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Házirend 

 

mely a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda székhelyén  

a 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11. szám alatt lévő 

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza 

a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

 

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 megszerzését. 

 

 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola  és Óvoda székhelyén 

 (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11)  

lévő házirendjének elfogadása és jóváhagyása 

 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2017. szeptember hó 07. napján tartott 

ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

 

Kelt: Hajdúnánás, 2017. szeptember 07. 

 

         Szurkosné Major Irén 

 iskolai diákönkormányzat vezetője 
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A házirend hatálya 

 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

illetve a gyermek törvényes képviselőjének, a hitoktatásban résztvevő 

pedagógusoknak és lelkészeknek, 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 szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirendet. 

 

A házirend nyilvánossága 

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintett (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

 az iskola honlapján (www.refiskola-nanas.sulinet.hu) 

 

3. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 
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 a szülőkkel szülői értekezleten 

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – 

ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

Jogszabályi hivatkozás: 

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2010. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 

 

I. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdései, 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) 

és e)–f) pontjai, 16. § (3) bekezdés, 129. § (1) bekezdés, 2. sz. melléklet] 

 

Az iskola működési rendje 

 

1. A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda köszönése: Áldás, Békesség! 

2. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.15 órától délután 20:00 

óráig van nyitva. 

3. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.15 órától a tanítás 

végéig (16.30 óra), illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

4. Az iskolában a tanulónak reggel 7.20 és 7.30 óra között kell megérkezniük. 

5. Becsengetés a tanításra 7.30 

6. Az első óra imádság, majd a napi ige felolvasása után 7.45-kor kezdődik. 

7. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő 

  

 A szünet végét jelző csengő: 

  7.30 

 1. óra: 7.45 -8.30  8.40 

 2. óra: 8.45 – 9.30  9.40 



 6 

 3. óra: 9.45 – 10.30  10.40 

 4. óra: 10.45 – 11.30  11.40 

 5. óra: 11.45 – 12.30  12.40 

 6. óra: 12.45 – 13.30  13.35 

 7. óra: 13.35 – 14.20  14.25 

 8. óra: 14.25 – 15.10  15.15 

 9. óra: 15.15 – 16.00 

 Ügyelet: 16.00 – 16.30 

 

8. A tanulónak 7.20 és 7.30 között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a második 

szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő 

utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak. 

9. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tanteremben étkeznek az 

előző órát tartó pedagógus felügyeletével. 

10. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron kell sorakozniuk, ahonnan az órát 

tartó nevelő vezetésével az osztályterembe vonulnak. Kicsengetés után az óraközi 

szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani. Azt a mindenkori órára érkező 

pedagógus nyithatja ki.  [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés 

c) pont] 

11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérésére osztályfőnöke (távolléte esetén 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. [Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont] 

12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 és 

16.00 óra között. 

13. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. A szaktantermekbe 

csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni. 

[Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

14. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó) 

minden felső tagozatos tanuló egy tizenhat éven aluli, iskolán kívüli vendéget 

meghívhat, akiért a rendezvény ideje alatt felelősséget vállal. A meghívott vendég 

nevét a rendezvény előtt két nappal a diákönkormányzat vezetőségének le kell adni. 
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15. Az ebédeltetés a Református Idősek Otthonában történik, melyen a tanulók 

felügyelettel vesznek részt. 

16. Minden hónap első vasárnapja családi Istentisztet, ahol elvárjuk iskolánk tanulóinak 

megjelenését. 

17. A tanulók félévente egy alkalommal tantárgyanként 1 feleletmentes órát kérhetnek 4-

8. osztályig /kivéve előre bejelentett számonkérés/ 

18. A tanóra megkezdése után a tanteremben sem szülő, sem más nevelő nem léphet be. 

Erre rendkívüli esetben az igazgató jogosult. 

19. A gyerekek közötti vitás kérdésekben az iskola területén csak a pedagógus 

intézkedhet. 

20. Tankötelessé vált gyermek esetében a beíratás után az iskola igazgatója dönt a 

felvételről. Erről a szülőket írásban értesítjük. Felsőbb évfolyamokra történő tanulói 

felvételnél – az egyedi körülmények mérlegelése alapján, az osztályfőnök 

véleményének kikérésével – az igazgató dönt. A tanulói jogviszony megszűnése a 

Köznevelési törvény eljárásrendje alapján történik. 

21. A tanuló joga, hogy nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, 

hogy ez a jog nem ütközik jogszabályba, nem sérti, nem korlátozza társai tanuláshoz 

való jogának gyakorlását. A tanuló joga, hogy olyan tananyagokat is tanulhasson, 

amelyek a rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az 

emberi jogok tiszteletben tartására, a multikulturális gondolkodásmód kialakítására 

ösztönzik a diákokat. Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az egyes tanulók 

családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányul. A tanuló joga, hogy az 

intézmény rendezvényein bemutathassa az etnikai hovatartozására jellemző 

hagyományokat, táncokat, dalokat, mű-és népköltészeti alkotásokat. 

 

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, 
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 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. Az iskola tisztaságának megtartása érdekében, esős, 

sáros időben benti papucsát vagy cipőjét minden tanuló köteles viselni. 

3. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel 

érkezzenek meg. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

4.. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák 

előtti és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az 

udvaron, délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola 

épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. [Rendelet 

5. § (2) bekezdés b) pont] 

 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként 1-1 hetes, 

 folyosói, udvari tanulói ügyletesek, 

 tantárgyi felelősök 

4. a hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A 

hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 

kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 a szünetben a termet – a nevelő jelenlétében  - kiszellőztetik 

 az óra kezdetén felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat 

figyelmeztetik; 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 

 a tanórák végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tantermek rendjét, tisztaságát. 

 

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást 

büntetik. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 
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Az 5-8. évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.20 és 7.30 között, valamint az 

óraközi szünetekben ügyeletet látnak el. Az ügyeletesi rendszer hetes váltásban történik. A 

tanulók észrevételeiket az ügyeletesi füzetbe jegyzik, majd csütörtökön a csoportból választott 

ügyeletvezetőnek adják oda, aki a hétzáró áhítaton a hirdetések alkalmával jelentést tesz. Az a 

tanuló, aki az ügyeletesi munkát nem végzi megfelelően, ügyeletes tanári figyelmeztetést kap. 

Az ügyeletesek a következő helyeken adnak szolgálatot:  

 emeleti folyosó (2 tanuló) 

  földszinti folyosó (2 tanuló) 

 tornaterem felőli bejárat                

és folyosó (2 tanuló) 

 főbejárat (2 tanuló) 

 udvar felőli bejárat (2 tanuló) 

5. 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, szertáros, térképfelelős… stb. 

6. A tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában 

a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az 

iskolai munkaterv tartalmazza. 

12. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában 

dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve 

legalább három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás 

időpontját és témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára. [Nkt. 25. § (2) 

bekezdés, Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont] 

 

13. A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva 

megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. 

Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását 

illetően. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

 

14. A tanteremben tartott utolsó tanítási órát közös imádsággal zárják. Ezt követően  – a 

pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból 

kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet rendben hagyják el a tanulók. [Nkt. 

46. § (1) bekezdés c) pont] 
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15. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges 

vagyontárgyaiban bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába 

érkezéskor az osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak 

megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja. 

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének 

jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan 

alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza, vagy ártalmas az 

egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles 

azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi 

el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat 

mikor veheti át. [Nkt. 25. § (3) bekezdés] 

 

16. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, 

szeszes italt fogyasztani tilos. [Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés] 

 

17. Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon, 

walkman, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó használata tilos. 

[Nkt. 25. § (2) bekezdés, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

18. Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgó- és tökmag, kártya, dohány, szeszes ital, 

gyúlékony vegyszer, robbanószerek. [Nkt. 25. § (3) bekezdés] 

 

19. Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek 

során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az 

osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezenkívül kémia, fizika, számítástechnika, technika, 

testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a tanulók 

aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza. [Rendelet 129. § (1) bekezdés] 

 

20. A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai 

foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. [Rendelet 2. sz. 

melléklet] 
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21. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után 

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például 

sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési 

szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden diák 

számára kötelező. [Rendelet 5. § (2) bekezdés f) pont] 

 

Az SNI tanulókkal kapcsolatos külön szabályok 

1. Az iskola előtt táblával megjelölt mozgáskorlátozott parkolót biztosítunk.  

2. Az akadálymentesített, kerekes székkel igénybe vehető mellékhelyiséget csak a 

mozgáskorlátozott tanulók használhatják. 

3. A fejlesztő szoba azokban az időpontokban vehető igénybe más célra, amikor nem 

zajlik ott az SNI tanulók részére szervezett habilitációs-rehabilitációs foglalkozás. 

 

 

II. A tanulók jogai és kötelességei 

 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés, 46. § (1) bekezdés c) pont és (9)–(11) bekezdés, 50. § (1) 

bekezdés, Rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a (2) bekezdés d) és g) pontja, 14. § (5) 

bekezdés, 51. § (2) bekezdés b)–c) pontja és (10) bekezdése] 

 

1. A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen 

tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. [Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés] 

 

2. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A 

szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai 

munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által 

megkezdett első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre 

vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően illetik meg a tanulót. [Nkt. 50. § (1) 

bekezdés] 
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3. Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti 

meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – 

írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő 

kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az 

iskolát illeti meg.  

[Nkt. 46. § (9)–(11) bekezdés, Rendelet 5 § (1) bekezdés b) pont] 

 

4. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai 

közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a 

saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, 

rendezvények, tanítási órák előkészítése. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pont] 

 

5. A tanuló kötelessége, hogy az iskolai és egyházi  ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre 

megbeszéltek szerinti – ünnepélyes ruhában jelenjen meg. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

 

6.. Az étkezési térítési díjakat havonta előre  minden hó 15. napjáig kell a gazdasági 

ügyintézőnél befizetni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont] 

 

7. . Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, 

ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre 11 óráig a gazdasági irodában 

lemondja. [Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont] 

 

8. . A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az iskola 

jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése után –, a nevelőtestület dönt. [Rendelet 5. § 

(1) bekezdés c) pont] 

 

9.. A támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt élvez az a 

tanuló, aki hátrányos helyzetű, egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, továbbá akit az 

egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő. 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont] 

 

10. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 
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következő tanévben választható foglalkozásokról, az azt tanító nevelőkről. [Rendelet 5. § (2) 

bekezdés d) pont] 

 

11. Az Nkt. 97. § (7) bekezdése szerint a református keresztyén iskola lévén heti ....2 

alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] Heti egy 

alkalommal hétzáró áhítaton, havi egy alkalommal családi vasárnapon vehetnek részt. 

 

12. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. [Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont] 

 

13. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél 

hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 

[Rendelet 51. § (2) bekezdés b)–c) pontjai] 

 

14. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt 

időponttól számított – hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az 

igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az 

előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el. 

[Rendelet 51. § (2) bekezdés b)–c) pontjai] 

 

15. Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, késésnek számít. 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. Több igazolatlan 

késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra teljes 

időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak 

minősül. [Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont, 51. § (10) bekezdés] 

 

16. Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli 

rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés és a – DÖK által elfogadott 

- Keresztyén Diákok Etikai Kódexe általános szabályai szerint kell részt venniük. A 

nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak 

elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben 

vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a szabadon választott programból kizárható. 

Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt 
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kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot 

és felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben. [Rendelet 5. § (2) bekezdés 

g) pont] 

 

III. Az egyéb foglalkozások rendje 

 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdése, 46. § (1) bekezdés c) pont, 72. § (4) bekezdése, Rendelet 5. § 

(1)–(2) bekezdése, 16. § (3) bekezdés] 

 

1. Az egyéb foglalkozásokra való tanulói részvétel – a szakértői bizottságok 

szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – 

önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a 

jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 15  perc szünetet kell 

tartani. [Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja, 16. § (3) bekezdés] 

 

2. Annak a tanulónak, aki a szakértői bizottság szakvéleményében vagy szakértői 

véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e 

foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai 

foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. [Nkt. 25. § (2) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 

Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja] 

 

3. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. 

A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. [Nkt. 25. § (2) 

bekezdés] 

 

4. Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, 

beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy 

a rendezvény  19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább1 felnőtt pedagógus 

felügyeljen. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

 

5. Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az 
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osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus 

felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pont] 

 

IV. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések 

formái és alkalmazásának elvei, valamint a tankönyvkölcsönzéssel, a 

tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával 

okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, 

illetve elengedésével összefüggő kérdések 

 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés e)–f) pontja, Tpr. 8. § (7)–(8) bekezdése] 

 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi 

munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) 

pontja] 

 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, 

osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató 

magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló 

bizonyítványába be kell jegyezni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. [Rendelet 5. § (1) 

bekezdés e) pont] 

 

5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. [Rendelet 5. § (1) bekezdés 

e) pont] 



 16 

 

6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba 

kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

7. Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok 

teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont] 

 

8. A fegyelmező intézkedések formái: szaktanári figyelmeztetés, szaktanári intés, szaktanári 

megrovás nevelői figyelmeztetés, nevelői intés, nevelői megrovás, ügyeletes nevelői 

figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, 

igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés, 

nevelőtestületi intés, nevelőtestületi megrovás. [Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont] 

 

9. Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tettel arányos büntetés, a fokozatosság 

elve és a nevelő célzat érvényesül. [Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont] 

 

10. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet 

tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: durva verbális agresszió, a 

másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek 

(dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos és súlyos gondatlansággal 

elkövetett károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont)] 

 

11. Amennyiben az olvasó a könyvtári egységet elveszíti vagy megrongálja, az adott kiadású 

mű egy másik, kifogástalan példányát kell a könyvtárnak visszaszolgáltatnia. Amennyiben 

erre nincs mód, az olvasó a mindenkori beszerzési költséget köteles megtéríteni az iskolának. 

 

Az olvasó a tanulói vagy közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése előtt köteles a 

könyvtári tartozását rendezni. 
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A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a tanulók birtokába 

adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a tanuló birtokába, a használat 

jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, 

ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott 

tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 

 

A tartós tankönyvet használó tanuló köteles azt a kölcsönzési idő lejártakor mások számára 

kikölcsönözhető állapotban visszavinni a könyvtárba. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló 

szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

 

A kölcsönzött tankönyvet a tanuló 50%-os árkedvezménnyel megvásárolhatja a tantárgy 

tanulmányi kötelezettségének teljesítését követően. A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, 

illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt 

megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, 

illetve a tankönyv értékét megfizetni. 

 

A kártérítési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését a tanuló, illetve a szülő kérheti. A 

kérelem elbírálásáról az iskola igazgatója határoz. A kérelem elutasítása ellen felülbírálati 

kérelmet terjeszthet elő a tanuló, illetve a szülő. A felülbírálati kérelmet a nevelőtestületből 

alakított háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: a tanuló osztályfőnöke, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógus. [Tpr. 8. § (7)–(8) bekezdése] 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

[Nkt. 39. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdése, Rendelet 5. § (1) bekezdés d), g)–h) pontjai, 24. 

§ (6) bekezdése] 

 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök, önképző körök 

működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, NÍVÓ csoportok, cserkészcsapat, 

sportkör, énekkar, művészeti csoport stb. [Nkt. 48. § (1) bekezdés] 
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2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott 

lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás 

jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt. [Nkt. 48. § (1) bekezdés] 

 

3. A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két 

alkalommal, az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. [Rendelet 5. 

§ (1) bekezdés d) pont] 

 

4. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és 

az elektronikus naplón, illetve elektronikus ellenőrzőn keresztül írásban tájékoztatják. 

Amennyiben a szülő nem rendelkezik internetes elérhetőséggel, az iskola könyvtárában 

nyitvatartási időben tájékozódhat gyermeke előmeneteléről. [Rendelet 5. § (1) bekezdés d) 

pont] 

 

5. 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, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak. A tanulói 

véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában a 

következők: véleményező gyűjtőláda, rendszeres iskolagyűlés a hétzáró áhítatok alkalmával. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, 

vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ 

kell kapniuk. [Nkt. 39. § (1) bekezdés, Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pont] 

 

6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a 

bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja. Az 

osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják. [Rendelet 5. 

§ (1) bekezdés d) pont] 
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7. A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az 

adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak. [Rendelet 5. § (1) 

bekezdés d) pont] 

 

8. Az elektronikus napló félévenként véglegesített, kinyomtatott változatát a szülő 

megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve 

a fogadóórán. [Rendelet 5. § (1) bekezdés g) pont] 

 

9. Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási 

feltételek alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek 

között, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az 

osztályfőnök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően 

negyven nappal. [Rendelet 5. § (1) bekezdés h) pont] 

 

10. A Református Általános Iskola beiskolázási körzete az egész város, de fogadja a környező 

településekről jelentkező – elsősorban – református gyermekeket is.  

Az iskola a tanulói felvételek elbírálásánál az alábbi sorrend alapján dönt: 

1. A szülők a református gyülekezet tagjai 

2. A szülők katolikus gyülekezet tagjai 

3. A gyermek meg van keresztelve 

4. A szülő keresztyén nevelést elfogadó nyilatkozata 

5. A gyermek református óvodába járt 

6. A gyermek testvérei református iskolába járnak és a szülők vállalták a kapcsolattartást a 

keresztyén gyülekezetek lelkipásztoraival (pl. családi vasárnap, konfirmáció, első áldozás) 

7. Az Iskola  szeretettel fogadja azokat is, akik nincsenek megkeresztelve.  

A Hajdúnánás Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodásnak megfelelő 

százalékban fogadja azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, akiknek a szülei 

elfogadják a keresztyén nevelést és vállalják a kapcsolattartást a református gyülekezet 

lelkipásztorával.  
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Az iskola elfogadó nyilatkozatát aláírt szülők kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy az 

intézményt kijelölje a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság az alapító okiratban megfogalmazott 

sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába.   

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 

iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 

elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 

lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a 

vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

További átvételre vonatkozó szabályok: 

Lásd: A tanulói felvétel 1-7. pontja. 

Az osztály létszáma lehetővé teszi a felvételt. 

A különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a szakvélemény megfelel az alapító okiratnak és  

a személyi, tárgyi feltételek megléte, a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása adott. 

A választott tanult idegen nyelv biztosítható az átvétel után. 

 

Az intézményvezető a fenti szempontokat mérlegelve – az intézményvezető helyettesek és az 

érintett osztályfőnök véleményének kikérésével - dönt a tanuló átvételéről. Az elutasításról 

írásban értesíti a tanuló képviselőjét és felhívja a kiskorú tanuló szülőjének figyelmét arra, hogy a 

döntés ellen jogorvoslattal élhet.  

Ha az átvett tanuló iskolájának Pedagógiai Programja lényegesen eltér iskolánk programjától a 

tanuló különbözeti, vagy osztályozó vizsgára kötelezhető.  Az átvételkor különbözeti vizsga 

letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében jelentős eltérés 

állapítható meg.  A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az intézmény vezetése a szülőt az 

átvételkor írásban értesíti.   

 

 

VI. Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok 

 

[Rendelet 129. § (1) bekezdése] 

 

1. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi 

időszak megkezdésekor, valamint szükség esetén életkoruknak és fejlettségi szintjüknek 

megfelelően ismertetni kell. 
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2. Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, 

testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika) a pedagógus köteles az első tanórán a tanulókat 

tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról. 

 

3. Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon 

dohányozni, valamint tudatmódosító szereket fogyasztani szigorúan tilos. 

 

4. Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítéséhez az 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik a szükséges tárgyi és személyi feltételek 

biztosításában. 

 

5. Valamennyi intézményi programon nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a 

megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

 

6. Az osztálytanítóknak, a napközis nevelőknek és a szaktanároknak a foglalkozásaikon, valamint 

a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell 

foglalkozniuk. 

 

7. A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és a 

tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést 

követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni. 

 

8. Napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén az első és 6. óra közötti szünetet (udvari szünet) a 

tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés 

keretében töltik el. 

 

9. A napközis foglalkozás idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a 

sportlétesítmények használatát. 

 

10. Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos 

a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, 

gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes 
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fogyasztásra ajánlása, melyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos 

frissítő ital van. 

 

11. Az iskola minden programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési 

program alapján kell tervezni és lebonyolítani. 

 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A 

házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során az intézményi tanács/ 

iskolaszék/szülői szervezet és a diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 

 

 

 

VII.A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

 

1. Az iskolai házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 

2. Az iskolai házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok 

és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskola diákönkormányzat 

vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről 

tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

3. Az iskolai házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és 

véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. 

4. Az iskolai házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (közösség) véleményét. 

5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola beszerzi 

a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített 

tervezettel kapcsolatban. 

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s a hajdúnánási 

Református Egyházközség Presbitériumának jóváhagyásával lép hatályba. 

7. Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, 
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az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet 

(közösség) iskolai vezetősége. 

8. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha: 

 jogszabályi változások következnek be, 

 az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

együttesen igényt tartanak erre. 

9. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 

 

 

VIII. Az iskolai házirend mellékletei 

 

 

1. A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda közösségének elvárásai az 

iskolába járó tanulók magatartásával, viselkedésével kapcsolatosan (etikai kódex)  

 

2. A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

3. Tanulószobai házirend 
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Református Általános Iskola 

 

 

 

Keresztyén diákok  

 

Etikai Kódexe 
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Etikai Kódex 

 

Erkölcsi viselkedés, esztétikai alapelvek a Hajdúnánási 

Református Iskolában 

 

Iskolám teljes jogú tagja akkor lettem, amikor a következő fogadalmat tettem:  

 

„Én … a Szentháromság egy örök és igaz, Isten színe előtt fogadom, hogy a hajdúnánási 

Református  Általános Iskola diákjához méltó módon élek, életemet Istennek, hazának, 

tudománynak szentelem. Szüleimet, tanáraimat tisztelem, diáktársaim iránt testvéri 

szeretettel viselkedem. Az iskola hagyományait ápolom, törvényeit megtartom. Kérem Istent, 

hogy életem, Egyházam és Magyar nemzetem hasznára, dicsőségére szolgáljon.  

 

Isten engem úgy segítsen! Ámen.” 

 

Büszke vagyok arra, hogy a város legnagyobb múlttal rendelkező iskola tanulója vagyok, 

melynek alapítási éve: 1617. Az intézmény hagyományainak megfelelően elfogadom a 

református hitelveket, értékrendet és erkölcsi normákat, törekszem arra, hogy 

mindennapjaimat ezen útmutatások alapján éljem. Mindemellett örülök annak, hogy nevelőim 

a legmodernebb tudományos ismereteket átadva végzik munkájukat.  

 

Tudomásul veszem a Házirendben és az Etikai Kódexben foglaltakat, ezeket tanítási idkő alatt 

és iskolai szünetekben egyaránt betartom.  

 

Erkölcsi alapelvek 

 

Számomra a legfontosabb értékek a következők:  

 az élet tisztelete 

 az egyetemes emberi és nemzeti kultúra megbecsülése  

 a hazaszeretet 

 a keresztyén értékrend elfogadása 

 a természet szeretete és védelme 
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 az igazság feltétlen tisztelete és igénye 

 a testi-lelki harmónia 

 az önfegyelem, s mindezek továbbadása 

 

Egyetértek azzal, hogy az iskolában olyan öntudatos keresztyén alapelveket valló polgárrá 

válhatok, aki ismeri és szereti hazáját, az itt és határainkon túl élő magyarok múltját, jelenét, 

értékeit. Szívesen vallom magam magyarnak, családomért, egyházamért, a hazámért 

áldozathozatalra is kész vagyok.  

 

Nevelőim mindent megtesznek azért, hogy a közös munkánk során a lehető legtöbbet 

fejlődjek minden téren, képességeimhez mérten én is megteszem a tőlem telhető legtöbbet.  

 

 

Elfogadom a református munkaerkölcs által megkívánt tudatos rendet, a fegyelmezett munkát, 

az igazmondást, a belső igényt a tanulásra, a tudás tiszteletét.  

 

Igyekszem életemnek értelmes célokat találni, hogy ne jussak el életidegen eszmék vallásáig.  

Tudom, hogy ebben mindenkor számíthatok tanáraim segítségére, mert ők azon fáradoznak, 

hogy elősegítsék hitre jutásomat, a keresztyén értékrend elfogadását, s hogy gondolkodásomat 

helyes irányba tereljék.  

 

Ha nem vagyok református vallású, akkor is tiszteletben tartom a református egyház értékeit, 

a tanév munkarendjében rögzített egyházi alkalmakon részt veszek a Házirend előírásai 

szerint.  

 

A felnőttekkel és diáktársaimmal való kapcsolataimat az önzetlenségre, a türelemre, a 

segítőkészségre és az együttérzésre alapozva igyekszem alakítani.  

 

A családi vasárnapokon részt veszek, lehetőség szerint családommal együtt.  

 

Konfirmációm után fogadalmamat megtartom. (Úrvacsora vétel, egyházi ünnepek 

megünneplése.) 
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Viselkedési alapelvek 

 

Tudom, nem azért kell csupán jónak lennem, mert tanáraim úgy kívánják, hanem mert a rend, 

a rendszeresség, a fegyelmezett viselkedés személyiségem pozitív fejlődését szolgálja.  

 

Kapcsolatom szüleimmel, nagyszüleimmel, tanáraimmal és diáktársaimmal kölcsönösségre, 

bizalomra, egymás értékeinek elfogadására épül Gondjaimat, problémáimat velük őszintén 

megbeszélem, nem hagyom, hogy ezek megrontsák a köztünk lévő jó kapcsolatot.  

 

Igényeimet sohasem mások rovására érvényesítem. Véleményemet úgy fogalmazom meg. 

hogy az mások számára ne legyen sértő. Egyéni érdekeimet alárendelem a közösség 

érdekeinek. Tetteimet ne az önzés, hanem az embertársaim iránti szeretet hassa át! Ha 

társaimon segíteni nem tudok, nem ártok nekik.  

 

Kerülöm a durva, erőszakos, mások méltóságát sértő viselkedést, a hangoskodást, a trágár 

szavakat. Törekszem a kulturált beszédstílusra, s anyanyelvünk szép és helyes használatára. 

 

Esztétikai alapelvek  

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a református szellemiség egyik jellemzője a nemes 

egyszerűségre való törekvés a külsőségekben is. Templomunk, épületeink, osztálytermeink 

külső és belső rendje, harmóniája megkívánja az azokban munkálkodóktól is az esztétikai 

igényességet.  

 

Ünnepi alkalmakon és intézményeink képviseletekor egyenruhát, testnevelés órán címeres 

mezt viselek. az egységes megjelenés szempontjait a Házirend, a tanév munkarendje, 

valamint az alkalmi rendelkezések írják elő. Ettől eltérni nem lehet.  

 

Munkanapokon, tanítási órákon, iskolai rendezvényeken praktikusan, mértéktartóan 

öltözködöm, csak szerény és ízléses ékszert és bizsut viselek. Hajamat, körmömet, szememet 

nem festem, mert tudom, hogy ezzel egészségemnek is ártok. Testékszert, tetoválást nem 

viselek.  
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Az esztétikai igényesség minden munkámra jellemző, ezért füzeteimet, tankönyveimet 

rendben tartom, a padokat nem firkálom. Arra törekszem, hogy írásbeli munkáim külalakja 

rendezett, áttekinthető legyen. Felszerelésemet, a tantermeket, az iskola épületét tisztán és 

rendben tartom.  

 

Örülök annak, hogy az iskola olyan alkalmakat, lehetőségeket teremt számomra, amelyekkel 

megtanulom a valódi értéket megkülönböztetni az értéktelentől. Igyekszem, hogy a külső 

megjelenésemen túl minden munkámat az esztétikai igényesség jellemezze.  

 

A szabadidőre vonatkozó szabályok 

 

Iskolaidőben lehetőségem van – tanári felügyelet mellett – szabadidőm hasznos és kulturált 

eltöltéséhez. az iskola által szervezett rendezvényeken részt vehetek.  

 

Nyilvános szórakozóhelyeket egyedül nem látogatok, mozi- és színházi előadásokon egyedül 

20 óráig vehetek részt.  

 

Valamennyi rendezvényen csak szülői engedéllyel, szülői vagy nevelői felügyelettel vehetek 

részt.  

 

Az Etikai Kódexben megfogalmazott erkölcsi, viselkedési esztétikai szabályokhoz 

alkalmazkodom, az intézményünkbe való belépéskor tett fogadalmat megtartom, a 

magatartással és szorgalommal kapcsolatos értékelési rendszert elfogadom – tudom nem 

könnyű feladat. Egy öntudatos, önmagával szemben igényes, az életben, hivatásban 

helytállni akaró, nemzetéhez és egyházához hűséges fiataloknak azonban mindez magától 

értetődő és nem elrettentő.  

 

 

Ha mindezeket betartom, a Református Általános Iskolában szeretettel várnak. 
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A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda intézményben az 

iskola diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 

 

Általános rendelkezések 

 

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezése 

alapján a Református Általános Iskolában diákönkormányzat (DÖK) alakult. 

 

A DÖK egy érdekképviseleti szerv, amelynek célja, hogy iskolánk tanulói gazdái legyenek a 

mindennapi diákéletnek. A tartalmas és teljes iskolai élet kialakításában a tanulók aktívan 

vegyenek részt az alsós tagozattól a felsős tagozatig. 

 

A DÖK feladata: 

 

 kapcsolódik a Hajdúnánási Református Egyházközség gyülekezeti életébe 

 határozatait végrehajtja, 

 szervezi a közösség életét, 

 választja önmagát, 

 beszámol tevékenységéről, 

 működési szabályzatát minden év szeptember 15-ig felülvizsgálja. 

 

A DÖK felépítése, tagok, segítők 

 

Minden tanévben az osztályok demokratikusan döntenek arról, hogy kik képviseljék a DÖK-t. 

A képviselőket a tanév első hetében meg kell választani, vagy az előző tanévben végzett 

osztály – vagy DÖK munka alapján újra lehet választani. A képviselők megbízatása egy 

tanévre szól. 

A DÖK-be minden osztály harmadik évfolyamtól kezdve egy főt delegálhat, akiknek 

szavazati joguk van. Az első és második osztályosokat az osztályfőnökük képviselheti a 

gyűlésen. 

A képviselők minden DÖK – gyűlésen kötelesek megjelenni. Akadályoztatásuk esetén az 

osztály által választott pótképviselő is megjelenhet, akinek szavazati joga van, illetve 

megválasztása szintén a tanév elején történik meg. 
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A képviselők összehívása 

 

A DÖK-gyűlésekről való rendszeres távolmaradás passzív, rossz, bomlasztó magatartás; 

együttműködésre képtelenség; negatív munkavégzés … a képviselőt visszahívhatja az 

osztálya, vagy javaslatot tehet erre a DÖK is. 

A képviselők munkáját az osztályoknak figyelemmel kell követnie, félévente értékelni kell, 

hogy eldönthessék, hogy jól képviselik-e az osztály érdekeit, véleményét a DÖK-ben 

A DÖK vezetője a mindenkor 8. osztályos képviselő diák, aki iskolánk diákjait képviseli az 

országos diákparlamenten illetve minden olyan rendezvényen ahová mint diákönkormányzati 

elnök hivatalos. 

A diákönkormányzat munkáját egy az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a DÖK 

képviseletében. 

 

Ülések rendje 

 

Gyűléseket a DÖK-t segítő tanár vagy az iskola igazgatója hívja össze. A tanév folyamán a 

DÖK 2 havonta ülésezik, azonban szükség esetén a képviselők javasolhatják a gyűlés 

rendkívüli összehívását. 

 

Nyilvánosság 

 

A DÖK gyűlések nyilvánosak, de véleményezési, felszólalási, javaslattevő ellenőrzési és 

beszámoltatási joga csak a képviselőknek van. A képviselőknek joguk van az osztályfőnöki 

órán max. 10 percet kérni (igény szerint), hogy beszámoljanak, véleményt kérjenek a DÖK 

működéséhez, programjaihoz stb. A gyűlések összehívását, programokat, versenyeket a 

faliújságon olvashatják a tanulók. 

 

Joggyakorlás 

 

A DÖK a református szellemiség elvárásainak megfelelően döntési jogot gyakorol a 

nevelőtestület véleményének kikérésével: 

 a DÖK munkarendének és üléstervének meghatározásában, 

 programok szervezéséről, 
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 DÖK szervezeti és működési szabályzat elfogadásában, 

 a tanév során, 1 nap tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 a DÖK-t segítő tanár felkéréséről 

 

A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, 

egyetértési jogot gyakorolhat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos kérdésben: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, a könyvtár, a 

sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat 

megalkotásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadásakor, 

 az ügyelet szervezésében, 

 az iskolai diákönkormányzat képviselőt delegálhat az iskolaszékbe. 
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Kapcsolatok 

 

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás: 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért tanár segíti, aki az intézmény 

igazgatójával folyamatosan kapcsolatot tart. 

A DÖK megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, a nevelőtestületi, 

valamint az iskolaszék értekezletek vonatkozó napirendi pontjánál. 

A tanulók egyéni gondjainak, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény 

vezetőjét. A DÖK munkáját a megválasztott patronáló tanár segíti, aki tanácsadó, de szavazati 

joga nincs. 

 

 

Döntések 

 

A DÖK gyűlés akkor határozatképes, döntéseket hozhat, ha a jelenlévők aránya 50% + 1 fő.  
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Tanulószobai Házirend a Hajdúnánási Református Iskola és Óvodában 

A tanulószobai munka az oktatási-nevelési feladatnak szerves része, ám tartalmában és 

módszereiben is rendelkezik olyan speciális elemekkel, amelyek segítségével eredményesen 

valósítja meg a feladatait az eltérő életkorú és iskolai csoportba tartozó diákok körében. 

A gyermekközpontú iskola megteremtésében szerepet játszik a tanulószobai foglakozás is, 

ahol korszerű ismeretekhez jutnak a tanulók, hozzájárulunk személyiségük fejlődéséhez, az új 

ismeretek iránti nyitottság, a kreativitás kialakulásához, fejlesztéséhez. Tevékenységünkkel 

segítjük a testi, lelki edzettségük fejlődését, az önismeret és a társak megismerésének és 

megbecsülése képességének alakulását, az általános erkölcsi és közösségi normák elfogadását 

és tiszteletben tartását, a társadalmi és közösségi élet szabályai szükségszerűségének 

felismerését és betartásának szükségességét. 

Munkánk során érvényesítjük a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért vállalt 

felelősségérzetet, a szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak tiszteletét, ápolását, 

segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi életük során a 

legkülönbözőbb helyzetekben – önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, önbizalommal 

rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. 

Ebben jelentős szerepe van a tanulószobai nevelésnek is! 

A tanulószobai foglalkozás a napi felkészülést szolgáló tevékenység, közvetlen tanári 

irányítással, mely meghatározott időkeretben és nyugodt felkészülést biztosító tárgyi 

környezetben, csoportosan, illetve egyéni foglalkozás keretében zajlik. 

A tanulószobai foglalkozás a gyermek számára kötelező érvényű, kivéve, ha a szülők a tanév 

elején írásban nyilatkoznak, hogy nem óhajtják igénybe venni gyermekük számára a 

tanulószobai foglalkozást. 

A tanulószobai foglalkozások naponta, hétfőtől péntekig 14.25-16.00 óráig tartanak. 

A tanulószobáról a szülő írásbeli vagy személyes kérésére igazgatói engedéllyel lehet távol 

maradni! 

TANULÓSZOBAI HÁZIREND 

 

Jelen tanulószobai házirend a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 

Házirendjének szerves része. A Tanulószobai Házirendet az intézmény nevelőtestülete 

fogadja el. A Tanulószobai Házirend módosítására az intézmény Házirendjének módosítási 

szabályai érvényesek. 

 

1. A tanulószoba rendje 

A tanulószobai foglalkozások minden tanítási napon folynak, időtartama tanítási naponként 

2x45 perc. A tanulószoba kezdési ideje: 14.25 óra, befejezésének időpontja: 16 óra 

Az intézmény erre az időszakra szakképzett pedagógusi felügyeletet biztosít, így segítve a 

tanulók minőségi felkészülését a délelőtti tanítási órákra. 

Tanév közbeni beiratkozás csak akkor lehetséges, ha az intézmény a megemelkedett 

tanulólétszám mellett is garantálni tudja a minőségi ellátást. A tanulószobai foglalkozás 

maximális tanulói létszáma: 30 fő.  
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A tanulószobai foglalkozás a gyermek számára kötelező érvényű, kivéve, ha a  szülők a tanév 

elején írásban nyilatkoznak, hogy nem óhajtják igénybe venni gyermekük számára a 

tanulószobai foglalkozást. A távolmaradást intézményvezetői határozat erősíti meg, mely 

visszavonásig érvényes. A foglalkozásról való távolmaradást a szülőnek ugyanúgy igazolnia 

kell, mint a tanítási órákról való távolmaradást. A betegséget, az egész napos hiányzást 

elegendő egyszer igazolni. 

 

2. A foglalkozások időbeosztása 

Felső tagozat napirendje: 

13
30

-14
25 

  Ebéd, pihenő, levegőzés 

14
25

-15
45 

  Kötelező tanulás 

15
45

-16
00

  Szabadfoglalkozás (uzsonnázás) 

 

A tanulószobai foglalkozás 14.25-kor kezdődik. A foglalkozáson részt vevő tanulók kezdésre 

az udvaron sorakoznak, s a tanulószobát vezető pedagógussal mennek fel a kijelölt 

tanterembe. A megkezdett foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni. 

 

3. A foglalkozások minősége 

A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók szakképzett pedagógus segítségével készítik el a 

szóbeli és írásbeli feladataikat. A tanulószobai foglalkozás nem korlátozódhat csak az 

írásbeli feladatok elkészítésére, a szóbeli tanulnivaló megtanulása is kötelező, melyet a 

tanulószobai foglalkozást vezető pedagógus lehetőség szerint kikérdez. 

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus a szaktanárok segítségével szervezi a 

tanulók munkáját, tájékozódik a leckefüzetekből a napi feladatokról, jelzi a szaktanároknak a 

felmerülő problémákat. 

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus figyelembe veszi a rábízott tanulók 

esetleges tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a tanulók önálló 

tanulását, illetve tanulás-módszertani alapokat nyújt a tanulóknak. 

A tanulók csendes, önálló tanulással végzik feladataikat, szükség esetén segítséget kérnek a 

vezető tanártól.  

A napközis tanulószoba alatt a tanulók elkészítik az aznap feladott írásbeli feladatokat, és 

megtanulják az elméleti anyagot is.  

A tanuló a megírt házi feladatát a nevelőnek bemutatja, a szóbelit kérés esetén felmondja.  

Ha a tanulók készen vannak a munkával, a hátralevő időben ismételhetik a korábbi elméleti 

tudnivalókat, gyakorolhatják a régebben tanultakat, olvashatnak (pl.: kötelező, illetve ajánlott 

olvasmányokat).  

 

4. A tanulószobát vezető pedagógus kötelességei 

- 16 óráig szakszerű segítséggel és a tanulás folyamatának megszervezésével járul hozzá a 

tanulók minél sikeresebb munkavégzéséhez. 

- A tanulók feladatait osztályfokra és tantárgyakra lebontva feljegyzi a tanulószobai naplóba. 

- A tanulószobai naplóban vezeti a hiányzást. 

- Amennyiben szükséges, egyéni és csoportos tanulási tanácsokat ad. 

- Lehetőség szerint minőségi szempontból is, de legalább mennyiségileg ellenőrzi a tanulók 

írásbeli feladatait, azokat szignálja vagy láttamozza. 
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- A tanulókat a szünetben felügyeli. 

-  Ügyel arra, hogy a foglalkozás helyszínét 16 órakor rendezett állapotban hagyja. 

- Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a rábízott gyermekek szüleivel. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart az adott osztályok szaktanáraival, vezetőivel. 

- Tiszteletben tartja a felügyeletére bízott gyermekek személyiségi jogait. 

 

5. A tanulószobai szolgáltatást igénybe vevő tanulók kötelességei 

- A foglalkozásokon pontosan megjelenjen. 

- A foglalkozásokon úgy végezze feladatait, hogy a társait ne korlátozza a munkavégzésben. 

- A foglalkozásokon mobiltelefonját, médialejátszóit kikapcsolt állapotban a táskájában tartsa. 

- Feladatait a képességeihez és a kapott segítséghez mérten a lehető legjobb minőségben 

végezze el. 

- A tanulószobai foglalkozásra használt termet rendezetten hagyja el a foglalkozás végén. 

- Hiányzás esetén igazolását a hiányzást követő foglalkozáson mutassa be. (Ez alól kivételt 

képez az egész napos hiányzás, melynek igazolási rendjét az intézmény Házirendje rögzíti.) 

- Tartsa tiszteletben csoporttársai és a tanulószobát vezető pedagógus személyiségi jogait. 

 

6. A tanulószobai foglalkozást igénybe vevő tanuló jogai 

- A tanuló joga, hogy a kapott feladatokat szakszerű segítség igénybe vételével végezze el. 

- A tanuló joga, hogy feladatait nyugodt körülmények között végezhesse el. 

- A tanuló joga, hogy szükség esetén a tanulószobai foglalkozást végző pedagógustól 

segítséget kérjen. 

- A tanuló joga, hogy a foglalkozás megkezdését követően senki ne zavarja meg a 

feladatvégzésben. 

- A tanuló joga, hogy a Tanulószobai Házirendben meghatározott időpontban pihenjen.  

 

7. A tanulószobai foglalkozásról való távozás rendje 

- A tanulószobai foglalkozásról a tanuló indokolt esetben szülői engedéllyel korábban 

távozhat. A kérést a szülő a gyermek ellenőrzőjében rögzíti, melyet az osztályfőnök vagy a 

foglalkozást vezető pedagógus kézjegyével ellát. 

- A tanuló a korábbi távozást úgy szervezze meg, hogy azzal a többi gyermek tanulását ne 

zavarja, őket a tanulás folyamatából ne zökkentse ki. 

- Ha a szülői kérés miatt a gyermek nem végezte el a feladatait, úgy azok befejezéséért a szülő 

a felelős, az iskola nem vállal felelősséget. 

 

8. A szakköri munka és a tanulószobai foglalkozások összehangolása 

- Ha a szakkör a tanulószobai foglalkozás megkezdése előtt kezdődik, akkor a tanuló 

gondoskodjon arról, hogy a felszerelése a szakkör megkezdése előtt a tanulószobai 

foglalkozásra kijelölt helyiségbe kerüljön. A szakkör után csendben, a többi tanuló 

megzavarása nélkül kapcsolódjon be a munkába. 

- Ha a szakkör a tanulószobai foglalkozás megkezdése után kezdődik, a szakkörre távozó 

tanuló csendben, a többi tanuló megzavarása nélkül hagyja el a termet. 

- Az iskolai szakkörökön részt vevő tanulók elfoglaltságait a tanulószobai foglalkozást vezető 

pedagógus a tanulószobai naplóban rögzíti, figyelmezteti a tanulókat a szakkörök kezdési 

időpontjaira. 

- A szakköri munka miatt el nem végzett feladatokat a gyermek köteles otthon pótolni.  

 

A Tanulószobai Házirendet a foglalkozást igénybe vevő szülők a szülői értekezleten 

megismerték, véleményüket a szülői értekezlet jegyzőkönyvéhez mellékelték az 

osztályfőnökök. Jelenléti íven rögzítették ennek tényét. 
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A Tanulószobai Házirendet a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 

nevelőtestülete 2016. szeptember 21-én elfogadta, intézményi házirendjének mellékleteként 

csatolta. 

 

Jelen Házirend az elfogadás napjától érvényes. 

 

 

 

____________________________ 

Szabóné Marth Éva 

Intézményvezető 

 

Hajdúnánás, 2016. szeptember 21. 
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Óvodai Házirend 

 
Általános információk a Hajdúnánási  Református Általános Iskola és Óvoda 

intézményéről és óvodai tagintézményéről 

 

 

 

OM azonosító:  031028 

Intézmény neve és székhelye: 

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 

4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 11 

Tel.: 52/570 -596, 570-597 

 

 

 

Az Óvoda telephely címe, elérhetősége:  4080 Hajdúnánás, Iskola út 10. 

 

 

Intézményvezető neve:                                             Szabóné Marth Éva 

                                                                                    intézményvezető 

 

Fogadóórája:                                                           Telefonos egyeztetéssel: 

                                                                                   06/30/688-3212 

 

Tagóvoda-vezető neve:                                             Csuja Beáta 

Fogadóórája:                                                           Telefonos egyeztetéssel: 

                                                                                  06/30/562-2204 

 

Az intézmény/ óvoda gyermekvédelmi 

felelősének neve:                                 

 

Tóth-Ruszoly Zsuzsanna  

óvodapedagógus                                             

 

Fogadóórája:                                                            Telefonos egyeztetéssel: 

                                                                                   06/30/601-8565 
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Az óvodai házirend jogszabályi háttere: 

 

Közoktatási törvény 1993. évi LXXIX. 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet. 

 

A Házirend hatálya: 

 

   A Házirend az intézmény minden pedagógusára, valamennyi alkalmazottjára, az 

intézménybe járó 3-7 éves gyermekre és szüleikre vonatkozik. 

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Közösség egyetértési jogot 

gyakorol. 

A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz, minden 

nevelési év kezdete előtt. 

A Házirend hatályba lépése az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően a nevelési 

év kezdetekor. 

A Házirend visszavonásig érvényes. 

 

 

Az óvodai felvétel, átvétel rendje: 

 

  Az óvodába a gyerekek előjegyzés, beíratás alapján kerülnek. 

Időpontját minden nevelési évben a fenntartóval való egyeztetés után tesszük közzé. 

A beíratás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. 

Az 5. életévét betöltött gyermeknek kötelező részt vennie az óvodai nevelésben. 

A gyermekek felvétele, illetve más óvodából történő átvétele nevelési év közben 

folyamatosan történik az üres férőhelyek függvényében. Az óvodát nevelési év közben 

elhagyó gyermekek Kikérő- nyilatkozat, az óvodába nevelési év közben másik óvodából 

érkező gyermekek Befogadó-nyilatkozat kiadásával módosítjuk státuszukat. 

Az újonnan felvett gyermek attól a naptól kezdhet járni, ha betöltötte a 3. életévét (az anya 

munkába állása esetén a 2,5 életévét), vagy ha idősebb korban kezdi meg az óvodát, akkor a 

nevelési év első napjától, szeptember 1-től. 

Az óvodába lépés feltételei:  -     a gyermek betöltötte a 3. életévét 
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                                                   (anya munkába állása esetén, illetve a szabad férőhelyek 

                                                    függvényében 2,5 életévét) 

- szobatiszta 

- egészséges 

- semmilyen titkolt betegsége nincs 

Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

A felvett gyermekeket a szülő köteles tisztán, gondozottan, és rendszeresen óvodába járatni. 

 

 

 A nevelési év rendje: 

 

A nevelési év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. 

Július és augusztus hónapokban ügyeletet biztosítunk a dolgozó szülők gyermekei számára. 

Az óvoda nyitvatartási rendje:  hétfőtől-péntekig  7.00-17.00 óráig 

 

Ez idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

Augusztus hónapban karbantartási és takarítási munkálatok miatt óvodánk 3 hétig ZÁRVA 

tart, mely alatt ügyeleti ellátást nem biztosítunk. 

Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelés nélküli, szakmai napot szervez. 

Ezekről a napokról legalább 7 nappal megelőzően, az óvoda írásban értesíti a szülőket a 

csoportok hirdetőjén, vagy faliújságján. 

 

 

Nyári zárásra vonatkozó eljárásrend: 

 

A szünet időpontját és tartamát a fenntartó engedélyezi. 

Az iskolai szünetekben ( őszi – téli - tavaszi) igény esetén ügyeletet biztosítunk a dolgozó 

szülők gyermekei számára. 

A nyári szünetben igény szerint ügyeletet biztosítunk a dolgozó szülők gyermekei számára. 
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A gyermek óvodai életrendje, az érkezés és távozás rendje: 

 

A zavartalan nevelés érdekében reggel 8.30-óráig fogadjuk a gyermekeket. A mindenkori 

nagycsoportos gyermekeket pedig 8.00 óráig. 

Ettől eltérni csak előzetes egyeztetés után lehet (pl.: orvosi vizsgálat, logopédiai foglalkozás). 

A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek, életkoruktól és fejlettségüktől 

függően. 

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő 

nevelési év első napjától, az iskolai életmódra felkészítő tevékenységekben (foglalkozásokon) 

köteles részt venni, amelynek ideje legfeljebb napi 4 óra.  

Fejlesztőpedagógus és logopédus heti 1-2 alkalommal foglalkozik az 5. életévét betöltött, 

ellátásra szoruló gyermekekkel. 

  

A délutáni csendespihenőt elsősorban a dolgozó szülők gyermekei vehetik igénybe, ezt 

követően az elbírálás során a HHH és a HH gyermekek élveznek elsőbbséget. 

   

   Kérjük a szülőket, hogy az óvodába érkező gyermekeket, minden esetben a csoportszobában 

lévő felnőtteknek adják át. 

A gyermekek az intézményből csak szülői kísérettel távozhatnak. 

A gyermekeket az óvodából a szülőn kívül csak előzetes bejelentés alapján adjuk ki más 

személynek. 

A gyermekükért érkező szülők minden esetben jelezzék az óvodapedagógusnak, hogy 

gyermekét hazaviszi. 

 

 

Az óvodában elvárható magatartás: 

 

Fontos, hogy az óvodánkba járó gyermekek szeressék és tiszteljék szüleiket, embertársaikat. 

Cselekedeteikben, viselkedésükben mutatkozzék meg az egymás iránti tisztelet, ha vétenek a 

másik ellen, meg tudják követni őt. Szándékosan ne bántsák meg társaikat sem lelkileg, sem 

fizikálisan. 

A programunkban meghatározott rendezvényeken való megjelenés mindenki számára 

kötelező. Ezeken való megjelenés alól orvosi igazolással, vagy a szülő előzetes szóbeli 

bejelentése alapján történhet a távolmaradás. 
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A családi rendezvényeink célja, hogy a szülő a gyermekével együtt jelenjen meg, ezért 

elvárjuk, hogy gyermeke számára ezekre az alkalmakra a szülő felnőtt jelenlétét biztosítsa. 

Pl.: Családi sportnap, Adventi alkalmak, Családi vasárnapok…stb. 

 

 

A távolmaradás szabályai: 

 

A gyermekek rendszeres óvodába járása attól a nevelési évtől kötelező, amikor betölti az 5. 

életévét. 

A gyermek hiányzását jelenteni kell az intézménynek. Betegség miatti hiányzás után a 

gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja az óvodapedagógus. 

Igazolatlanul 10 napnál többet nem hiányozhat a gyermek. 

A tanköteles korúak hiányzása esetén írásbeli felszólítás után értesítjük a jegyzőt, aki hatósági 

jogkörénél fogva jár el. 

 

 

A mulasztás igazolása és nyilvántartása: 

 

      A gyermekek hiányzását az óvodapedagógusok a Felvételi- és mulasztási naplóban 

vezetik csoportonként, egyénenként. Igazolt hiányzásnak csak orvosi igazolás és az előzetes 

bejelentés alapján, majd írásban történő szülői igazolás minősül. Ezek hiányában a gyermek 

hiányzását igazolatlannak tekintjük, mely a fent említett következményeket vonja maga után. 

 

 

A közösségi élet szabályai: 

 

Az óvodába lehetőség szerint ne hozzanak saját játékot, eszközt. 

Ha mégis hoz játékot, az olyan legyen, mely életkorának megfelelő, s azzal senki testi 

épségét, egészségét nem veszélyezteti. 

A behozott játékokért felelősséget nem vállalunk! 

Élelmiszert csak az óvoda és a csoport szokás és szabályrendszerének megfelelően hozhatnak 

magukkal (pl.: gyümölcsnap, születésnap, egyéb rendezvény) 

Óvodánk napköziotthonos ellátást biztosít a felvételt nyert gyermekek számára, ezért 

szorgalmazzuk minden gyermek részére a tízórai és ebéd csoportban történő elfogyasztását. 
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Beiskolázás rendje, tankötelezettség szabályai: 

 

A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget 

eléri, legfeljebb 8 éves korig, a törvényben meghatározottak szerint. 

Az iskolaköteles kort elért gyermek, kötelező orvosi vizsgálaton vesz rész, szükség esetén 

Nevelési Tanácsadó vagy Rehabilitációs Képességvizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatán is. 

Az orvosi vizsgálat a Nevelési Tanácsadóban történik előre egyeztetett időpont alapján. 

Szemészeti és fogászati szűrést előre egyeztetett időpontban (védőnő) az óvoda fogorvosa 

látja el. 

Az orvosi vizsgálatra, a Nevelési Tanácsadó és a Rehabilitációs Képesség Szakértői Bizottság 

vizsgálatára köteles a szülő gyermekét elvinni. 

A gyermek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít 

ki. 

 

 

A gyermekről készült értékelés megismerése, a szülő részéről történő hozzáférés módja: 

 

A gyermekek fejlődésének mérése az óvodába lépéstől az iskola megkezdéséig 

személyiséglapon történik, mely a szülők számára-saját gyermekére vonatkoztatva- nyitott 

dokumentum, mely félévente megtekintési és aláírási kötelezettséggel jár. A szülő kérésére, 

előzetes időpont egyeztetés után a pedagógus köteles szóbeli tájékoztatást adni a gyermek 

fejlődéséről. 

 

 

Egészségügyi és óvó védő rendelkezések, környezeti nevelési elvek: 

 

A gyermekek jogainak védelmét és optimális fejlődését az óvoda gyermekvédelmi felelőse 

segíti. Neve és elérhetősége a központi hirdetőtáblán megtalálható. Fogadóórát előre 

egyeztetett időpontban tart. 

Az óvoda védőnője rendszeres ellenőrzést végez az óvodában. 

 

Az óvoda orvosa:                Dr. Gócs Viktor 

Az óvoda védőnője:            Zuborné Bagdi Judit 
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Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Fertőző betegség esetén a szülő köteles 

értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőknek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

Az orvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermeket a szülő nem hozhatja óvodába. A 

betegségből felgyógyult gyermek csak orvosi igazolással kezdheti meg ismét az óvodába 

járást. 

Gyógyszert az óvónők és a dajkák nem adhatnak a gyermekeknek. Kivétel ez alól, a krónikus 

betegség esetén, szakorvosi igazolás alapján, szülő írásbeli kérelmére, az óvoda vezetőjének 

egyéni elbírálása és írásbeli nyilatkozata alapján. 

Az óvoda területére állatot behozni nem szabad! 

A gyerekek fejlettségüknek megfelelően balesetvédelmi oktatásban részesülnek. 

A balesetveszély elkerülése, elhárítása mindenki számára alapvető feladat. Az óvoda épületén 

belül és az óvoda udvarán évente kétszer balesetvédelmi szemlét tartunk, melynek 

megfigyeléseit jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet továbbítunk az igazgatóhoz és a 

fenntartóhoz. Az esetleges hiányosságokat a lehető leghamarabb megszüntetjük.  

Baleset esetén az óvodapedagógus minden esetben tájékoztatja a szülőt, gondviselőt. 

Amennyiben a gyermek orvosi ellátásra szorul, az óvoda a szülőt azonnal értesíti, és 

jegyzőkönyvet állít ki a baleset körülményeiről. 

 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! 

Az óvoda bejáratától számított 5 méteres körzeten belül dohányozni tilos! 

 

A gyermekek biztonságának érdekében, az udvari bejáratot a felszerelt retesszel minden 

alkalommal be kell zárni! 

 

Minden szülő csak a saját gyermeke fegyelmezésére jogosult, más gyermekkel nem szabad 

konfliktusba kerülnie. 

 

Rendkívüli események: 

 

Bombariadó, tűz, elemi csapások, műszaki meghibásodások során a személyek mentését a 

Tűzriadó terv szerint végezzük. 

A Tűzriadó terv betartása mindenkinek kötelező. 
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Fizetési kötelezettség: 

 

A gyermeknek a szülők az óvodai étkeztetésért térítési díjat kötelesek fizetni. 

A térítési díj befizetésére minden hónapban a hirdetőtáblán megjelölt időpontban és helyen 

kerül sor. 

A gyermek ki- és bejelentését személyesen vagy telefonon teheti meg a szülő, melyet előző 

nap 16.00 óráig tudunk érdemben teljesíteni. 

Amennyiben a hiányzásról jelzés nem érkezik, 3 egymást követő napon a gyermeket étkezésre 

bejelentjük. 

A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezésben részesülnek. 

Étkezési kedvezményt a helyi hozzájárulás szabályainak megfelelően biztosítjuk. 

 

Étkezési térítési díjkedvezmények: Feltételei: 

Térítés nélkül étkezők           - Rendszeres gyermekvédelmi 

            támogatásban részesülők 

50 % támogatásban részesülők           - 3 vagy több gyermekes családok 

          - tartósan beteg gyermekek     

 

 

Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje: 

 

Az óvoda felszereléseit, a játszóudvar játékait, csak az óvodába felvételt nyert gyermekek 

használhatják. 

A szándékos, vagy a nagyobb gyermekek által okozott kárt a szülő köteles megtéríteni. 

Utcai cipővel a csoportszobába lépni nem szabad. 

A szülők csak nyílt ünnepségeken, rendezvényeken látogathatják a csoportszobát. 

 

Gyermekkel kapcsolatos javaslatok: 

 

A nevelő-oktató munkához szükséges felszereléseket (tornafelszerelés, tisztálkodási 

eszközök, pizsama, csere ruha, ágynemű) a szülő kötelessége biztosítani, és tisztántartásáról 

gondoskodni. 
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A gyermekek ruházata: 

 

Az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözködjenek. Váltócipőjük legyen stabil. Papucs 

használata balesetveszélyes, ezért nem engedélyezett. 

A gyermekek holmiján a csere elkerülése érdekében kérjük a név vagy az óvodai jel 

feltüntetését. 

A ruhák elhelyezésére az óvodában minden gyermek számára jellel ellátott öltözőrész 

biztosított. 

 

 

Vallási, világnézeti jogok gyakorlásának rendje: 

 

Az egyházi intézmény jellegének, pedagógiai programjának megfelelően biztosítjuk a 

gyermekek számára, a szülők támogató-, elfogadó nyilatkozata alapján. 

 

Együttműködés a szülőkkel: 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. 

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

fejlesszük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. 

A gyermeknek segítsék elfogadni az óvodát, az új környezetet és a szabályrendszert. 

A szülőknek lehetőségük van a rendezvényeinken való részvételre, ahol tájékozódhatnak az 

óvodánkban folyó nevelőmunkáról, a csoportok életéről, a gyermekek tevékenységéről. 

Együttműködés a szülőkkel:    -   szülői értekezletek 

- nyílt napok 

- közös rendezvények 

- fórumok 

- fogadóórák 

- óvónővel történő rövid eseti megbeszélések 

Ezeken a fórumokon lehetőségük van arra, hogy kinyilvánítsák a gyermekekkel és a 

nevelőmunkával kapcsolatos észrevételeiket, ötleteiket. 
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Kérjük Önöket, sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert 

balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelőmunkát. 

A gyermekekről információt csak a saját óvónőitől, vagy a tagóvoda-vezetőjétől kérjenek. 

Telefonhoz csoportvezető óvónőt a kezdeményezések illetve a foglalkozások közben nem 

hívunk ki. Az üzenetet a telefont fogadó átadja. 

A faliújság az információáramlást segíti, ezért kérjük, olvassák rendszeresen. 

Óvják és becsüljék meg az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat. Segítsék 

gyermekeiknek ezen szemlélet kialakítását. 

Az óvodába érkezéskor és távozáskor a gyermekek ellátásához szükséges időn túl ne 

tartózkodjanak az intézmény területén. 

 

 

Szülői jogok képviselete: 

 

   A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Közösség képviseli. 

A Szülői Közösség tagja lehet bármelyik szülő, akinek a többi szülő bizalmat szavaz. 

A Szülői Közösség tájékoztatást kérhet, és tanácskozási joggal bír minden olyan kérdésben, 

amely a gyermekek nagyobb csoportját érinti, mely a mindenkori felvett gyermeklétszám 

70%-a. 

 

A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A gyermekről csak a szülő és a 

hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógustól. 

Kötelezően közlendő adatok:  -  a gyermek neve 

   -  születésének helye és ideje 

   -  lakcíme 

   -  TAJ száma 

   -  a szülők neve, elérhetősége 

Kérjük, hogy bármilyen jellegű problémájuk van, azt elsősorban a csoportban dolgozó 

óvónőkkel beszéljék meg. Amennyiben ez nem vezet megoldáshoz, problémájukkal 

forduljanak a tagóvoda-vezetőhöz, intézményvezetőhöz. 

Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatokra legkésőbb 30 napon belül válaszolunk. 

Ha szülő számára a probléma kezelése nem kielégítő, jogorvoslatért az intézmény 

fenntartójához fordulhat. 
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A Házirend nyilvánosságra hozatala Szülői értekezleten történik, majd a 

megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából a központi faliújságon kifüggesztésre 

kerül. 
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Záradék 

2017.  

Az intézményi házirend elfogadásának legitimációs dokumentumai 

 

Az óvodai Házirend elfogadása: 

 

 A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 2013. március18-ai óvodai 

nevelőtestületi ülésén az Óvodai Házirendet módosította. A nevelőtestület az óvodai 

Házirendet megismerte és elfogadta. 

 Az óvodai Szülő Munkaközösség az óvodai Házirendet véleményezte 2013. március 

18. napján. 

 

Az iskolai és intézményi Házirend elfogadása: 

 

 Jelen iskolai házirend elfogadását az iskolai diákönkormányzat 2017. szeptember 07-én 

véleményezte. A diákönkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv a házirend 

elfogadásáról szóló jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 Jelen iskolai házirend elfogadását az iskolai szülői szervezet véleményezte. A szülői 

közösség értekezletéről 2017. szeptember 11-én és 12-én készült jegyzőkönyvek. 

 Az intézményi házirendet az intézmény nevelőtestülete 2017. augusztus 31-én tartott 

tanévnyitó nevelőtestületi értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva a 

…../2017.sz. Nevelőtestületi Határozattal elfogadta. 
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  A Házirend jóváhagyása: 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda intézményi Házirendjét egységes 

szerkezetben  a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma 2017. szeptember 14-

én a …/2017 sz. Presbiteri határozatával jóváhagyta.  

 

Kelt: Hajdúnánás,  2017. év szeptember hónap 14. nap 

 

Hitelesítések: 

................................................ 

Igazgató a nevelőtestület nevében 

 

................................................. 

A szülői szervezetek nevében 

 

................................................ 

 a diákönkormányzat nevében 

 

……………………………….. 

Fenntartó nevében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


