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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. 

Területi hatálya  

Az iskola neve:           Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda  

Székhelye:     4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.  

Fenntartó:     
Hajdúnánási Református Egyházközség, 

Hajdúnánás, Kossuth L. u. 2. 

Felügyeleti szerv:   
Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Iroda 

Budapest, Abonyi u. 21.  

OM azonosító:   

  

031028 

 

 

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 fokozott járványügyi helyzet megköveteli, hogy intézményi közösségünk egészség és 

életvédelme érdekében  a szükséges időben a szükséges módon járjunk el. Ezért a Házirend 5. 

mellékleteként  olvasható az EMMI eljárásrendjére épülő  járványügyi protokollunk aktuális 

változata. 
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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 házirend előírásait 

 

A házirend nyilvánossága 

 

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

az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 a diákpresbitériumot segítő nevelőnél; 

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

 a szülői munkaközösség elnökénél ;   

 

 

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; 

http://www.refiskola-nanas.hu/
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 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; 

 a szülőkkel szülői értekezleten 

 a szülői szervezet választott vezetőit a szülői munkaközösség vezetői 

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. 

 

I. A tanulók  kötelességeinek, egészségének, testi épségének 
megőrzését szolgáló szabályok  

  

1. Minden tanulónk az iskolai közösségünk tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei:    

  

• ismerje és tartsa be a házirendet, 

• azonosuljon az iskola, osztálya célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok 

megvalósulását,    

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét;  

• választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse,    

• a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, 

felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse,  

• 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.  

• A tanuló kötelessége, hogy az iskolai és egyházi  ünnepélyeken, 

rendezvényeken – az előre megbeszéltek szerinti – ünnepélyes ruhában jelenjen 

meg.  

• felszereléseit hiánytalanul elhozza tanórákra, -háromszori figyelmeztetés után 

életbe lépnek a büntetési fokozatok  
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• a hetes és a tanulói ügyeletesek utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe 

venni, és azok szerint cselekedni,    

• egyénileg is felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar 

és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a 

közös és a személy tulajdon megőrzéséért, védelméért,    

• úgy éljen jogaival, hogy ne sértse a közösség érdekeit, és mást se akadályozzon 

jogai gyakorlásában; a közösség érdeke elsőbbséget élvez az egyén érdekével 

szemben;  

• intézményünk a református erkölcsi hitelveket, értékrendeket magára nézve 

kötelezőnek fogadja el;  

• fogadalmához híven egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit 

megismerje, tiszteletben tartsa és mindenkor, azokhoz méltóan viselkedjék, vegyen 

részt a péntek reggeli áhítatokon, a tanév rendjében rögzített iskolai, ünnepi 

valamint gyülekezeti alkalmakon;  

• törekedjen az iskolai etikai kódex követelményeinek betartására (2. sz. melléklet) 

• tiszteletet, megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson egyháza, nemzete és hazája, 

szülei, nevelői, iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt. Tanúsítson 

mértékletességet, tartózkodjon a szélsőségektől  

• az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa. Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének 

veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy 

fegyelmi eljárással büntethető.    

• óvja környezetét, a teremtett világ értékeit, tegyen meg mindent a tisztaság és a rend 

megőrzése érdekében;  

 

2. A tanulók legfontosabb kötelessége a tanulás. Ebből fakadó kötelező 

feladataik ( jelenléti oktatás és digitális tanrend alatt egyaránt):    

 

• minden tanítási órán felkészülten megjelenni   

• a házi feladatot elkészíteni,   minden tanítási órára kötelesek 

elhozni a tanuláshoz szükséges eszközöket, tanítási munka 

zavartalan biztosításához szükséges tankönyveket, tanszereket, 

tájékoztató füzetüket, 

•  mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb 

hiányzás esetén megadott 5 tanítási napon belül.  
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• a tanítási órákon, foglalkozásokon köteles olyan magatartást 

tanúsítani, amellyel nem zavarja sem társait a tanulásban, sem 

tanárát az oktatónevelő munkában,   

• Az órákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben 

szabályozottak szerint igazolja.  

• Kötelessége, hogy azokon a tanórákon kívüli 

foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és 

hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 

• Az írásbeli számonkéréseken legyen jelen, a dolgozatokat írja meg a 

tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki az 

írásbeli dolgozat elkészítése alatt meg nem engedett segédeszközt használ 

(jegyzet, puska, mobiltelefon stb.) a dolgozatában az addig teljesítetteket 

érvénytelennek nyilvánítja a szaktanár.  

• kötelesek a kötelező és délutáni foglalkozásokon részt venni, 

fegyelmezetten dolgozni,    

• Az online tanítási órákon   a  pedagógus utasításai szerint 

köteles közreműködni, a  kapcsolatot biztosító Teams applikációban 

nem végezhet olyan tevékenységet, amely az online óra 

megtartásának akadályozására irányul. 

  

3.Viselkedési szabályok  
  

A tanuló: 

•  Az iskolai ünnepségeken fehér blúzt/inget, sötét aljat/öltönyt és nyakkendőt viseljen;   

• Munkanapokon a tanuló ruházata legyen tiszta, rendes, ne tükrözzön értékrendünkkel 

ellentétes eszméket, feliratokat, mindenkor legyen kulturált, praktikus, ízléses, nem 

kihívó, az alkalomhoz illő. Ne viseljenek feltűnő ékszert és testékszert,  testfestést, a 

fiúk fülbevalót.  

• A hajviselet legyen kulturált, gondozott, szélsőségektől mentes.  (A haj ideiglenes  

hangulatfokozó festése bolondballagáson, fordított napon, farsangon,  DP-programon 

engedélyezett az napra.) 

• A templomban az áhítatokon, a gyülekezeti alkalmakon, az iskolai ünnepségeken, a 

tanítási órákon az iskolában, iskolai felügyelet alatt álló külső rendezvényeken, 

osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával fegyelmezetten viselkedjen.   

• Becsöngetés után az órarendben megjelölt saját tanteremben, vagy a szaktanterem 

előtt rendben, fegyelmezetten kell tartózkodni. Szünetben úgy viselkedjen, hogy a jó 

ízlést ne sértse.  
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• Viselkedési szabályok be nem tartása fegyelmező büntetést von maga után.  

 

3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését  szolgáló 

szabályok   

   
 

1. A tanuló kötelessége, hogy:   

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét;   

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő 

ismereteket;   

• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, 

illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokat; (Részletesen a az  1.számú mellékletben: Óvó-

védő rendszabályok a balesetek megelőzése céljából )  

• azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját 

magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, 

tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel;   

• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben 

ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, ha megsérült 

vagy  őt (társát) bántalmazás, atrocitás (pl. fenyegetés, megalázás 

vagy bármilyen testi, lelki sérelem) éri.   

• 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.   

2. Az iskola udvarán futballozni tanári felügyelet mellett szabad, bőrlabdával focizni 

pedig csak testnevelés órán, tanári felügyelettel.  

3. Az iskola kondiparkjának használata szintén tanári felügyelet mellett történhet, a 

táblán kihelyezett használati utasításnak megfelelően, egymás testi épségére 

fokozottan ügyelve. 

4. Járványügyi veszélyhelyzet esetén az intézménybe belépő  nagykorú személy   

érvényes védettségi igazolványa ellenőrizhető,  ennek hiányában  a belépés 

megtagadható. 
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5. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 

szabályok:  

  

• a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

• a sportfoglalkozásokon a   tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett 

sportfelszerelést (pl.: fehér talpú tornacipő, edzőcipő, fehér póló, trikó, 

tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;  

• A hosszú hajat  össze kell kötni. 

• a sportfoglalkozásokon balesetvédelmi okokból a tanulók nem viselhetnek 

karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, azokat a testnevelő tanárnál 

kell elhelyezni.  

• A gyógytestnevelésre utalt tanulónak a kijelölt időben kötelező a 

gyógytestnevelés órákon részt vennie. Jelenlétét minden órán igazoltatnia 

kell, és az osztályfőnöknek havonta be kell mutatnia.  

6. Az iskola területén  ( és 5 méteres körzetében) tilos a dohányzás.   

7. Elf Bár és más hasonló elektromos cigarettát használni , iskolába 

behozni, azzal kereskedni, terjeszteni szigorúan tilos. Amennyiben 

ilyen tárgy iskolában történő birtoklására fény derül, a tulajdonos 

tanuló köteles azt  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] és milyen fegyelmi büntetést kirovására 

kerül sor az érintett tanuló(k) részére, milyen jelentési 

kötelezettségnek teszünk eleget a Családsegítő és Gyermekjóléti 

szolgálatfelé . 

8. A tanulótársak és az iskola dolgozóinak egészségvédelme érdekében 

a szülő csak egészséges tanulót engedhet az iskolába!  

9. A tanulók egészségének megőrzése érdekében az intézmény területére, 

illetve azon területekre, ahol nevelő-oktató munka folyik ( tornaterem) 

cukrozott, szénsavas üdítőitalt és chipset ( magas sótartalmú és 

színezések, mesterséges adalékanyagot tartalmazó ropogtatni valót) 

behozni és fogyasztani nem szabad. (kivétel a klubdélután) 

10. A tanulók orvosi felügyelete és ellátása: 
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A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben 

iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja az éves iskola egészségügyi munkaterv 

alapján. Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a 

tanulók egészségügyi állapotának  előírt ellenőrzését, szűrését lehetőség 

szerint az iskolánk orvosi szobájában.  

• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,  

• valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a 

nyolcadik évfolyamon 

• Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

évente két alkalommal, ill. szükség szerinti gyakorisággal. 

• A tanuló ezen alkalmakkor is köteles a házirendben  megállapított 

viselkedési szabályok szerint részt venni a vizsgálatokon. 

• Az osztályfőnökök kezdeményezésére az iskolavédőnő  a 

intézményvezetőn keresztül kérhető, hogy felvilágosító előadásokat tartson pl. 

a testékszerek, a szélsőséges divatirányzatok egészségre ártalmas, káros 

következményeiről.  

• Betegség esetén a a gyermekorvosi rendelő  nyitvatartási rendje szerint 

fogadja az orvosi ellátásra szoruló tanulókat saját gyermekorvosuk. Az 

iskolába érkezést követően gyermekorvosához vagy más szakorvosi ellátásra 

csak a szülő írásbeli kérelmére mehet a tanuló, az osztályfőnök engedélyével. 

• Szülői kérelem nélkül csak indokolt  - orvosi beavatkozást , vizsgálatot 

igénylő esetben ( pl. láz , rosszullét , baleset ) mehet a tanuló az 

iskolaorvoshoz felnőtt személy kíséretében. 

• Az iskolaorvoshoz felnőtt kísérettel elengedett tanuló szüleit az 

osztályfőnöknek telefonon értesítenie kell.  

• A balesetet szenvedett tanuló szüleit  az ellátás fontosságának, 

súlyoságának függvényében minél hamarabb értesíteni  kell.   

•  

Hit- és vallásoktatás.  

Az Nkt. 97. § (7) bekezdése szerint a református keresztyén iskolánk  heti 2 alkalommal – 

biztosított tanulóink számára a hitoktatás.  Heti egy alkalommal hétzáró áhítaton vesznek részt. 

Havi egy alkalommal kijelölt napokon családi vasárnapon vehetnek részt tanulóink, mely 

eseményen szeretettel elvárt  a részvétel. 

 

A tanuló felekezetének megfelelő hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 

számára kötelező: amennyiben  egy évfolyamon a nem református  felekezetű tanuló 
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gyülekezete nem biztosítja a heti 2 órai hitoktatást, a tanulónak a református 

hitoktatásban kell részt vennie a tanév folyamán. A katolikus és görögkatolikus hittan 

oktatáson résztvevő  tanulóink  számára azon alkalmakkor is, miközben nem az 

iskolánk  pedagógusainak felügyelete alatt  tanulnak, az iskolánk Házirendjének 

betartása kötelező. 

Abban az esetben,  ha a katolikus vagy görögkatolikus hittan oktatáson 

résztvevő  tanulóink hittan órái előre bejelentett vagy be nem jelentett módon 

elmaradnának, a tanulók az  osztályuk református hittan óráján vesznek részt. A 

nem református hittanoktatáson résztvevő tanuló, amennyiben a hitoktatója nem 

jelent meg az becsengetést követő öt percen belül, köteles azt jelenteni és az 

osztálya  református  hittanórájához csatlakozni. 

 

 

  

II.  Az iskola minden tanulójának joga:  

  

 

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. 

  

1. Minden tanulónak elvárt lehetősége, hogy a közösség aktív, azt formálni képes 

tagja legyen, ezért a tanuló joga iskolánkban, hogy:  

  

• a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve 

gyakorolja,    

• az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák,    

• személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák   

• védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a tanuló nem 

vethető alá testi fenyítésnek 

• éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az iskola tud biztosítani a tanuláshoz, 

sportoláshoz;  
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• rendeltetésüknek megfelelően használja az iskola felszereléseit, eszközeit, 

berendezéseit;  

• javaslatot tegyen az ifjúságot érintő kérdésekben, választás esetén választhat és 

válaszható, aktívan részt vehet a DIÁKPRESBITÉRIUM munkájában;  

• iskolai rendezvényeken való részvételre, ezek szervezéslére és ezeken való 

szereplésre, feladatot vállalhat közösségi  programok  összeállításában, 

lebonyolításában,    

• részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok létrehozását,    

• élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi 

megbízatásából fakadnak,   

• az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt 

nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a 

diákpresbitériumon keresztül), a diákpresbitérium véleményezési jogával élhet az 

iskolai élet bármely részével kapcsolatban,    

• indokolt esetben szülői kérelemre  az Oktatási Hivatal  engedélye  alapján egyéni 

tanrend szerint folytathatja tanulmányait,   

• igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával 

rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, sportfelszereléseit, létesítményeit.   

• részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális szervezéseken, és 

rendezvényeken is szerepelhet tanítási idő alatt, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt 

kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken 

(pl.: tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás, színházlátogatás, nyári tábor, stb.) a 

házirend változatlanul érvényes.    

• részvétel a tanítási órán kívüli egyéb foglalkozásokon, versenyeken, vetélkedőkön, 

kirándulásokon, múzeumi, könyvtári, színházi előadásokon. Az ezeken való részvétel 

lehet jutalom, ekkor a felmerülő költséget az iskola fizeti. Ha a részvétele önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülei rendezik. Ezekről a lehetőségekről tájékoztatást kap 

tanáraitól.  

  

• tanári segítséget kérhet a tanuláshoz, a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez, 

pályázatok készítéséhez, továbbtanulásra való felkészüléshez és személyes 

problémáinak megoldásához;  

 

• 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. 

 

• bármilyen problémájával nevelőit, osztályfőnökét, a diákpresbitériumot, az iskola 

igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és 

kapjon. Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amit az iskolánkban évente 

legalább egy alkalommal a diákpresbitérium szervez meg. A diákközgyűlésen 
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beszámolót hallgathat meg a tanulói jogok érvényesüléséről, a házirendben 

meghatározottak végrehajtásáról, egyéb tanulókat érintő kérdésekről.    

• a tanulónak joga van a pedagógusok  titoktartási kötelezettségét kérni minden olyan 

esetben, amikor valóban ez a gyermek érdeke. (Ennek eldöntése a pedagógus 

hatásköre.)    

• szabadon választhat a tanévente meghirdetett szakkörök között, melyek azután az 

adott tanévben kötelező jellegűvé válnak;  

• alapos indokkal engedélyt kérni tanóráról való távozáshoz az osztályfőnöktől, az órát 

tartó szaktanártól  

• rendszeres egészségügyi felügyeletet vehet igénybe;  

• javaslatára, véleményére, megkeresésére legkésőbb 30 napon belül érdemi választ 

kapjon.  

• a hátrányos megkülönböztetés minden formája tiltott az iskolában.  

• 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 tanuló joga, hogy  keresztyén értékrend szerinti nevelésben részesüljön 

• Az iskola területén tanítási időben és tanítási időn kívül, az iskola által szervezett 

rendezvényeken, illetve külső helyszíneken az iskola által szervezett rendezvényeken 

az iskola tantestületének tagjai illetve az általuk felkért személyek a tanulóról 

fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készíthetnek, amit iskolánk honlapján 

megjeleníthetünk.  Az intézmény adatvédelmi szabályzatának megfelelően az érintett  

tanuló szülei kérhetik a minden tanév elején adott elfogadó nyilatkozatuk ellenére is 

az adott képi anyagok levételét.  

• 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 
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jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból 

készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg.  

  

4. Az iskola tanulóinak tilos:  

•  a dohányzás az iskola egész területén (és azon kívül is)  

• a szeszes ital, energiaital és drogfogyasztás, tiltott szerencsejátékok folytatása 

iskolában és az iskolán kívül  

• tűzveszélyes, tűzet okozó anyagokat az iskolába behozni, illetve az iskola által 

szervezett programra elvinni (pl. petárda, öngyújtó, gyufa)  

• fegyvert, fegyvernek minősülő (vagy csak annak látszó)  szúró-vágó eszközt, egymás 

testi épségét veszélyeztető tárgyakat, a jó ízlést sértő sajtó- és egyéb médiaterméket 

az iskolába hozni 

• a trágár szavak használata;  

• a verekedés, a durva erőszakos, mások méltóságát sértő magatartás;  

• a tanítási időben az iskola területét engedély nélkül elhagyni 

• a náluk lévő tárgyakkal üzletelni.  

• a multimédiás eszközöket, azok programjait, applikációit nem használhatják mások 

személyiségi jogainak megsértésére.  

   A tilalmak megszegése fegyelmező vagy fegyelmi büntetést von maga után.  

  

  

 

 III.A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 

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  7.00 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. 
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5. Becsengetés a tanításra 7.30-kor. minden tanuló felvonul az osztályába. 

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 

 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 folyosókon, aulákban 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,  ahonnan 

az ügyeletes nevelő indítja el őket.  Kicsengetés után az óraközi szünetekben a 

tantermek ajtaját zárva kell tartani. Azt a mindenkori órára érkező pedagógus nyithatja 

ki.   

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.  

12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 és 

16.00 óra között. 
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13. Az iskola 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.( www.refiskola-

nanas.hu  honlapon, Mozanaplóban) 

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

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.  Tanulónak a 

szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel 

lehet belépni.  

15. Az iskola területén és épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a 

hivatalos ügyet intézők, karbantartást, hibaelhárítást végző külső szakemberek 

tartózkodhatnak. Belépés csak előre egyeztetett időpontokban az adott pedagógushoz, 

vezetőhöz vagy meghatározott célból        ( cél, fogadó személy megnevezésével ) az 

intézmény vezetője  vagy helyettese, külön engedélyével történhet. 

16. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 

Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat ( legszükségesebb 

alapadatokkal: név, idő, kihez érkezett) nyilvántartja. A nyilvántartás  1 hetes őrzést 

követően megsemmisítésre kerül.  

17. Az iskolai diákpresbitérium által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: , farsang, 

diszkó) minden felső tagozatos tanuló ( a mindenkori járványügyi előírások 

figyelembevételével és az  osztályfőnöke engedélyével, jutalom jelleggel) egy fő 

tizenhat éven aluli, iskolán kívüli vendéget meghívhat, akiért a rendezvény ideje alatt 

felelősséget vállal. A meghívott vendég nevét a rendezvény előtt két nappal a 

diákpresbitérium vezetőségének le kell adni. Ezeken a rendezvényeken  öregdiákok és 

egyéb meghívott vendégek is részt vehetnek. 

18. Az ebédeltetés az iskola ebédlőjében történik, melyen a tanulók felügyelettel vesznek 

részt. 

19. Minden hónap első vasárnapja családi Istentisztet, ahol elvárjuk iskolánk 

tanulóinak megjelenését. 

20. A péntek reggeli áhítat része az iskolai nevelőmunkának, amelyen a tanároknak és a 

diákoknak a részvétel kötelező, a hiányzást a szokott módon regisztrálni, ill. igazolni 

kell. 

21. A tanulók félévente egy alkalommal tantárgyanként 1 feleletmentes órát kérhetnek 4-8. 

osztályig /kivéve előre bejelentett számonkérés/ 

http://www.refiskola-nanas.hu/
http://www.refiskola-nanas.hu/
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22. A tanóra megkezdése után a tanteremben sem szülő, sem más nevelő nem léphet be. 

Erre rendkívüli esetben az igazgató jogosult. 

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

24. 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. 

 

A tanulók mulasztásának igazolása:   

 

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

igazolni kell.  

 

1. A tanuló ill. szülő a hiányzást az első nap reggel 800 –ig köteles jelezni, illetve a 

késést a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolnia 

kell.  A tanuló hiányzásakor a délelőtti és délutáni órák összeadódnak, ez kerül be 

a naplóba, majd év végén a bizonyítványba. 

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. 

Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola 

igazgatója adhat.  

3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat 

távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb 

bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.    

• A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb 

megjelölt időponttól számított – hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását.  

• orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással  

• vagy a 2. pont szerint.  

•  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.   

5. 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 

a Mozanaplóban  rögzíti. Több késés esetén a késések idejét a program összeadja, 

és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő  igazolatlan 

hiányzásnak minősül.  

6. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.  

7. Hivatalos távollétnek számít:  
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• a) állampolgári kötelességek pl. bíróságon való hivatalos megjelenés;  

• b) az iskola által szervezett programokon való részvétel;  

• c) az iskolát képviselő tanulmányi, sport- és egyéb versenyeken való 

részvétel;  

• d) a végzősöknek szervezett nyílt napok (maximum 3 nap/fő);  

• e) az iskola által szervezett külföldi utak;  

• f) nyelvvizsgákra méltányosságból (3 nap/tanév, mely magába foglalja a 

vizsga napját is);  

• g) alkalmassági vizsga (felvételihez);  

• h) bármely egyéb hiányzás, ha azt a nevelőtestület hivatalosnak minősíti;  

Tankönyvek igénylése, könyvtári kölcsönzése   

   

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az általános iskolánk minden tanulója 

térítésmentesen kapja meg a tankönyveket. 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk 

 tankönyv kölcsönzéssel, 

 használt tankönyvek biztosításával, 

 az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket) 

 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a 

munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományából kapják. Az állam által 

térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon 

visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Megrongálódás esetén a könyv 

beszerzése és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata. 

A szülőket és diákokat érintő tankönyvrendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalói: 

1.    Az iskolák április 1-jétől április 30-ig adják le az alaprendeléseiket. Az újonnan beiratkozó 

tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az iskoláknak május 

15. és június 30. között van lehetőségük. 

2.   A tankönyvek kiosztása augusztus utolsó hetében hirdetményben közétett időpontokban 

történik. 

A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges egyéb  köteteket, a szükséges pedagógus 

kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a 

könyvtárból.  

Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon 14.00 órától 16.00 óráig tart nyitva. 

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók 

vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A 

könyvtárból kölcsönzött eszközöket (könyveket, tankönyveket stb.) a tanév végén, ill. az 
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iskolából való kiiratkozáskor a tanuló köteles visszahozni azokat az iskolánkban jegyzett 

tanulói jogviszonyának utolsó napjáig, elmulasztása büntetést von maga után. A  könyvek, 

dokumentumok kölcsönzési időtartama 21 nap.   

 

 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  alkalmazotti jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári 

tartozását rendezni. 

 

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. 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. 

 

Mozanapló 

  
A Mozanapló  intézményünk oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszere, 

amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik.  

(A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a tanügyigazgatási 

dokumentumok az elektronikus napló rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított 
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naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti 

kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket. ) 

  A pedagógusok a tanuló adatait, érdemjegyeit, szöveges értékelését, a tanórára vonatkozó 

információkat, dicséreteket és elmarasztaló beírásokat az Mozanaplóban rögzítik.  Itt kerül 

rögzítésre a tanuló mulasztása, óráról történő késése, és a mulasztások igazolása, illetve a 

felmentések rögzítése is.   

A pedagógusok ezen a felületen rögzítik, a tanulók felszerelés hiányát, vagy házi feladat 

hiányát.   

Minden szülő belépési jogosultságot kap az iskola vezetőségétől, illetve itt kérhet 

segítséget is, ha valamely okból nem látja a felületet.   

ELEKTRONIKUS NAPLÓ elérhetősége: https://refnanas.mozanaplo.hu 

Amennyiben a szülő nem rendelkezik internetes elérhetőséggel, az iskola könyvtárában, 

annak  nyitvatartási idejében tájékozódhat gyermeke előmeneteléről. 

Az elektronikus üzenetek menü alatt az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége 

információkat rögzít a szülők számára. (Szülői értekezlet, szülői munkaközösségi 

megbeszélés, bizonyos eljárásrendek, stb….)   

• Teljes körű adatmentés adathordozóra a tanév féléve után és a tanév végének 

zárása után történik. Valamennyi tanteremben és a nevelői szobában elérhető az 

elektronikusnapló szolgáltatás, internet alapon. A nevelők iskolán kívül is 

megtekinthetik, kezelhetik  az adott időszak naplóeseményeit.   

 

• A tájékoztató füzet –   

 Annak érdekében, hogy a szülő írásban jelezhessen a pedagógusnak, illetve írásban 

tudja elküldeni a tanuló mulasztásainak igazolását, tájékoztató füzetet alkalmazunk.  A 

félévi bizonyítvány írott formában  a tájékoztató füzetben kerül kiadásra  a tanulók és 

szüleik számára.   

 

A tanulók közösségei:   

Az osztályközösség:   

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.    
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2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:   két – három 

fő képviselő (küldött) az iskolai diákpresbitérium vezetőségébe.   

Az iskolai diákpresbitérium:   

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákpresbitérium 

működik.    

2. Az iskolai diákpresbitérium tevékenységét az osztályokban megválasztott 

küldöttekből, diákpresbitériumi vezetőség irányítja.    

3. A diákpresbitérium tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő ( 

diákpresbitériumot segítő pedagógus --> DSP) segíti, irányítja.   

4. Az iskolai diákpresbitérium képviseletét az iskolai diákpresbitérium választott 

diákelnöke látja el. A diákpresbitériumot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt a diákpresbitérium elnökének ki kell kérnie az 

iskolai diákpresbitérium képviselőtestületének  véleményét.  

5. A diákpresbitérium alapdokumentuma a Diákpresbitériumi Szervezeti és Működési 

Szabályzat (3. Sz. Melléklet), tevékenységét az abban foglaltaknak megfelelően 

végzi.   

   

    

  

Az iskolai diákközgyűlés:   

   

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.   

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév elején az iskola igazgatója felelős.     

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.   

4. A diákközgyűlésen a diákpresbitériumot segítő nevelő, valamint a diákpresbitérium 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai 

házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól, az aktuális 

eseményekről és rendezvényekről, a tanulókat érintő témákról   

5. A diákközgyűlésen a tájékoztatók után bárki szóban felteheti kérdéseit , de lehetőség 

van arra is , hogy a tanulók előre feltegyék kérdéseiket (akár név nélkül is) írásban , 

amelyekre az érintett személyek , az iskolavezetés valamely tagja ill. a kijelölt 

pedagógusok válaszolnak .  

 

 A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége:   
   

1. A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) 

bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb 
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csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó vagy legalább 

50 fő tanulót érint.   

2. A diákpresbitérium kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségét szintén a legalább egy évfolyamra járó vagy legalább 50 fő tanuló jelenti.   

 

 

 

 

A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása: 

 

Az elektronikus napló félévenként véglegesített, kinyomtatott változatát a szülő megtekintheti 

az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve a fogadóórán.  

   
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális tudnivalókról  

                   • az iskola igazgatója   

• az  iskolai  diákpresbitérium   vezetőségi   ülésén  legalább 

háromhavonta   

• a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,    

• az iskola aulájában elhelyezett faliújságon és az iskola honlapján 

keresztül  folyamatosan tájékoztatja,   

• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan 

tájékoztatják.   

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

folyamatosan szóban és elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják.  

3. A szülők  saját jogaik érvényesítése érdekében  a jogszabályokban, valamint az 

iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – 

szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján 

– az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákpresbitériumhoz  vagy a fenntartóhoz fordulhatnak.   

4. 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 
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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. 

5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról  

• az iskola igazgatója:  

▪ a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején 

tájékoztatja  

▪ a bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban 

tájékoztatja. 

• az osztályfőnökök:  

▪ az osztályok szülői értekezletein szóban tájékoztatják,   

• tanév közben a bukásra álló tanuló szüleit írásban  november végén és április 

végén, valamint a hiányzásokról, igazolatlan hiányzásokról azonnal 

tájékoztatják a szülőket.  

 

2. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 

tájékoztatják:    

Szóban:   

▪ a szülői értekezleteken,  

▪ a nyílt tanítási napokon,   

▪ a nevelők fogadó óráin,  

▪ telefonon  

  

Írásban:   

▪ elektronikusnaplóban, valamint - a félévi értékelésben és a tanév végi 

bizonyítványban  

3. A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

 

Tanórán kívüli foglalkozások:   
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A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanulók kötelező 

tanórai elfoglaltságához igazítva 13.00 óra és 16.00 óra között szervezik meg. Az ettől 

eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.   

  

1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi:  

• Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – 

ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-

negyedik évfolyamon napközis tanulási foglalkozás, az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon tanulószobai foglalkozás működik. A foglalkozások vége előtt csak 

szülői kérésre és engedéllyel lehet távozni ( alkalmi távozás: nevelői,  tartós 

távozás: vezetői engedély ) 

• Diákétkeztetés. A diákétkeztetést intézményünkben a Református Idősek Otthona 

konyhája biztosítja. A tanulók napi háromszori – tízórai, ebéd, uzsonna -  

részesülnek a szülők választása alapján. Az iskola az étkezés idejére nevelői 

felügyeletet biztosít.  

A hiányzó tanuló étkezését  legalább előző nap 12.00 óráig le kell mondani a 

szülőnek. 

   

Az ebédlő rendje:   

 Tanulók csak felnőtt (nevelő, ill. erre a feladatra megbízott személy) 

felügyelete mellett étkezhetnek, felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak 

az ebédlőben.   

 Az étkezést megelőző kézmosás, kézfertőtlenítés lebonyolításáról a 

tanulókat ebédeltető  beosztott felnőttek gondoskodnak.  

 A tanulók az ebédlőben kötelesek kulturáltan étkezni és az ebédlői rend 

felügyeletével megbízott felnőtt személy által meghatározottakat 

betartani.   

 Az ebédszünetek a következőképpen alakulnak:  12.30-tól 14.00-ig 

külön, naponkénti étkeztetési rendnek megfelelően. 

 Az ebédlő rendjének betartása az étkezést igénybe vevő, nem 

intézményünk létszámában lévő tanulókra, személyekre is érvényes 

 A napközibe, tanulószobára  nem járó tanulók számára – igény esetén – 

az iskola ebédet (menzát) biztosít 

  

• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek 

minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  
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• Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt 

biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

• Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.   A tanuló egy hónapos PRÓBAIDŐ után csak akkor 

folytathatja, ha vállalja, a tanulmányi eredményei nem fognak romlani a 

szakkörön való rendszeres részvétel miatt.  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. A versenyek nevezési 

díjához az iskola hozzájárulhat.  

• Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy tanítási napot érintően kirándulást szervezhet. A tanulók 

részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

• 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 a 

tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A fel-merülő költségeket a 

pályázatok, Református Hitéletért Alapítvány és a szülők fedezik.  

• 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, 
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táncos rendezvények 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 iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után 

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 

sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet 

mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie és a jelentkezés fél évre szól.    

2. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, 

ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

3. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható.  

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 legalább 1fő  

pedagógus felügyeljen. 

 

 

 

 

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, 
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 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. 

 a tanulók (szülei, gondviselői) az okozott kárt kötelesek megtéríteni, 

szándékos rongálás esetén az okozott kár teljes összegét, míg gondatlanság 

esetén annak 50%-át kell megtéríteni, illetve az intézményvezető körültekintő 

mérlegelése alapján megállapított összeget. 

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.  

4. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként 1-1 hetes, 

 tantárgyi felelősök 

 egyes rendezvényekért, aktuális feladatokért felelős közösségek  

 

5. 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. 

tisztaságát (ne maradjon nyitott ablak, égő villany, a padokban szemét)  

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a 

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

büntetik.  

 

6. 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. 

7. 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. 

8.  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.  

9. 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. 

10.  Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak 

dohányozni, elektromos cigerettázni, szeszes italt, energiaitalt fogyasztani tilos.  

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

szúró- és vágóeszközök, gyufa, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, 

robbanószerek. [Nkt. 25. § (3) bekezdés] 

12. Tilos iskolában behozni (tanórai és szakköri foglalkozások kivételével,  tanulmányi 

céllal) hántolatlan napraforgó- és tökmagot.  

13. 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. 
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14. A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai 

foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.  

 

15. 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.  

 

Az SNI tanulókkal kapcsolatos külön szabályok 

 

1. Az akadálymentesített  feljárókat, kerekes székkel igénybe vehető mellékhelyiségeket 

csak a mozgáskorlátozott tanulók használhatják. 

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

ott az SNI tanulók részére szervezett habilitációs-rehabilitációs foglalkozás. 

 

Térítési díjbefizetése, visszafizetése  

  

1. Az oktatási törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok 

szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikérheti a 

nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.  

2. A térítési díjakat és tandíjakat félévente kell befizetni az iskola pénztárosánál Indokolt 

esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni.  

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

ügyintézőnél befizetni.  

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

ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább  aznap de. 8.00 óráig a gazdasági irodában 

személyesen, vagy telefonban lemondja.  

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

jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése után –, a nevelőtestület dönt.  
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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.  

10. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői 

értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő 

tanévben választható foglalkozásokról, az azt tanító nevelőkről.  

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei  
Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok kedvezményben részesülhetnek:  

( Tankönyvtámogatás megszűnt az ingyenességgel.) 

• étkezési hozzájárulás kifizetésére  

Étkezési kedvezményben részesül az a tanuló, aki  

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

• tartósan beteg  

• három- vagy többgyermekes családban él  

4) A tanulók részére biztosított iskolai támogatások odaítéléséről a gyermekvédelmi 

felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.  

5) A szociális támogatások odaítélésénél – amire az iskola jogosult – előnyt élvez az a 

tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit 

az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 

százalékát, illetve aki állami gondozott.  
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IV. Az egyéb foglalkozások rendje 

 

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. Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. 

Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a 

pedagógus felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi.  

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

rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés és a – DP 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 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] 

 

 

V. 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 
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A tanulók jutalmazása 
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.  

 

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

osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.  

 

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.  

 

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. 

 

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

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

 

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.  

 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések  
 

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.  

 

1.A fegyelmező intézkedések formái:  
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• 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.  

 

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

és a nevelő célzat érvényesül. 

 

3. 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, megszégyenítés  

 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, közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak. 

 

4.Tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények esetén  

alkalmazandó intézkedések  

 



 34 

 A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a 

nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. 

A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet  (igazgató, osztályfőnök, Diákpresbitérium vezető). A vizsgálat alapján a 

bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes 

magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell 

állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik-e vagy sem 

 Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul 

be kell nyújtani.  

Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes 

magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe 

bevonja a tanuló szüleit. 

  

Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, 

milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel.  

A bizottság az eset súlyának megfelelő intézkedést hoz a tanulóval vagy tanulókkal szemben 

nevelési szándékkal.  

A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az 

iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk: 
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- egy közösségi programról való kitiltás, 

- egy hónapig vagy egy évig nem vehet részt közösségi alkalmakon  

A bizottság a döntését határozatba foglalja, melyet a bizottság elnöke  juttat el a tanulóhoz, 

szülőhöz valamint iktatásra.  

Iskolánk nevelőtestülete a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, pedagógiai programunkban 

szereplő keresztyén nevelési elvek és feladatok végrehajtása, a követelmények betartása, 

betartatása csökkenti ezen cselekvések előfordulását.  

A nevelési elvek betartása és betartatása valamennyi iskolánkban dolgozó pedagógus alapvető 

kötelessége. 

 A tanulókkal az osztályfőnökök félévenként ismétlődően átbeszélik az iskolai közösségi 

szabályokat, és magatartási formákat. 

 

5.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.  

6.A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.  

7.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 

diákpresbitériumot segítő pedagógus, valamint a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógus.  

 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  

   
1. Az iskolába tilos behozni, osztálykirándulásokra, táborozásokra hozni  minden olyan 

eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások, táborozás 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. 
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2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel (osztályfőnökkel vagy 

az érintett szaktanárral) megbeszélik.   

3. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, MP3 lejátszó, IPAD, TABLET stb.) 

valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő írásbeli kérelmére az 

igazgató engedélyével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ez esetben a nagyobb 

értékű tárgyat megőrzésre a tanulók leadhatják az iskolatitkárnak, aki azt biztonságos 

helyre elzárja. A megőrzésre leadott tárgyakért az iskola kártérítési felelősséget vállal, a 

megőrzésre le nem adott tárgyakért azonban a szülők vállalják a felelősséget.    

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. 

Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a 

tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola – 

az igazgató - csak a szülőnek adja át, az eset tanulságainak megbeszélését követően.    

5. A táborozás, osztálykirándulás  alkalmával hozott nagy értékű tárgyakért a szülők, tanulók 

vállalják a felelőséget 

6. A zeneiskolába járók iskolánkba behozott hangszereiért a tanuló a felelős. 

7. Az iskola bármely területén  saját eszközzel, legyen az délelőtt vagy délután - hang és-

videófelvételt illetve fényképet csak az intézményvezető engedélyével lehet készíteni.   

Felvételt és képeket lehet készíteni az alábbi rendezvényeinken engedély nélkül: nemzeti 

ünnepek, farsang, területi szavalóverseny, a Kéky Lajos Kulturális Hét eseményein,  

Himnusz éneklő versenyen, DÖK napon , állatok világnapján. Az engedélyezett fotót, 

vagy felvételt közösségi oldalra feltölteni TILOS!  Amennyiben valaki ezt megszegi, 

úgy az eset feljelentést vonhat maga után.   

8. Kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén elhelyezett 

kerékpártárolóban kell tartani. Kerékpárt az iskola falához támasztani szigorúan tilos, más 

tanuló kerékpárjához hozzányúlni tilos.  Ezt megelőzendő a kerékpár tárolóban 

tartózkodni az érkezés és a távozás ideje kivételével tilos.  Elektromos, vagy benzinüzemű 

motorkerékpárral, elektromos rollerrel, Segaway-el  az iskola tanulója nem jöhet be az 

iskola területére. 

9. A tanuló felelős a rábízott és kikölcsönzött taneszközökért, annak engedély nélküli 

elvitele, szándékos rongálása kártérítési kötelezettséget von maga után.   

10. Az iskola létesítményeiben szándékosan okozott kárt a tanuló gondviselője köteles 

megtéríteni.   

11. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani társai és a közösség tulajdonát, felszerelését.    

12. Talált tárgyakat a tanulók a igazgatói irodában  kötelesek leadni.   

13. Tilos rágógumit, héjas termést: napraforgót, tökmagot, földimogyorót, cukros üdítőitalt és 

chipset behozni és fogyasztani.   
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A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon 
való használatának szabályai : 
 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára 

audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az 

iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink  a saját tulajdonukban lévő, saját 

felelőségre behozott infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, 

audioeszközök, stb.) az  iskolában tartozkodás időtartma alatt kötelesek kikapcsolt 

állapotban maguknál tartani (a tanuló tásákájában), ezeket csak a pedagógus 

felszólítására, engedélyével az órán, foglalkozásokon, szakkörön oktatási célból 

használhatják. Ezen egyedi lehetőségek általában előre tervezettek, így a pedagógus  erről 

előre értesíti a tanulókat (szülőket). 

Amennyiben a tanuló ezen szabályt nem tartja be a fent említett készüléket a pedagógus a 

tanulótól átveszi, az intézményvezető számára átadja. A szülő az intézményvezetőtől veheti át 

egyeztetett időpontban. Ez esetben a készülék megőrzésének felelőssége az átvételig az 

intézményé. 

A tanuló az iskola területén drónt  nem  reptethet. 

 A tanuló egyéb, a tanítás és szabadidő rendjét nem zavaró saját eszközét csak saját felelősségére 

hozhatja az iskolába, bármi káreseményért az iskola felelősséget nem vállal.  

Az osztályfőnökök, az órát tartó pedagógus a tanítási év első tanóráján vagy foglalkozásán a 

tanulókat közvetlenül tájékoztatja arról, hogy a digitális infokommunikációs eszközök 

munkacélú vagy az oktatást támogató, segítő  használatára a tanórát, foglalkozást tartó 

pedagógus adhat engedélyt. 

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

Nem informatika órán  saját laptopot jegyzetelés céljára csak szakértői bizottság által kiállított 

vélemény alapján igazgatói határozattal használhat a tanuló. 

A tanórán, vagy egyéb foglalkozáson képfelvétel kizárólag jegyzetelés céljára és csak előzetes 

tanári engedéllyel lehetséges, - A digitálisan készített jegyzetet a tanár ellenőrizheti  

-A  digitális képrögzítésre alkalmas eszközök használatát  az osztálykirándulásokon, táborozásokon 

a felügyeletet  adó pedagógus(ok)  saját hatáskörben engedélyezhetik vagy megtilthatják.  

Amennyiben a tanuló mobil eszközét mások ellen használja ( meg nem engedett fotók, felvételek 

készítése, továbbítása, internetes zaklatás, megszégyenítés, stb. a pedagógus  készüléket megőrzésre 
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átveszi, értesíti a szülő(ke)t a tényállásról és az időpontról, mikor vehetik át a készüléket. Ez esetben 

a szülő gyermek kapcsolattartása  megbeszélt időpontban és időtartamban a gyermek készülékén 

történhet vagy a pedagógus telefonján.  

 -Amennyiben a szülőket iskolaidő alatt valamiért értesíteni kell gyermekével kapcsolatban, azt az 

intézmény valamelyik hivatalos telefon vonaláról megteheti az osztályfőnök, iskolaiadminisztrátor, 

intézményvezető, de kérésre maga a tanuló is. Tehát kizárólag ezért nem szükséges mobiltelefont  

hozniuk az iskolába. 

 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

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] 

 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákpresbitérium, 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] 

 

 

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] 

 

 

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.  

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 engedélyezett számú fogadására. 
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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   (SNI-s  létszámot figyelembe véve) 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.   

 

 

VII. Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok 

 

 

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. 

 

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. 
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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 diákpresbitériummal 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 

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. 
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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 diákpresbitérium véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 

 

 

 

VIII. 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 küldöttjeik útján eljuttatják az iskola diákpresbitérium vezetőségéhez. 

A diákpresbitérium 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 diákpresbitérium 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 diákpresbitérium 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 diákpresbitérium, a szülői szervezet együttesen 

igényt tartanak erre. 

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

 

 

 IX. Az iskolai házirend mellékletei: 
 

1. Óvó – védő rendszabályok a balesetek megelőzése céljából:   

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

iskolába járó tanulók magatartásával, viselkedésével kapcsolatosan (etikai kódex)  

3. A Diákpresbitérium Szervezeti és Működési Szabályzata. 

4. Tanulószobai házirend 
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1.sz. melléklet Óvó – védő rendszabályok a balesetek megelőzése 
céljából:   

   
   

Legfőbb szabály:    

   

Az iskola épületében és udvarán minden eszközt, berendezési tárgyat a 

rendeltetésének megfelelően használj!     

   

   

Fokozott figyelemmel közlekedj:    

• az iskola épületében és udvarán található lépcsőkön,    

• a tornaterem előtti ajtónál.   

• az ebédlőben, a sok törékeny eszköz miatt,   

• a tornateremben, a gyorsabb mozgás és a tornatermi 

felszerelések miatt   

• a parkosított udvarrészen a beültetett növények miatt 

• a  suli kondiparkon keresztül közlekedve, figyelembe véve, hogy 

azt éppen használják-e. 

• a kézilabda pályán vizes fagyos időben és vedd figyelembe ha 

csúszásveszély miatt épp le van zárva. 

 

 

• A balesetek elkerülése érdekében a tantermekben, a folyosókon tilos 

szaladgálni, lökdösődni, az ablakon kihajolni tilos!  

• Az uszodai és a téli szabadtéri sportfoglalkozásokon fontos a fokozott fegyelem.  

• Ha baleset ért valakit, vagy bárki rosszul érzi magát, azt azonnal jelezd az 

ügyeletes nevelőknek vagy bármely tanárnak!  

• Az esetről értesült nevelő sürgősségtől függően intézkedik: mentőt hív, 

elsősegélyt nyújt, orvoshoz kísér, szülőt értesít, jelenti a történteket az 

iskolavezetésnek. A hiányzással járó, orvosi ellátást igénylő sérülésekről 

baleseti jegyzőkönyvet kell írni.  

 

  

• A balesetek elkerülése céljából minden tanulónak tilos:    

• elektromos készüléket használni, a hálózati csatlakozóalzatba 

bármely eszközt csatlakoztatni.   

• az iskola területén fára mászni ,   
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• az iskolánk Református Idősek Otthona udvara felőli átjáróit 

használni, ott tartózkodni   

• az iskola területét elhagyni, a kerítésen, kapun kívüli területekre 

menni   

• a délelőtti szünetekben nevelői felügyelet nélkül az iskolai 

sportpályára menni,   

• délután a napközisek, tanulószobások  is csak pedagógus 

felügyelettel mehetnek az iskolai  sportpályára és  iskolán kívüli 

területre 

• hógolyózni, kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálózni.   

 

  

Egyéb fontos szabályok:   

   

• Az otthonról hozott játékért, pénzért és más értékért, tárgyért az 

iskola és a pedagógusok nem vállalnak felelősséget, lehetőleg ne 

is hozzatok!  Ha valaki hoz, akkor vigyázzon rá nagyon!    

• Ügyeljetek az iskola és az udvar tisztaságának megőrzésére, 

valamint a berendezési tárgyak épségének megóvására!   

• Azonnal jelentsétek az iskola bármely felnőtt dolgozójának, ha 

balesetveszélyt ill.  bármely veszélyes helyzetet észleltek az 

iskola területén!   

• Tartsd be a házirend szabályait!   

• Törekedj a biztonságos és balesetmentes közlekedésre az iskola 

területén kívül is!   

• Tűzveszélyes anyagokat az iskolába hozni tilos! Az elektromos 

berendezésekhez, gépekhez engedély nélkül hozzányúlni tilos! Bármilyen 

rendellenességet észlelsz (égésszag, letörött kapcsoló, stb.), jelentsd a 

nevelőnek!  

• A fali tűzoltó készülékekhez nyúlni szigorúan tilos!  

• Tűzriadó esetén (1 perces szaggatott csengetés), bombariadó esetén (1 

perces folyamatos csengetés) köteles vagy komolyan viselkedni, a nevelők 

utasítását betartani, és a tűz- és bombariadó terv szerint elhagyni az 

épületet. Köteles vagy az éves próbariadókon a fentiek szerint részt venni. 

• A tanév első napján tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül minden 

tanuló. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik, a 

gyerekek pedig külön lapon aláírásukkal igazolják. Ezen kívül a technika, 
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testnevelés, kémia, fizika, informatika tantárgyakból is van balesetvédelmi 

oktatás.  

 

A technikai foglalkozások alatt betartandó szabályok  

  

• Kötelességed, hogy megőrizd, az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott 

eszközöket, a rongálást elkerüld.  

• A technika órák alatt a balesetet is okozó szerszámok, gépek megkövetelik a 

fegyelmezett magatartást, a figyelmes munkát.  

• A munkaterem gépeihez, villamos berendezéseihez nem nyúlhatsz hozzá. 24 voltnál 

nagyobb feszültséggel működő berendezést nem kezelhetsz.  

• Ügyelni kell a rendre és a tisztaságra, teljesíteni kell a munkaterem rendjének 

előírásait!  

• Munka közben szigorúan be kell tartani a munkavédelmi szabályokat, ezzel védeni 

saját és társaid testi épségét, egészségét.   

• Munka közben nem viselhetsz gyűrűt, órát, nyakláncot, testékszereket, a hosszú hajat 

fel kell kötni a balesetveszély elkerülése végett.  

  

A tornaterem rendje  

  

• Csak tanári felügyelettel szabad belépni a tornaterembe, öltözőbe.  

• A tanórák ideje alatt az öltözőt zárva tartjuk, a felmentett tanuló a foglalkozás 

helyszínét nem hagyhatja el.  

• A sportudvart, szabadtéri játékokat, berendezéseket csak nevelői felügyelettel veheted 

igénybe.  

• A tornaszereket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.  

• A testnevelés órán balesetvédelmi szempontból tilos óra, gyűrű, testékszer, egyéb 

ékszer viselése.  Ezeket még az átöltözés előtt a tanuló a táskájában helyezze el 

(hasonlóan a mobiltelefonjához).  

• Az öltözőkben és a mosdókban a felelősök jelzik a rendbontást az órát tartó tanárnak, 

ellenőrzik a tisztaságot.  

• Igyekezni  kell  a  balesetvédelmi  előírások  megtartásával 

megelőzni  a baleseteteket.  
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Ha mégis előfordulna, azonnal jelenteni kell a nevelőnek.  

  

Az informatika, idegennyelvi szaktantermek, könyvtár, egyéb tantermek és berendezések 

használatának rendje  
  

• A tanteremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatsz, a gépet csak engedéllyel 

használhatod!  

• A teremben fokozottan be kell tartani az elektromos eszközök használatával, a 

tűzbiztonsággal, az állagmegóvással, a tisztasággal kapcsolatos szabályokat!  

• A gépeken a beállításokat csak a rendszergazda változtathatja meg.  

• Otthonról hozott CD-t, pendrive- ot csak a tanár engedélyével lehet használni.  

• Mindenkinek kötelessége a számítógéppel, az Internetezéssel kapcsolatos 

„illemszabályokat” megismerni, betartani.  
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2. SZ. MELLÉKLET Református Általános Iskola Keresztyén diákok Etikai Kódexe 

 

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 
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 a keresztyén értékrend elfogadása 

 a természet szeretete és védelme 

 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.  

 



 50 

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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3. SZ. MELLÉKLET 

 DIÁKPRESBITÉRIUM SZERVEZETI ÉS 
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A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda intézményben az 

iskola diákpresbitériumának szervezeti és működési szabályzata 

 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda Diákpresbitériumának 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvodában Diákpresbitérium működik, amely 

2021. szeptember 1-vel alakult meg. E szabályzat tartalmazza a Diákpresbitérium szervezeti 

felépítését és a működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

A Diákpresbitérium elsősorban a tanulói érdekérvényesítés iskolai szerve! A Diákpresbitérium 

feladata, hogy a jogszabályok és saját SzMSz-e által meghatározottak szerint a tanulói jogoknak 

és kötelességeknek érvényt szerezzen, az egyének és közösségeik érdekeinek képviseletében 

lehetőségeinek megfelelően járjon el. 

A Diákpresbitérium megalakítása és szervezete 

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda tanulói a tanulók érdekeinek 

képviseletére 

2021-ben Diákpresbitériumot hoztak létre, amelynek megalakítását a tanulók teljes közössége 

támogatta. 

 A Diákpresbitérium Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai napon a választó 

tanulók közössége elfogadta, és a nevelőtestület hagyta jóvá. A Hajdúnánási Református 

Általános Iskola és Óvoda – a jogszabályok felhatalmazása szerint – eljárhat az iskola 

valamennyi tanulójának a képviseletében, mert az egyes osztályok küldöttei választották meg. 

A Diákpresbitérium (továbbiakban DP) munkáját elsődlegesen az Igazgató által felkért, és 

megbízott, az iskolában tanító pedagógus irányítja. A DP munkáját segítő pedagógus feladata 

a 

kapcsolattartás az iskola vezetésével, a tantestülettel. 

A DP-ban osztályonként két presbitert kell választani. Diákpresbitériumi képviselőnek az 

iskola tanulói közül bárki jelölhető és megválasztható, aki méltó arra, hogy osztályközösségét 

és 

iskolánkat képviselje. 

A Diákpresbitérium döntési jogkört gyakorol – a Nevelőtestület jóváhagyásával – saját 

közösségi 
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életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. 

A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SzMSz) hatálya és érvényessége, 

módosítása 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) hatálya kiterjed a 

Diákpresbitérium valamennyi tanulójára. 

A Diákpresbitérium SzMSz-t a Diákpresbitérium közössége fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. 

Az SzMSz a tantestületi elfogadást követő kihirdetésétől kezdődően határozatlan időre szól. 

 

Az SzMSz módosítása: 

Az SzMSz-t módosítani kell, ha azt a jogszabályok változása vagy az iskolai SzMSz 

megváltozása szükségessé teszik. Módosítása a DP jogköre, amit a Diákközgyűlés hagy jóvá.  

A SzMSz-t módosítani lehet, ha azt 

 a Diákpresbitérium tagjai, 

 a Diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus 

 az intézmény igazgatója, illetve 

 a nevelőtestület kezdeményezi. 

 

A módosítási indítványt a tervezett módosítási időpont előtt legalább egy hónappal jelezni kell 

a 

Diákpresbitériumot segítő pedagógus; vagy ha az indítványt a segítő pedagógus vagy a 

nevelőtestület teszi, akkor az Igazgató felé. A Diákpresbitériumot segítő pedagógus és az 

intézmény igazgatója közösen gondoskodik arról, hogy az érintettek megismerhessék a 

módosítási indítvány tartalmát, és a módosítást tárgyaló közgyűlésre legalább 15 nappal előbb 

meghívást nyerjenek. 

Az SzMSz módosításának jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola Szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. Az SzMSz 

módosításának jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 30 napon belül 

nyilatkoznia kell. 

A DP szervezeti felépítése és munkarendje 

A DP vezetőjét az igazgató nevezi ki. A DP vezetője jogosult a DP képviseletére a 

nevelőtestület előtt, továbbá iskolai, városi, közéleti eseményeken. Jogosult a DP által írott 

hivatalos levelek aláírására, a DP bélyegzőjének használatára. Feladatai közé tartozik a DP 
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munkáját segítő pedagógussal, a programszervezővel és az intézmény igazgatójával való  

rendszeres kapcsolattartás. 

Az osztályok érdekképviseletének ellátása céljából minden osztály legalább két 

diákpresbitériumi képviselőt választanak. Az osztálypresbitereket az osztály diákjai titkos vagy 

nyílt szavazással választják meg. Az osztálypresbiterek akkor tekinthetők megválasztottnak, ha 

az osztályban tanuló diákok több mint 50%-a szavazatával támogatta őket, illetve ha a választást 

az osztályfőnök helyben hagyja. 

Diákpresbiter feladatai: 

 

 részt venni a presbiteri gyűléseken 

 magatartásával példamutató módon megélni, a keresztyén értékrendet 

 bizonyságtételekkel, áhitattal, rendezőként, szervezőként szolgálni hitéleti 

alkalmakon 

 a péntek reggeli áhitatokon szolgálni 

 szervező presbitertársával együttműködve megosztani az osztályt érintő 

feladatokat 

 kapcsolattartás az osztály az osztályfőnök és az iskola között 

 a presbitérium közösségépítő alkalmain való részvétel, szolgálat 

A DP üléseket tart. Az ülés összehívása a DP segítő pedagógusának a feladata, amelyet 

delegálhat a DP vezetőjének is. Rendkívüli módon össze kell hívni a DP-t, ha azt az 

osztálypresbiterek legalább 30%-a, a nevelőtestület, az intézmény vezetője vagy a 

diákpresbitérium munkáját segítő tanár kezdeményezi. 

A DP határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás formája lehet nyílt és titkos. A 

szavazás módjáról a jelenlévők mindig nyílt szavazással döntenek. A levezető elnöki feladatot 

a 

DP munkáját segítő pedagógus, vagy – távolléte esetén –igazgató vagy a DP diákelnöke látja 

el. 

Az ülésről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. A DP ülése akkor határozatképes, ha azon a 

tagok legalább 50%-a jelen van. 

A DP presbitereinek megbízatása valamennyi megbízatás esetében adott tanév elejétől adott 

tanév végéig szól (szeptember-júniusig). A munkáját nem megfelelően végző presbiter az e 

szakaszban szereplő határidő lejárta előtt megválasztásával azonos módon visszahívható. 

Az iskolai DP legfelsőbb szerve a Diákközgyűlés. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak 
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tájékoztató és tájékozódó fóruma, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

A 

Diákközgyűlést a tanév rendjében meghatározottak szerint a DP vezetője hívja össze legalább 

15 

nappal a Diákközgyűlést megelőzően. Az évi rendes közgyűlésen a DP és az iskola képviselője 

beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok, 

kérések helyzetéről és érvényesüléséről. A Diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő 

ügyekben kérdéseket intézhetnek a DP-hez illetve az iskola vezetőihez. Rendkívüli 

Diákközgyűlés összehívását a DP vezetője kezdeményezheti. 

A Diákpresbitérium jogai 

A döntési jogok köre 

A DP-nek döntési joga van (a nevelőtestület véleményének kikérésével) az alábbi 

kérdések szabályozásakor: 

 saját működéséről, hatáskörei gyakorlásáról, 

 saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, 

 

 saját tájékoztatási rendszerének megalkotásáról és működtetéséről, 

 a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásáról. 

A véleményezési jogok köre 

A DP-nek az iskola életével, a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésben véleményezési 

joga van. Kötelező a Diákpresbitérium véleményének kikérése az alábbi ügyekben: , 

 az ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt, 

A DP véleményét – az előzőekben meghatározottakon túl – ki kell kérni az alábbi ügyekben: 

 a tanulók közösségét érintő nem tanulmányi kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, 

elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

A Diákpresbitérium gazdálkodása 
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A DP saját költségvetéssel rendelkezik. A költségvetésért a DP-t segítő pedagógusok illetve a 

DP vezetője a felelős. A DP igyekszik saját bevételeit növelni, amelynek forrásai a következők: 

 farsang bevétele, 

 pályázatok, 

 alapítványi támogatások, 

 adományok és felajánlások. 

A rendelkezésre álló anyagiak felhasználásáról minden esetben a DP dönt. 

 

Felhasználási területei: technikai fejlesztés, diáknapok támogatása, osztálykirándulás, 

táborozás, 

jutalmazások, ünnepek és megemlékezések megrendezése, öntevékeny rendezvények 

támogatása. 

A DP feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, 

ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 

Hajdúnánás, 2021. szeptember 1. ........................................................….. 

 

………………………………………                           …………………………………… 

Diákpresbitérium elnöke                                                                         Igazgató 

 

Záradék 

 

Az intézmény tantestülete a Diákpresbitérium Szervezeti és működési szabályzatát 

megtárgyalta 

és a mai napon jóváhagyta. 

Hajdúnánás, 2021. szeptember 1. 

 

A Nevelőtestület nevében: 

 

                                                                                                    Bíró István igazgató 

 

 

 



 57 

4. SZ. MELLÉKLET  

5.  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. 
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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.  

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: 

1330-1425   Ebéd, pihenő, levegőzés 

1425-1545   Kötelező tanulás 

1545-1600  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. 
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- 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. 

- 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.  
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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. 

 

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                                                                       Biró István  

Intézményvezető                                                                     Intézményvezető 

 

Hajdúnánás, 2016. szeptember 21.                            Hajdúnánás  2022. szeptember 08. 
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