük, hogy vegyék igénybe a fogadóórákat, illetve egyeztessenek időpontot az 
óvodapedagógussal. 
A szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. Az óvodából történő távozáskor, 
(főleg az udvaron) kérjük, jelezzék távozásukat az óvodapedagógusnak. 
Abban az esetben, ha nem a szülő jön a gyermekért, kérjük, szíveskedjenek jelezni a csoportos 
óvodapedagógusnak. 
Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedünk haza. Az utcán történt esetleges balesetért 
felelősséget nem tudunk vállalni. Szülői írásbeli kérelem hiányában az óvoda elhagyását senki nem 
engedélyezheti. 
Az a szülő, aki az óvoda nyitva tartásáig nem viszi haza gyermekét, a gyermeket a bejáraton kihelyezett címen 
veheti át. 
Amennyiben a gyermek 1730 óra után is az óvodában marad, a harmadik alkalmat követően az óvoda köteles a 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni, aki az ügyet hivatalból jelenti a jegyzőnek. 
Jogerős gyermekhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek joga van a gyermek 
elvitelére. 
A gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az óvodapedagógusoknál (lakcím, 
telefonszám, stb.) 
 

4.4. A napirend kialakítás általános szempontjai 

Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége reggel 8 
órától, délután 16 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a mikro-
csoportos sétákat, kirándulásokat, és délután az egyéni fejlesztéseket. 
A tevékenységek (mozgás, külsővilág tevékeny megismertetése, mese-vers, ének-zene, matematika, rajz, 
mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális egyházi és egyéb ünnepeket, illetve évszaki 
jellemzőket. 
A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk, azok, akik a mese után nem alszanak el, a nagycsoportban 
felkelhetnek, és csendes játékot kezdhetnek, illetve egyéni fejlesztésben vesznek részt mindaddig, amíg betartják 
a helyes viselkedési szabályokat. 
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Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében reggel legkésőbb 800 óráig érkezzenek meg 
az óvodába. 
A gyermekek hazavitelének időpontja, ha ebéd után kívánja elvinni, akkor 1245 és 13 óra között kérjük, hogy 
jöjjenek gyermekükért. 

 
4.5. Csoportok szervezési elve 

Csoportjaink homogén életkorúak. 
A csoportok kialakításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

 kiegyenlített csoportlétszámok, 
 nevelőtestület pedagógiai elvein alapuló szervezési elképzelések, tartalmi szempontok érvényesítése    

Az összevonás elvei 
  normál csoportlétszámok kialakítása (minimum 15 fő, maximum 25 fő), 
 a nevelés folyamatosságának megtartása, 
 ciklusonként azonos nevelő alkalmazása. 

(A délutáni összevonásokról mindenkor tájékoztatjuk a szülőket, és jelzést adunk arról, hogy a szülő melyik, 
csoportban találja délután gyermekét.) 

 
4.6.  A gyermek által behozott dolgok megőrzőben való elhelyezése 

 
- A gyermekek által otthonról behozott játékainak a csoportszobában, illetve az öltözőben meghatározott 

helyen biztosítunk helyet. 
- A gyermekek váltó ruháit, cipőit a - folyosón, illetve öltözőben - a gyermek jelénél kérjük elhelyezni. 

 

 
4.7.  Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozása 

Kedvenc játékuk elkísérhetik a gyermeket az óvodába, de számoljanak a szülők azzal, hogy elromolhat, esetleg 
elveszhet, amelyért az óvoda nem tud felelősséget vállalni. 
Kérjük, hogy nagyobb értékű tárgyakat, ékszereket, pénzt, mobiltelefont az óvodába ne hozzanak! 
Kérjük, hogy balesetveszélyes eszközöket ne engedjenek az óvodába hozni gyermeküknek! (Szúró – vágó 
eszközök, agresszivitásra serkentő játékok – pl. puska, gyógyszer, stb.) 

 

 
4.8.  Pedagógiai munka az óvodában 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az óvoda oly módon szervezi, hogy eleget tudjon tenni a gyermekek 
nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainak, figyelembe véve a szülők és a fenntartó 
elvárásait. 
Az óvodai nevelőmunkát óvodapedagógusok látják el. Az óvoda összes alkalmazottja a Pedagógiai Program 
szerint végzi a munkáját. 

 

 
4.9.  A gyermekek értékelésének szempontjai, a gyermekek jutalmazásának elvei és formái 

Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit sportrendezvényeken, egyéb versenyek 
során, közösségért végzett feladatokban való önkéntes részvétel során alkalmazzuk. 
A napi tervezett tevékenységen való részvétel jelölése szolgálja a motiváció kialakulását, így a pozitív értékelés 
egyik eszköze. 
A gyermek teljesítményének értékelésekor mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest való 
teljesítését, erőfeszítését. Nem az elért teljesítményt, hanem a bele fektetett energiát ismerjük el, vigyázva arra, 
hogy önértékelésében senki ne sérüljön. 
A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelen levő nevelési módszer. 
Többféle formája van verbális és nonverbális egyaránt. Tekintetváltás, elismerő mosoly, érintés, simogatás, 
dicséret, buzdítás, elismerés mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak megerősítésére szolgálnak. 

 
A gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok, az értékelés szempontjai, rendje, különös 
tekintettel a fejlődés jellemzőire óvodáskor végére. 
Óvodánkban a gyermekek fejlődésének nyomon követésére, megfigyelésen alapuló mérőeszközt dolgoztunk ki, 
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amely a pedagógiai programunkhoz és a tehetségcsírák felderítéséhez szükséges területen megadott szempontok 
alapján mutatja a gyermekek készség- és képesség szintjét. 
Az eredményekről évente háromszor, rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, egyéni fogadó órákon, előzetes 

bejelentkezés alapján. 

A tájékoztatás szabálya 

Az újonnan érkező gyermekek első bemeneti mérése, annak megbeszélése az óvodába lépést követő két 
hónapon belül. 
Évenként 3x-i tájékoztatás november, február és május végén. 

 
4.10. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárásrendje 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, 

annak igazolása. Ehhez az óvoda vezetője szakvéleményt tölt ki, mellyel a szülő beíratja gyermekét a választott 

iskolába. 

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek 
fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 
cb) a gyermek nem járt óvodába, 
cc) a szülő nem ért egyet az óvodai igazolással vagy a döntéssel, 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek 
részesülhet-e további óvodai nevelésben. 
A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet 
szakértői bizottsági vizsgálatot. 

 

 
4.11. A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. 
A nevelési év alatt: 

- egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti, 
- három napon túli hiányzás után, a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát, 
- igazolatlan és indokolatlan hiányzás esetén (7 nap folyamatos hiányzás) a szülő kétszeri, írásbeli 
felszólítása után, töröljük a gyermeket a nyilvántartásból (3-4 éves korúak esetén). 
- Az öt éves kort elérő gyermeknek az óvodába járása kötelező. 
- Amennyiben a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról, egy nevelési évben 10 napnál 
többet mulaszt igazolatlanul, az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítása után, az intézményvezető írásban 
értesíti tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. 
- Ha a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tud részt venni az óvodai foglalkozásokon, az erről szóló 
igazolást legkésőbb az érintett napot követő harmadik munkanapon be kell mutatni az érintett 
óvodapedagógusnak.  

- A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 
- Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való 
elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. 
- Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, részt vehet a foglalkozásokon, 
orvosnak kell igazolnia. 
- Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

4.12. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok 

- A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a 
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. 

- Az óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások, és egyéb külön 
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szervezett tevékenységek előtt – felhívjuk a gyermekek figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos 
közlekedésre, a helyes viselkedésre. 

- Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. 
Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában dokumentáljuk. 
Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége: 

- Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. 
- Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvodapedagógus által. 
- Szülő értesítése az óvodavezető által. 

A baleseti jegyzőkönyv elkészítéséért és továbbításáért az óvodavezető felelős. 
 
 

4.13. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje 

- Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda gyermekorvosa és védőnője látja el.  
- Az óvoda fogorvosa és gyermekorvosa évente megvizsgálja az tanköteles gyermekeket. 
- A védőnő évente többször (ütemezetten, ill. szükség szerint) ellenőrzik a gyermekek fejlődését, 

tisztaságát az óvodai közösségben. 
- A látás-, és hallásellenőrzését évente elvégzik a szakemberek a tankötelesek körében. 

 

 
4.14. Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

- Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott 
szabályokat szigorúan be kell tartani! 

- Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül 
haza kell vinnie! 

- Az óvodapedagógus addig is gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha 
szükséges orvosi ellátásáról. 

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja! 
- Gyógyszert az óvodában a gyermeknek nem adhatunk be (kivétel: krónikus betegségről szóló orvosi 

igazolás esetén). 
- Kérjük, hogy már beiratkozás, illetve óvodakezdés elején tájékoztassák az óvodapedagógusokat 

gyermekük folyamatos gyógyszerszedést igénylő betegségéről, gyógyszerérzékenységéről (asztma, 
cukorbetegség, allergia stb.) 

- Fertőző gyermekbetegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás, tetvesség, stb.) kérjük az óvodát 
azonnal értesíteni, hogy a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet fordíthassunk a 
fertőtlenítésre. Ezt követően csak orvosi igazolással látogathatja a gyermek az óvodát! 

- A fejtetvesség megelőzése – megállapítása – érdekében fordítsanak fokozott gondot a haj 
tisztántartására! Fejtetvesség esetén tájékoztatjuk az érintett szülőt az elhárítás menetéről. A gyermek az óvodát 
mindaddig nem látogathatja, amíg a fertőzés minden tünete meg nem szűnt. Vitás esetben a gyermek csak a 
védőnő által kiadott igazolással térhet vissza a közösségbe. 

- Az óvodában csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek tartózkodhatnak. 
- A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt napok, ünnepélyek, 

szülői értekezlet,...) a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett. 
- A gyermekek egészsége érdekében az időjárástól függően –10 C fokig, naponta legalább 2- 4 órát a 

szabadban töltünk, ezért kérjük, hogy ennek megfelelően öltöztessék gyermeküket, illetve biztosítsanak váltóruhát. 
- Az óvoda egész területén kérjük a dohányzás mellőzését! 
 
 
4.15. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

 
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem látható esemény, amely a 
nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát 
és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 
Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

- a természeti katasztrófa 
- a tűz 
- a robbanással történő fenyegetés. 

Ezekben, az esetekben a lehető legrövidebb időn belül értesítjük a tényről az épületben lévő valamennyi személyt, 
és megkezdjük a gyermekek mentését az óvodából a „Tűzriadó terv” mentési gyakorlata alapján.  
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, 
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valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek csoportvezető óvodapedagógusai a felelősek. 
A gyermekek további elhelyezését a legközelebbi intézményben oldjuk meg, a szülők értesítéséig (Bethlen Gábor 

Református Általános Iskola, Bethlen G. u. 1.). 

 

4.16. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

A gyermekeknek, szülői igény alapján napi háromszori étkezést tudunk biztosítani: 
- tízórait, 
- ebédet, 
- uzsonnát. 

A gyermekek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 9.00 óráig jelzik ilyen irányú kérésüket. Ez 

történhet személyesen, vagy telefonon. 

Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontját szíveskedjenek figyelemmel kísérni, és pontosan betartani! 
Az étkezési díjakat adott hónapra kell fizetni, előre. 
Az igazolt hiányzások miatti különbözetet utólag korrigálja az óvoda a következő hónapra. 
Egy hónapnál több hátralék esetén, ha a szülő többszöri írásbeli felszólítás után sem rendezi tartozását, nem 
tudjuk biztosítani a gyermek számára az étkeztetést. 
A túlfizetés, a szülő kérelmére visszautalható az óvodavezető útján. 
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. 
 
 

4.17. Óvodáztatási támogatás 

 
A térítési díjjal összefüggő kedvezmények 
A törvényi előírások figyelembe vételével azok, akik rendszeres nevelési támogatásban részesülnek, ingyenesen 
vehetik igénybe az óvodai étkezést. 
Azok, akik családjukban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, valamint azok a családok, akik tartós 

beteg, ill. fogyatékos gyermeket nevelnek - orvosi igazolás alapján - és nem részesülnek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban, 50%-os kedvezményben részesülnek a mindenkori étkezési térítési díjból. 

A térítési díj mértékét mindenkor a fenntartó határozza meg. 

Amennyiben a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon 

legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban 

tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt 

azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, 

hogy a január–júniusi, vagy a július–decemberi időszakban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az 

óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, továbbá arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti 

mértéket, az igazolt mulasztásból tíz napot a július–augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék 

megállapításánál figyelmen kívül hagyjuk. 

 

4.18. „A gyermekek nagyobb csoportjának” fogalom meghatározása a szülői szervezet 

jogaival összefüggésben 

Az óvoda a szülői szervezet véleményét kéri azokban az óvodai életet érintő témákban, mint a helyi pedagógiai 
program meghatározása, hitoktatás, egyéb speciális tevékenységek szervezése, stb., ha az a gyermekek nagyobb 
csoportját érinti. 
A gyermekek nagyobb csoportja intézményünkben az adott óvodába járó gyermekek 60%-a. 

 
4.19. Az óvoda létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 

Az óvoda bejáratát vagyonbiztonsági okok miatt napközben 9.00-12.30 óráig, 13.30-15 óráig zárva tartjuk. Ezen 
időszak alatt csengetéssel lehet az intézménybe bejutni. 
Idegenek az óvoda épületében csak az óvodavezető tudtával tartózkodhatnak. 
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A óvodavezetői engedéllyel óvoda tevékenységével, működésével kapcsolatos, ill. azzal összefüggő 
reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 
Az óvoda létesítményeit és helyiségeit az óvoda nyitva tartása alatt lehet használni. 
Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésnek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre a helyiséget 
kialakították. 
A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához az igazgató előzetes engedélye szükséges. 
Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, (nevelési időn túl) lehet. 
Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi 
tevékenységet nem folytathatnak.  
Az óvoda helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem működhetnek. 
 
Kérjük, hogy minden szülő vigyázzon az óvoda helyiségeinek és környékének tisztaságára, és gyermekét 
is erre nevelje! 
 
 
 

4.20. Az óvoda által szervezett kirándulások, programok, rendezvények részvételi díjainak, 

hozzájárulási költségeinek megállapítási elvei 

Az óvoda által szervezett programok általában ingyenesek. 

Kirándulási hozzájárulásként csak az esetleges belépődíjakat, illetve útiköltséget kell megfizetni, a szülők által 
elfogadott mértékben. 
Egyéb rendezvények, programok esetén a szülők határozzák meg, ha szükséges, az esetleges hozzájárulási 
költségek mértékét. 

 

 
4.21. A speciális szolgáltatások és a nevelési időn kívüli játékos képességfejlesztő 

foglalkozások díjazása 

Óvodán belül térítésmentes speciális szolgáltatás a hitoktatás, a gyógytestnevelés, és a logopédia. 
Óvodán belül térítésmentes játékos képességfejlesztő foglalkozások szolgáltatások: zene ovi, gyermek(nép)tánc, 

ismerkedés az angol nyelvvel. 

Minden vasárnap 9.00-től Gyermek Istentiszteleten vehetnek részt a református egyház gyülekezeti termében. 

Kérjük, hogy (minimum) havonta egy alkalommal ezt a lehetőséget vegyék igénybe. 

 

4.22. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások szabályai 

Az esetleges „balesetek” során bepiszkolódó ruhák cseréje miatt kérjük, tegyenek a gyermek 

zsákjába/szekrényébe váltó ruhát! 

A gyermekek ruházatát jellemezze a: 
- praktikusság, 
- kényelem, 
- tisztaság! 

A gyermek biztonsága érdekében kérjük a hosszú, zsinóros ruhadarabok mellőzését. 

Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltó cipőt kérünk, amely lehetőleg csúszásmentes, jól szellőző, a 

gyermek lábméretének megfelelő legyen, amely jól tartja a lábat. 

A ruhaneműket sokkal könnyebb megtalálni, ha azok jellel vannak ellátva, ezért kérjük (illetve ajánljuk) hogy legyen 

belerajzolva a ruhadarabokba, cipőkbe gyermekük jele. Ellenkező esetben anyagi felelősséget mindezekért vállalni 

nem tudunk. 

Édességet, tortát lehetőleg csak ünnepi alkalomkor hozzanak a gyermekek. Az ÁNTSZ előírások betartása 

érdekében az édesség, és torta eredetét bolti számlával kérjük igazolni. 
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Kérjük, hogy a gyermekek az óvodába érkezés előtt reggelizzenek otthon! 

Amennyiben a gyermek az óvodába ételt, vagy italt hoz, kérjük, annyit hozzon, hogy a csoportba járó valamennyi 

gyermeknek jusson belőle. 

Egészségügyi okokból kérjük a szülőket, hogy az előszobában/csoportszobán kívül beszéljenek az 

óvodapedagógussal. 

A gyermek fejlődéséről felvilágosítást csak a csoport óvodapedagógusától kérjenek! 

A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy a kapun található zárat, minden esetben, szíveskedjenek 

használni! A gyermekek a kapun lévő zárat a szülők jelenlétében sem használhatják! 

 

 

4.23. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

A gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, fogadják el társaik egyéniségét, 
különbözőségét, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek másokhoz alkalmazkodni. Tanulják meg a 
konfliktusok kezelésének kulturált módját. 
Óvodai nevelésünkben nem elfogadható, ha a szülő arra biztatja gyermekét, hogy az őt ért sérelemre erőszakos 
módon reagáljon! 
Törekszünk az óvodai és a családi nevelés összehangolására, fokozott figyelmet fordítva a közösségi viselkedés 
szabályainak elsajátíttatására. 
Kérjük, hogy a hitélettel kapcsolatos nevelési elveinket, a gyermekek ezzel kapcsolatos szokásait tartsák 
tiszteletben. Példamutatásunkkal a keresztyén erkölcsi értékrendet közvetítjük. 
 
 
Kapcsolattartás, együttműködés 

- A szülőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a megfelelő fórumokon javaslatokat, ötleteket mondjon a 
pedagógiai munka alakításához. 

- Az együttnevelés megvalósításához együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre van szükség. 
- Probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvodapedagógust vagy az óvoda vezetőjét, és 

közösen próbálják megoldani a helyzetet. 
- Az együttműködésre alkalmas fórumok a szülői értekezlet, nyílt nap, közös rendezvények, fogadóórák, 

rövid, esetenkénti megbeszélések. 
- A gyermekek nagyobb csoportját érintő, ill. az egyéni problémák megbeszélése az óvodapedagógus és a 

szülő feladata. A gyermekről adott tájékoztatás időpontjában, valamint a szülői értekezleteken 
gondoskodunk gyermekük elhelyezéséről!  

- A szülők a fürdőszobában nem tartózkodhatnak, annak felszereléseit nem használhatják! 
 
 

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását! 

 

 
4.24. A Házirend nyilvánosságra hozásának- és a tájékoztatás szabálya 

Az óvodavezető irodájában megtalálható – az intézményvezető által hitelesített másolati példányban: 
- az intézmény pedagógiai programja; 
- az intézmény szervezeti és működési szabályzata; 
- az óvoda házirendje. 

Ezt a szülők az óvodavezetőtől elkérhetik. 

A szülők az intézményvezetőtől vagy az óvodavezetőtől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról, a 

szülővel történő előzetes megállapodás alapján. 

Az óvoda hirdetőtábláján közöljük a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás idejét. 
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Az óvodai beíratások előtt a szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten, óvodanyitogató keretében,  

szervezett formában is sor kerül. 

Új beiratkozók részére, a beiratkozás alkalmával a tagóvoda vezető átadja a Házirend egy példányát a szülőnek. 

A dokumentumok megtekinthetők még az intézmény honlapján;www.bethleng.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bethleng.hu/
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5. Záró rendelkezések 

 

Az intézmény házirendjének legitimációja és módosításának szabályai 

 

A Házirend elfogadása és jóváhagyása 

 

A Házirend érvényessége:  
2015. ……………….visszavonásig 

A Házirend értékelése, felülvizsgálata: a mindenkori ellenőrzési tervben meghatározottak szerint történik 
 
A pedagógiai program módosításának lehetséges okai: 

- törvényi előírás (kormányrendelet) 
- ágazati/környezeti változások, a települési igények átalakulása 
- nevelőtestületi javaslat. 

 
Az intézmény házirendjét a diákönkormányzat 2015. év május hó 11. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 11.nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
       Diákönkormányzatot segítő pedagógus              Diákönkormányzat vezető 
 
Az intézmény házirendjét a szülői szervezet 2015.év május hó 11. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra 
javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év……………..hó……..nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
  szülő                 Szülői Szervezet elnöke 
 
 
Az intézmény házirendjét a nevelőtestület 2015. év május hó 12. napján tartott ülésén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 12.nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
  pedagógus                Virágné Katona Zsuzsanna 
                  igazgató 
 
A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda Házirendjét a fenntartó………számú határozattal  
 

______ év _______________ hó _____ napján jóváhagyta. 
 
 

 
Kelt: …………………………., 2015. év ………………..hó ……….nap.  
 
    
       ………………………………………… 
                                                                                        Szabó József 
         elnök-lelkész 
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1.sz melléklet 

 

 

A hetesek feladatai 
 
 

A hetesek feladatai: 
– 7,30-kor kinyitják az osztályterem ajtaját és felügyelik a tanulók érkezését, őrzik a rájuk bízott felszereléseket 
– gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.) a pedagógusok 

utasításai szerint), 
– a szünetekben a tanulókat az udvarra kiküldik, gondoskodnak a terem biztonságáról, szükség esetén 

bezárják azt. 
– szünetekben a teremben tartózkodnak 
– az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelik az osztály rendjét 
– az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, felső tagozatban első óra elején az 

ellenőrzők meglétét, 
– ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanteremhez, értesítik az 

igazgatóságot, 
– az óra végén a táblát letörlik, szellőztetnek és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, 
– tízóraizást követően is fokozott figyelmet fordítanak a rendre. 

 
 
Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai 
munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök 
biztosítását.  
Ilyen tantárgyi felelős lehet:  
– leckefelelős 
– pontozó 
– szertáros 
– térképfelelős, stb. 
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2.sz. melléklet 

 
 

Ügyeleti rend 
Bethlen Gábor út 1. feladat-ellátási hely 

 
 

Az ügyelet a tanítási napokra vonatkozik. 

- A reggeli ügyeletet 7.00 órától 7.25 óráig egy alsós nevelő (esetleg pedagógiai asszisztens) látja el. 

- Az ügyeletet két alsós nevelő (esetleg pedagógiai asszisztens) és két felsős nevelő látja el, közülük az 

egyik ügyeletvezető. A nevelői ügyelet 725 perctől 1330 percig tart. 

- Minden reggel a négy nevelő választ egy ügyeletvezetőt, aki az adott napon felelős az ügyeleti rend 

betartásáért. Ezt a beosztást az ügyeleti füzetben rögzítik.  

- Reggel 730-tól 750-ig a polgárőr biztosítja a tanulók balesetmentes átkelését az iskolába a 46-os számú 

főúton. (Ha nincs polgárőr, akkor ez az egyik ügyeletes nevelő feladata.) 

- Az ügyeletes nevelők az alább felsorolt helyeken látják el ügyeletesi feladatukat: 

 1-es teremtől a 6-os teremig 

 7-es teremtől a 13-as teremig 

 14-es teremtől a tanulói mosdókig 

 udvar. 

- Ha a c) pontban megjelölt helyen minden szünetben ügyeletes nevelői jelenlétet kell biztosítani. 

- Az ügyeletes nevelőknek és minden nevelőnek feladata az iskola és az udvar rendjének és tisztaságának 

megóvása. 

- Az 5. és a 6. óra után az ügyeletes nevelőknek jelző csengetéstől kell a feladatukat ellátni. 

- Az 5. és a 6. óra után egy nevelő biztosítja a tanulók balesetmentes átkelését a 46-os számú főúton. 

- 1330-kor az ügyeletes nevelők ügyeletzárást tartanak, a felmerülő problémákat jelzik az osztályfőnök felé, 

ellenőrzik a számukra kijelölt területet, észrevételeiket megbeszélik az ügyeletvezetővel és a vezető az 

ügyeleti füzetbe rögzíti azokat. 

- Az ügyelet zárása után az iskolában indokolatlanul tartózkodó tanulókat hazaküldik. 

- Hiányzásnál jelezni szükséges az ügyeletesi feladatot is. 

- Az ügyeletet vezető az ügyeleti füzet bejegyzéseiből összegzést készít, melyet minden pénteken  átad az 

iskolavezetésnek. 
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3. melléklet 

 
 

Eltérő szabályok a Kossuth út 103. szám alatti épületegységre vonatkozóan 
 

 

 
Az épületegységben a tanulók hétfőtől péntekig 7.00 – tól 16.30 – ig tartózkodhatnak. 
 
Az ügyeletes nevelő 7.00- ra köteles beérni az épületbe. 
7.30 –ra a nem ügyeletes nevelők és az első órában tanító szaktanárok is kötelesek beérni. 
 
A termeket 7.30 – kor nyitják, ezután a tanulók a saját termükben tartózkodnak. 
7.00 és 7.30 között a korábban érkező kisgyermekre az ügyeletes nevelő vigyáz a saját tantermében.  
 
A hétfő reggeli közös hétkezdő áhítatra az osztályok tanáraikkal 7.45 – kor indulnak a templomba, és közösen 
térnek vissza. ( a bejáró tanulókat a mindenkori ügyeletes nevelő megvárja, és kíséri át) 
A többi napon az áhítat az osztálytermekben zajlik. 
 
Pénteki napokon 7.50 – kor a reggeli áhítat keretein belül heti értékelés is történik a hét zárásaként. 
 
A tanítási órák végén a tanulók a nevelők előtt hagyják el a termet. 
 
Az óraközi szüneteket a gyermekek jó idő esetén az udvaron töltik, ahol két ügyeletes nevelő vigyáz a rendre, napi 
váltásban. Rossz időben a kisgyermekek a tantermekben is tartózkodhatnak, ez esetben az osztálytanítók 
felügyelete mellett. Gyermek tantermekben felügyelet nélkül nem maradhat. 
 
A szünetek utáni sorakozó az udvaron történik.  
 
Tanítási időben az épületegység kapuja zárva van. Kulcs a főépület portáján található. 
 
Napközben az épületben szülő nem tartózkodhat. A reggeli érkezési időben szülő (kivéve előzetes egyeztetés 
után) nem jöhet be az épületbe. Kivétel ez alól az első évfolyamosok szokatási időszaka, amely két hónap. 
 
A délutáni hazatávozás 15.30, 16.00, illetve 16.30-kor történhet, amikor a tanítók csoportosan kísérik a tanulókat a 
kapuhoz. 
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4.sz. melléklet 

 

 

 

Az informatikai eszközök- és az informatika gépterem használati rendje  

 

 

Az informatika eszközök, programok nagy értéket képviselnek, ezért azok épségének megóvása minden tanuló 
érdeke és kötelessége.  

A szabályzat az adatok, programok elérhetőségét, a számítógépek, a hálózat biztonságos és folyamatos 
működtetését szolgálja, magában foglalva azon szabályokat és normákat, melyek a hálózat  és az informatikai 
eszközök működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

A használati rend vonatkozik az informatika terem eszközeire, a könyvtár és egyéb helyeken elhelyezett eszközök, 
valamint mobil eszközök (pl. laptop), adathordozók, szoftverek használatára.  

A használati rend minden felhasználóra nézve kötelező! 

 

Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak gondosan be kell tartani az alábbiakat: 

- A gépterembe, könyvtárba diákoknak csak tanári felügyelettel lehet bemenni. 
- A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni szaktanáruknak vagy a rendszergazdának. 
- Tilos az eszközök közelében enni, inni, rágógumit fogyasztani. 
- Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani.  
- Tilos a számítógépekre engedély nélkül szoftvert telepíteni, illetve engedély nélkül letörölni. Adathordozót 

csak a vírusok elleni védekezés általános szabályainak betartásával szabad használni.  
- Mindenki csak annál a gépnél ülhet, amelyet a tanár a számára kijelölt.  
- A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos meghibásodás, 

pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos 
hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a főkapcsolóval.  

- Az eszközök használatát az arra kijelölt személy (tanár) ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének 
bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is.  

- Mindenki csak azokat az eszközöket és szoftvereket használhatja, melyekre engedélyt kapott, és 
kezelésükre ki lett oktatva.  

- Minden felhasználó egyénileg felelős az okozott károkért, melynek megtérítése a közoktatásról szóló 
törvény és végrehajtási rendelete szerint.  Az okozott kár megtérítésén kívül a felhasználó ellen fegyelmi 
eljárás is indulhat. 
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5.sz. melléklet 

 

 

A gyermek kötelességei és jogai 

 

 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

- A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára 
biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

- A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak. 

- A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő 
pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. 

 
 

A gyermeknek joga: 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 
- a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét, 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának 
és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

- nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 
-  részére a tevékenységében a nevelés során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése 

tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, 
-  az intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 
- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési 
intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen 
jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény 
alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges 
feltételek megteremtését, fenntartását, 

-  állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, és 
életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

- a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott 
esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, 
továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, 
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való 
fizetésre. 

 

 

 

 

 

 

 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda , Házirend, 2015. 
 

32 
 

 

6.sz. melléklet 

 

 

A szülő kötelessége és jogai 

 

 

A szülő kötelessége: 

- gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, 
hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 
együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, 

-  biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, 
-  tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk, 
- gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi 

vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Ha az e kötelezettségének a szülő nem tesz 
eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 
 

A szülő joga: 

-  gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, 

- gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, 
- megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról, 
-  gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
- kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó, és mint, megválasztható személy részt vegyen, 
-  írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a 

megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi 
választ kapjon, 

-  a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, 
- személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
-  az oktatási jogok biztosához forduljon 

 


