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1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 
 

 
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az 

iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának 

joga és kötelessége. 

 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

A házirendet az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési 

jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

 

2. A HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJAI 
 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)              MKM 

rendelet 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi             XXXI. 

törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított – 8/2000. 

(V. 24.) OM rendelet 

 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései 

 A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye 
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3. A HÁZIREND HATÁLYA 
 

 

3.1. Személyi hatály 
 

A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és 

más alkalmazottra egyaránt, valamint a tanulók szüleire, akik gyermekük törvényes 

képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

 

 

3.2. Területi hatály 
 
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. 

 

 

 

4. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 

 
Neve: Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. 

Alapító szerve: Mezőtúri Református Egyházközség 

Felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 
 
 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 a fenntartónál 

 az igazgatótanács elnökénél 

 az iskola főigazgatójánál 

 az iskola intézményegység-vezetőinél és igazgatóhelyetteseinél 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 az iskolai szülői munkaközösség vezetőjénél 

 az iskolák tanári szobájában 

 az osztálytermekben (házirend kivonata) 

 az iskola honlapján. 

 

A házirend kivonatának egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell 

adni. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatni kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán 

 a szülőket szülői értekezleten 

 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, intézményegység-

vezetőitől, igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy 

előre egyeztetett időpontban. 
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6. JOGOK 

6.1. A tanulók jogai 
 
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tehetséggondozás, érettségi-felkészítő foglalkozás, 

sportkör, könyvtár, tanulószoba, étkezés), 

 napközi otthoni ellátásban részesüljön, 

 az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,  

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken, 

 csak napi két dolgozatot (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár 

legalább egy héttel előre jelez.  Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli 

számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A 

diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított két héten belül kijavítva és 

értékelve megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavihesse. 

Ha a diák a dolgozatát a pedagógus hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti 

csak meg, jogosult eldönteni, hogy érdemjegye beleszámítson-e a félévi, illetve év végi 

osztályzat megállapításába. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon 

megtekintse. 

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskola vezetőségének segítségét kérheti, 

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök, 

stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje az iskolavezetőség, tanárai, 

osztályfőnöke és az iskolaorvos segítségét,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben, 

szociális támogatásban részesüljön, 

 a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást igénybe vegye a hatályos jogszabályok 

alapján; elosztásának rendje külön szabályozás alapján történik, 

 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, 

tömegsport, sportverseny), 

 kérheti átvételét más iskolába, 

 vele szemben testi fenyítést, megalázó büntetést ne alkalmazzanak, 

 a tanári tanítói felügyelet védelmet biztosítson számára a fizikai és lelki erőszakkal 

szemben, 

 a tanítási órán részt vegyen, onnan ki nem küldhető. 
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6.2. A tanulói jogok gyakorlása 
 

 Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes   képviselője – a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot.  

 Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen 

történik. Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a 

diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

 Az egész tanulói közösség tanulói létszámának 50 %-át érintő – „a tanulók nagyobb 

csoportja” – kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.  Kötelező 

a véleményezés kikérése „a tanulók kisebb tanulócsoportját (osztályokat)” érintő, a 

többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben is. Az iskola 

vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 

 Az iskolába beiratkozott tanulók a jogaikat a beiratkozás időpontjától gyakorolhatják. 

 

Diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére 

 

 Diákkör létrehozását bármelyik tanuló kezdeményezheti az iskola igazgatójánál 

legalább tíz érdeklődő diák esetén. 

 A diákkörök megalakulásukkor alapszabályban rögzítsék tevékenységük körét, 

formáját, rendjét. 

 Tevékenységük nem irányulhat a társadalom ellen, nem lehet politikai indíttatású és a 

keresztyén erkölcsi normáktól eltérő. Nem zavarhatja az iskolahasználókat jogaik 

gyakorlásában.  

 Az alapszabály ismeretében működésüket a diákönkormányzat hagyja jóvá a tantestület 

egyetértésével.  

 Az intézményben csak tantárgyi, kulturális, hitéleti, sport, szakmai diákkörök 

alakíthatók. 

 A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. 

 A diákkör létrehozása esetén az intézmény biztosítja a működésének feltételeit. 

 

A tanulók nagyobb közösségének meghatározása az iskolai diákönkormányzat kötelező 

véleményezési jogának gyakorlásához 

 

A fenti rendeletnek megfelelően a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a „tanulók 

nagyobb csoportjának” tekinthető az iskola tanulólétszámának legalább          50 %-a. A „tanulók 

nagyobb csoportját” érintő ügyek eldöntése előtt kötelezően ki kell kérni a diákönkormányzat 

véleményét. 

 

Kötelező a véleményezés kikérése a tanulók kisebb csoportját (osztályokat) érintő, a többi 

tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben is. Az iskola vezetősége az 

előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a DÖK véleményét. 

 

Véleménynyilvánítási jog gyakorlása 

 

Az iskola a tanulók véleménynyilvánítási jogának gyakorlását segíti, ahhoz lehetőséget biztosít.  
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A tanuló az iskola belső életéről, az oktatással, neveléssel összefüggő kérdésekről véleményt 

nyilváníthat többek között: 

 diákközgyűlésen, küldöttgyűlésen (diákközgyűlésen) 

 eljuttathatja véleményét a DÖK vezetéséhez 

 osztályfőnöki órákon 

 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: 

 a házirend elfogadásakor, 

 az SZMSZ elfogadásakor (a tanulókat érintő kérdésekben), 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek megállapításakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület véleménye meghallgatásával: 

 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

 tisztségviselőik megválasztásában. 

 

Iskolai média, diákmédia 

 

Iskolaújság működtetése: az iskolaújság szerkesztősége 5-8 főből áll, akik maguk közül felelős 

vezetőt választanak. Az iskolaújság működését 5 fős bizottság felügyeli, melynek tagjai: 

 a DÖK elnöke 

 a szabadidő-szervező 

 az újság főszerkesztője 

 a humán munkaközösség egyik tagja 

 az iskola vezetőségének egy tagja 

 

A tantárgy- és foglalkozásválasztás iskolai rendje 

 

Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 

tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy 

a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  

 

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét.  

 

A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Minden esetben a tanuló írásban nyújtja be kérelmét az iskola igazgatójának.  

 

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi 

kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával, illetve az igazgató 

által kijelölt igazgatóhelyettessel.  

A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a 14. életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen 

–, gyermekével közösen gyakorolhatja.  
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Iskolánk a tanuló számára a tantárgy- és a foglalkozásválasztás jogát a következő keretek között 

biztosítja: 

 Emelt szintű nyelvi csoport választása az iskolába jelentkezéskor, illetve 8. év végén 

(nyolcosztályos gimnázium) 

 Általános iskola 4. évfolyam végén második idegen nyelv választása a leendő 

nyolcosztályos kisgimnazisták részére 

 Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás választása  

 Nem tanórai foglalkozás választása a tanév kezdetén, szeptember 20-áig 

 

Kedvezményes étkezés, tanszerellátás, költségtérítés alóli teljes vagy részbeni mentesítés, 

halasztás, részletkérelem 

 

A tanuló – családja anyagi helyzetétől függően – a mindenkori érvényes jogszabályokhoz 

igazodva kérheti a következő támogatásokat: 

 kedvezményes étkezés 

 tankönyvtámogatás 

 

A támogatásra vonatkozó kérelmet a hatályos jogszabályok alapján az éves munkatervben 

meghatározott időpontig az osztályfőnöknek kell benyújtani. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

A tanuló egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a szerződés szerinti iskola-egészségügyi feladatokat ellátó iskolaorvossal, védőnővel. 

 

Az iskola a tanulók számára rendszeres iskolafogászati szűrésre biztosít lehetőséget, mely 

csoportosan, tanári felügyelettel történik. 

 

Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés, diákönkormányzat 

 

Az iskolában működő diákönkormányzatokat (iskolai, kollégiumi) jogosítványaik 

érvényesülésében diákönkormányzatot patronáló tanár segíti. 

 

A diákönkormányzat működését a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

A tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás 

fórumai, módszerei 

 

A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információkhoz jutást az iskola 

vezetősége a következő módon biztosítja: 

 Az alábbi dokumentumok: köznevelési törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Pedagógiai Program, Házirend hozzáférhetők az iskola honlapján. 

 Az információk közvetítéséhez rendelkezésre áll az iskola honlapja. 

 A tanulói jogokkal, azok gyakorlásával összefüggő kérdésekről a tanulók nagyobb 

csoportja számára – igény esetén – előadás kerül megtartásra. 
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6.3. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai 
 
Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben olyan terméket állított elő, vagy alkotást hozott 

létre, amelynek elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította, 

a termék vagy alkotás tulajdonjoga az intézményt illeti meg. Ez alól kivételt képez, ha az 

intézmény, valamint a tanulók között ettől eltérő eseti megállapodás születik.  

 

A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási 

intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert.  

 

7. KÖTELESSÉGEK 
 

7.1. A tanulók kötelességei 
 

A tanulók kötelessége, hogy 

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, 

védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

 a tanuló saját munkájával is gyarapítsa környezete szépségét, őrizze meg tisztaságát; 

kötelessége, hogy életkorához, fejlettségéhez, valamint iskolai elfoglaltságához 

igazodva pedagógus felügyelete mellett, annak irányításával közreműködjön saját 

környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásában, foglalkozások, 

rendezvények előkészítésében és lezárásában, 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, 

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, 

 védje saját és társai egészségét: TILOS a dohányzás, illetve bármiféle dohánytermék 

használata (beleértve az elektromos termékek használata is), az alkoholfogyasztás, a 

kábítószer és egyéb kábító hatású szerek fogyasztása! 

 Munkanapokon, tanítási órákon, iskolai rendezvényeken a tanulók külső megjelenése, 

öltözködése legyen ápolt és ízléses, azaz öltözete legyen rendezett, egyszerű, nem 

kihívó, alkalomnak és évszaknak megfelelő. Az iskola szellemiségéből, értékrendjéből 

fakadóan nem megengedhető az olyan viselet, melyen önkényuralmi jelképek, trágár, 

szélsőséges (pl. egyházellenes, faji megkülönböztetést hangsúlyozó, antiszemita vagy 

anarchista) feliratok, szimbólumok találhatók. 

 Tanulóink hajviselete legyen ápolt, ha festett, egyszínű, természetes hatású, fazonja 

szélsőségektől mentes, nem kirívóan borotvált. 

 Az ékszerviselés legyen visszafogott, hagyománytisztelő (fülbevalót csak lányok 

használhatnak). Testékszer, testfestés és tetoválás látható helyen nem viselhető. 



11 

 

 A tanulók az ünnepi alkalmakon (pl. ünnepi istentiszteleteken, szalagavatón, 

ballagáson, érettségi és belső vizsgákon és intézményeink képviseletekor) ünneplő 

ruhában jelenjenek meg: az ünneplő ruha lányoknak vállat és hasat takaró fehér blúz, 

egyenruha (Bocskai mellény + hozzá készített nadrág/szoknya, vagy 

kosztümnadrág/kosztümszoknya), a fiúknak fehér ing és egyenruha (Bocskai mellény + 

hozzá készített nadrág, vagy öltönynadrág); és iskolasál vagy iskolacímeres nyakkendő, 

valamint alkalomhoz illő lábbeli. 

 A tanulók a hétköznapokon, tanítási időben a következő öltözékben jelenhetnek 

meg:  

o lányok: vállat és hasat takaró felső, minimum térdig érő szoknya vagy 

nadrág, 

o fiúk: vállat és hasat takaró felső és minimum térdig érő nadrág, 

o valamint iskolába illő lábbeli. 

 Kivételt a testnevelés óra és a szakmai gyakorlat jelenthet. 

 Szakmai gyakorlati és testnevelés órán testékszer, műköröm nem viselhető. 

 A tanulóink hajviselete legyen ápolt, ha festett, egyszínű, természetes hatású, fazonja 

szélsőségektől mentes, nem kihívóan borotvált, legyen átmenetes, alányírástól mentes. 

 Az általános iskolás korosztály számára a hajfestés tilos. 

 Az egységes megjelenést testnevelés órán a címeres póló viselése teremti meg.  

 A tanulók kötelessége, hogy az iskola, kollégium által szervezett, a Pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken köteles a 

Házirendben meghatározott viselkedést, tanulói magatartást tanúsítani.  

 

7.2. A tanulói kötelességek teljesítése 
 

7.2.1. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások 

 
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint a szükséges 

intézkedéseket megtegye, ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye 

fennáll.  

 

Minden tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és 

alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.  

Ennek megszerzésének formái: 

 Az iskola helyi tanterve alapján tantárgyak keretében is oktatjuk a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos szabályokat. 

 Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon, a nevelőtanárok csoportfoglalkozáson a 

tanulókkal ismertetik az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 

az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákat. 

 Testnevelésórán, szakmai gyakorlaton ékszer viselése a balesetvédelmi előírások miatt 

TILOS! 

 Az osztályfőnököknek, illetve a kollégiumi csoportvezetőknek feltétlenül foglalkozniuk 

kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

o A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, illetve a kollégiumban az 

első csoportfoglalkozáson, melynek során ismertetik: 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 
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- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 
katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat, a menekülés rendjét, 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban 

o Kirándulások, túrák előtt 

o Rendkívüli események után 

o A tanév végén (a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók 

figyelmét). 

TILOS behozni az iskolába, kollégiumba bármilyen eszközt vagy tárgyat, mellyel a tanuló 

társai vagy önmaga testi épségét veszélyezteti! 

A lopás, társak bántalmazása, engedély nélküli távozás, alkohol vagy kábítószer-fogyasztás, 

dohányzás, illetve bármiféle dohánytermék használata (beleértve az elektromos termékek 

használata is) rendkívüli fegyelmi vétségnek minősül. 

 

7.2.2. Taneszközökért és felszerelésekért felelősség szabályai 

 
Az intézmény teljes területén – az épületben és az udvaron – minden személy köteles: 

 a közösségi tulajdont védeni, 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

 az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni, 

 az energiával takarékoskodni, 

 a tantermek és egyéb helyiségek dekorációjával az iskola arculatának, nevelési céljának 

megfelelni. 

 

A tanulók taneszközeinek és felszerelésének biztonsága érdekében az iskola kulcsot biztosít: 

 az osztálytermekhez, 

 az öltözőkhöz. 

 

A tantermek és szaktantermek kulcsait a szaktanárok, az öltözőkét a testnevelő tanárok és a 

foglalkozást vezető kezeli. 

 

Az év közben okozott károkat haladéktalanul meg kell téríteni. 

 

A tanulók törvényben meghatározott kártérítési felelősségével összhangban és azon túlmenően 

szándékos károkozás esetén a tényleges kár nagysága és a köznevelési törvényben 

meghatározott maximum figyelembevételével a károkozó a lehető legmagasabb kártérítési díj 

megfizetésével tartozik. A tanuló a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kizárólag a 

tanár által engedélyezett eszközöket használhatja.  

 

A tanuló csak taneszközeit, tanulással kapcsolatos felszerelését hozza magával! Az iskola 

felelősségvállalása a köznevelési törvény alapján történik. 

A megőrzésre átvett tárgyakért a megőrzőt személyes felelősség terheli. 

 

Kerékpár és motorkerékpár elhelyezése csak a kijelölt helyen lezárt állapotban engedélyezett. 

A jármű lezárásáért a jármű tulajdonosának kell gondoskodni. 
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7.2.3. Mulasztások, késések és ezzel kapcsolatos eljárások 

 
Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt 

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a rendeletben megfogalmazott mértéket. 

 

A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján – úgy dönt, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 félévkor: február 1-15. 

 a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje 

 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

 

Előre látható mulasztás 

 

Az előre látható mulasztásokat (nyelvvizsga, sportverseny, járművezetői vizsga, egészségügyi 

ok, stb.) előre jelezni kell. A kérelmeket első fokon az osztályfőnök bírálja el.  

 

A szülő gyermekének egy tanévben indokolt esetben összesen három mulasztott napot 

igazolhat. Három napot meghaladó hiányzás esetén (vagy akkor is, ha a gondviselő már három 

napot igazolt) a szülőnek előre kell kérnie engedélyt az igazgatótól. 

 

Előre nem látható mulasztás 

 

Az előre nem látható mulasztásokat a tanuló érdekében a mulasztás első napján minél hamarább 

jelezni kell. 

A tanulóknak előre nem látható hiányzásaikat utólag minden esetben igazolni kell az iskolába 

érkezés napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül. 

Az igazolást írásban – elsősorban ellenőrző könyvben – az osztályfőnöknek kell átadni. Ennek 

elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak minősül. Igazolásként orvosi, bírósági, 

rendőrségi, önkormányzati, MÁV, VOLÁN igazolás fogadható el.  

A mulasztásnak a tanuló számára hátrányos következményeiért a felelősség a szülőt terheli 

kiskorú tanuló esetén.  

A betegség miatt mulasztó tanuló a társak egészsége védelme érdekében az iskolát nem 

látogathatja. 

A tanuló kötelessége hiányzása esetén a tananyag pótlása.  

Tartós hiányzás esetén – ami legalább három óra az adott tantárgyból – halasztást kérhet 

szaktanárától a tananyag pótlására. 

 

Hivatalos távollétnek számít: 

 állampolgári kötelességek (pl.: bíróságon való megjelenés) 

 az iskola által szervezett programokon való részvétel 

 az iskolát képviselő tanulmányi-, sport- és egyéb versenyeken való részvétel 

 a végzősöknek szervezett nyílt napok (maximum 3 nap/fő) 
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 az iskola által szervezett külföldi utak 

 nyelvvizsgákra méltányosságból (felkészülésre 3 nap/tanév + a nyelvvizsga napja) 

 alkalmassági vizsga (felvételihez) 

 vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga  

 bármely egyéb hiányzás, ha azt a nevelőtestület hivatalosnak minősíti 

 

A fenti esetekben a mulasztás igazoltnak minősül. 

 

Igazolatlan mulasztás 

 

Amennyiben a tanuló mulasztását megfelelő időben és módon nem igazolja, úgy mulasztása 

igazolatlannak minősül. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga 

után. 

 

Az igazolatlan mulasztás következményei és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok 

 

Az 

igazolatlan 

órák száma 

Magatartás 

minősítés 

legfeljebb 

Büntetés 

 

Iskola intézkedése 

 

Tanköteles 

tanuló esetén 

Nem tanköteles 

tanuló esetén 

0 példás - - - 

1-4 jó 

írásbeli 

osztályfőnöki 

figyelmeztetés 

a szülő értesítése 

írásban a szülő értesítése 

írásban 

5-9 változó 
írásbeli 

osztályfőnöki intés 

újabb írásbeli 

értesítés 

10-19 

rossz 

írásbeli igazgatói 

figyelmeztetés 
a szülő értesítése 

írásban, az 

igazgató értesíti a 

kormányhivatalt 

és a gyermekjóléti 

szolgálatot 

a szülő értesítése 

írásban 

20-29 
írásbeli igazgatói 

intés 

30-tól fegyelmi eljárás 

fegyelmi 

tárgyalás,  

az igazgató 

értesíti a 

kormányhivatalt 

és a gyermekjóléti 

szolgálatot 

kizárás 

50-től 

iskoláztatási 

támogatás 

felfüggesztése 

az igazgató 

értesíti a gyermek 

lakóhelye szerinti 

illetékes jegyzőt 

és a 

kormányhivatalt 

- 
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Késések és ezzel kapcsolatos eljárások 

 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg (becsengetést követően érkezik 

az órára), késik, azt igazolnia kell. Az elkéső tanuló nem zárható ki az óráról.  

 

A késés lehet igazolt vagy igazolatlan.  

 

A késő tanulók esetén be kell írni hány percet késik, ezt az osztályfőnök számolja, és ha 45 perc 

összegyűlik, akkor a diák igazolatlan órát kap. 

 

 

 

7.2.4. Az iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és a közöttük 

tartandó szünetek rendje 

 

 A tanítási év szorgalmi idejét minden évfolyamon a tanév eleji miniszteri rendelet 

szerint állapítjuk meg.  

 Az első tanítási óra a nap elején igeolvasással kezdődik. Az általános iskola diákjai 

részére hétfőn tartunk közös áhítatot a templomban, vagy a gyülekezeti házban 740-kor, 

illetve 1135kor. 945 – 1000 között reggeli áhítatok vannak külön rend szerint, melyen a 

megjelenés kötelező. Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés ellenére, ha negyedik 

alkalommal nem vesz részt a tanuló az áhítaton, osztályfőnöki írásbeli 

figyelmeztetésben részesül, majd minden újabb három igazolatlan hiányzás után a 

következő büntetési fokozatot kapja. Minden óra 45 perces, a szünetek 5, 10, 15, illetve 

20 percesek. 

 

Csengetési rend 

 

általános iskola Hétfő-Péntek                   középiskola Péntek (2021.10.18-ától) 

középiskola Hétfő-Csütörtök     

 

1. óra 800 – 845   1. óra 800 – 845 

 2. óra 855 – 940    2. óra 855 – 940 

3. óra 955 – 1040   3. óra 955 – 1040 

4. óra 1050 – 1135   4. óra 1050 – 1135 

5. óra 1155 – 1240   5. óra 1155 – 1240 

6. óra 1300 – 1345   6. óra 1245 – 1330 

7. óra 1350 – 1435   7. óra 1335 – 1420 

8. óra 1440 – 1525   8. óra 1425 – 1510 

 

 A tanulók a szünetben – ha az időjárás engedi – az udvaron tartózkodnak. Kivételt képez 

a második 15 perces szünet, amikor az általános iskola tanulói és az 5-7. osztályos 

tanulók a tanteremben tízóraizhatnak. 

 Az óra megkezdése előtt a tanulók a tanárt a folyosón fegyelmezetten várják. 

 A tanterembe érkező tanulók saját felszerelésüket (táska, kabát, stb.) az erre a célra 

kialakított fogasokon helyezik el. 
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 Indokolt esetekben az igazgató rövidített órákat, illetve oktatási szünetet rendelhet el. A 

tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden 

egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt.  

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók. Kivételt – indokolt     esetben – az 

igazgató és az igazgatóhelyettesek tehetnek.  

 Az iskolai étkeztetés külön rend szerint történik. 

 A tanulószobai foglalkozás a mindenkori utolsó óra után kezdődik. Ezen belül a 

tanulmányi munka időtartama 2 x 45 perc, 15 perces szünetet közbeiktatva. 

 A tanulók az órarendjük szerinti utolsó tanórai foglalkozás végéig kötelesek az iskola 

területén tartózkodni. A tanulószobai tanulók a foglalkozás végéig nem hagyhatják el 

az iskolát, kivéve szülői kérésre, tanári engedéllyel. 

 A tanulók külön engedéllyel – indokolt esetben – elhagyhatják az iskola területét a 

tanítási idő alatt, külön rend szerint (az engedélyt megadhatja: osztályfőnök, 

pótosztályfőnök, távollétük esetén igazgatóhelyettes). 

 

A nem tanítási jellegű időszakok rendje 

 

Az egész iskolát érintő hivatalos rendezvényeken a tanulók megjelenése kötelező            (pl.: 

egyházi és állami ünnepeink alkalmából tartott istentiszteletek, tanévnyitó, tanévzáró). Egyes 

ünnepségek, rendezvények lebonyolítását és az azokon való részvételt aktuálisan kell 

szabályozni (pl.: szalagavató, angyalavató, előadások, kulturális rendezvények, stb.). 

 

A külön rend szerint megállapított alkalmakon az osztályfőnök vezetésével az osztályközösség 

vasárnapi gyülekezeti istentiszteleten vesz részt. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett, külön délutáni foglalkozási rend 

szerint – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

 Tanulószoba 

 A köznevelési törvény 27. §-a szerint „Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti 

és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások 

legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók 

jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.” 

Ez alapján intézményünk átalános iskolai intézményegységének alsó tagozata egész 

napos iskolaként működik, a diákokat indokolt esetben (pl. sport vagy zeneiskolai 

tevékenység) szülői kérésre főigazgatói engedéllyel 1530 órakor lehet elengedni. Az 

általános iskolai intézményegység felső tagozatában, valamint a gimnázium 5-8. 

évfolyamán tanulószobát biztosítunk. Tanári ügyeletet (péntek kivételével) szükség 

esetén 1700 óráig biztosítunk az általános iskolában. 

 Diákétkeztetés 

Az iskola igény szerint ebédet (menzát) biztosít a mezőtúri és a bejáró tanulóknak. A 

kollégium tanulói napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora) étkezésben részesülnek. 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéb 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.  

 Érettségire felkészítő foglalkozások 
Az érettségire való eredményes felkészülést az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli érettségi-felkészítő foglalkozások segítik igény szerint. 
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 Hitéleti alkalmak 

Az iskola lelkész-vallástanárai hitéleti alkalmakat szerveznek, melyek lehetőséget 

kínálnak az Isten Igéjével való találkozásra (ifjúsági istentisztelet, bibliaóra, kollégiumi 

istentisztelet, stb.). 

 Iskolai sportkör 
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója lehet. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a 

tanulók mindennapos testnevelését, 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 művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – 

minden tanév elején az iskola igazgatósága dönt. 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 intézmény az iskolán kívüli versenyeken való részvételre 

is felkészíti.  

 Osztálykirándulások 
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Erdei iskola 

Táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei 

iskolai foglalkozások. A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 Múzeumi, kiállítási, szakmai 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. Erre a célra évente két tanítási nap is felhasználható az órák 

átcsoportosításával. A tanulók részvétele az alkalmakon önkéntes, így a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- 

és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele 

a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 
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 Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és 

iskolai dolgozók (tanárok, adminisztratív és technikai dolgozók) vehetik igénybe. A 

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

 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 felügyelet mellett – egyénileg 

vagy csoportosan használják. 

 

Tanulószobára vonatkozó szabályok a gimnáziumban 

 A tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik. 

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve                          5. 

évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is 

kérheti gyermeke tanulószobai elhelyezését.  

 A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak.  

 A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

 A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme 

alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására 

az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

 

7.2.5. Helyiséghasználat, területhasználat 

 

Az iskola nyitva tartása: az iskola szorgalmi időben 630 –1700 óra között tart nyitva. A 

kollégium ezentúl 2100 óráig használhatja a kijelölt helyiségeket. A szokásos nyitvatartási 

rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt eseti elbírálás alapján. Az iskola 

sportlétesítményeinek nyitvatartási rendje a fentiektől eltérő lehet. 

 

Az általános iskolában reggeli ügyeletet az alsó tagozatos tanulóinknak szülői igény szerint 

biztosítunk. Az iskolában tartózkodó felső tagozatos diákok felügyeletét az iskola reggel 730 

órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Indokolt 

esetben a szülő írásbeli kérésére 700 -730 óráig biztosítunk tanári felügyeletet. Az iskolába a 

tanulóknak 730 és745 óra között, hétfőn 715 és730 óra között kell megérkezniük.  

 

Tanítási idő alatt a tanulóknak az iskola területét csak engedéllyel lehet elhagyni. Engedélyt 

(„kilépőt”) indokolt esetben az osztályfőnöktől vagy pótosztályfőnöktől, azok távollétében az 

igazgatóhelyettesektől lehet kérni. 

 

Az intézménybe belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézménnyel – életvédelmi és vagyonbiztonsági okok miatt –, az iskola 

látogatása az alábbi feltétel mellett lehetséges: a látogatás céljának és a keresett személy 

nevének közlése az ügyeletes tanulóknál (általános iskolában a portásnál), akik az ügyeleti 

naplóban rögzítik azt, majd igény szerint segítséget nyújtanak. A fenti szabály alól kivételt 

jelentenek a szülői értekezletek, rendezvények, stb. Ekkor a helyzetnek megfelelően kell a 

biztonságról gondoskodni. 
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Az iskola létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje 

 

Kémia, biológia és fizika szaktanterem 

 A szaktanteremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

 Óra előtt a tanulók a szaktanterem előtti folyosón fegyelmezetten várják a szaktanárt. 

 A szertárakban csak a szaktanár felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók. 

 A tanulói kísérletek során a szaktanári utasításnak megfelelően kell eljárni a 

balesetvédelmi szabályok betartásával. 

 A tanulói kísérlet során bekövetkezet balesetet, sérülést és a szaktanterem 

berendezésében, eszközeiben keletkezett kárt azonnal jelezni kell az órát tartó 

szaktanárnak. 

 A technikai eszközöket csak a szaktanár működtetheti. Ezek a következők: TV, videó, 

írásvetítő, IKT-eszközök (projektor, tantermi számítógép, interaktív tábla stb.). 

Valamennyi készülék bekapcsolása előtt ellenőrizni kell a kábelek és hálózati kapcsolók 

épségét. Hibás, sérült kábel vagy csatlakozó esetén a készüléket áram alá helyezni 

TILOS! A készüléket működtetés után ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozót a 

konnektorból ki kell húzni. 

 

Számítástechnikai szaktantermek 

 A számítástechnikai tanteremben a tanulók kizárólag tanári felügyelet mellett 

tartózkodhatnak. 

 A tanulók számára TILOS a számítógépház és a monitor burkolatát eltávolítani, a 

gépházhoz csatlakoztatott perifériákat kihúzni, azokat cserélgetni! 

 A számítógépek főkapcsolóját tanuló csak a szaktanár utasítására kapcsolhatja be. 

 Bármilyen rendellenesség (égett szag, füst, szikra) észlelésekor a tanuló azonnal értesíti 

a teremben tartózkodó szaktanárt, aki a tanteremben található elektromos főkapcsolóval 

áramtalanítja a termet és a továbbiakban intézkedik. 

 A számítástechnikai szaktanterembe TILOS ételt és italt vinni! 

 A monitorokra TILOS elhelyezni bármilyen tárgyat (könyv, füzet, ruhadarabok), mivel 

ez a készülék károsodásához vezet, illetve tüzet okozhat! 

 Fokozottan ügyelni kell a számítógépekből szerteágazó kábelekre, mivel ezek könnyen 

sérülést, anyagi kárt okozhatnak. 

 A higiénia miatt a számítástechnika órára érkező tanulók az óra megkezdése előtt 

mossanak kezet. 

 A számítógépek beállításait (asztal, tapéta, IP-cím, nyomtató, protokollok, stb.) a 

tanulók kizárólag tanári utasításra változtathatják meg. 

 A számítógépekre TILOS programokat telepíteni, kivéve azokat, melyekre a szaktanár 

külön engedélyt adott! 

 Internetes böngészés során TILOS olyan oldalakat látogatni, melynek tartalma az iskola 

szellemiségével nem egyezik, továbbá minden internetes alkalmazásnál be kell tartani 

a Netikett szabályait! 

 A számítógépekre TILOS az Internetről programokat, képeket, szöveges állományokat 

letölteni, kivéve azokat, melyek a kapott feladatok megoldását szolgálják! 

 

Tornaterem, kondicionálóterem 

 A termekben csak szaktanári felügyelet mellett vagy igazgatói engedéllyel lehet 

tartózkodni. 

 A termekbe csak tiszta sportcipőben lehet belépni. 
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 A berendezési tárgyak és eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, tanári 

engedéllyel használhatók. 

 A kézilabdakapukon és a kosárgyűrűkön függeszkedni, hintázni TILOS! 

 A tanulók a sportszerek meghibásodását kötelesek azonnal jelenteni. 

 Testnevelésórák alatt az öltözőkben tartózkodni TILOS! 

 Testnevelésórák alatt az öltözőket zárva kell tartani! 

 A mosdót, a zuhanyt és a toalettet rendeltetésszerűen kell használni! 

 Az öltözők kulcsát a tanítási óra befejezéséig csak a szaktanártól lehet elkérni. 

 

Könyvtár 

 A könyvtár állományának védelme valamennyi könyvtárhasználó kötelessége. A 

megrongált és elveszített dokumentumokért az olvasó anyagilag felel. Az elveszett vagy 

megrongált könyvet a kölcsönző az adott műnek egy teljesen azonos példányával 

pótolhatja, vagy kifizeti a dokumentum napi kereskedelmi értékének kétszeres összegét, 

illetve a könyvtáros engedélye alapján más, hasonló témájú vagy értékű könyvvel 

pótolhatja. 

 A könyvtárban tartózkodó olvasó a kulturált magatartás szabályainak megfelelően 

köteles betartani a könyvtár rendjét. Az iskolatáskák, kabátok elhelyezésére a 

könyvtárban a kijelölt helyen van mód. 

 Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók a kézikönyvtári 

állományba tartozó dokumentumok és az időszaki kiadványok. A csak helyben 

használható dokumentumok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetők. 

 A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével 

lehet kivinni. 

 A könyvtáros számítógépét csak a könyvtáros használhatja, a könyvtárban lévő más, 

hálózatba kötött számítógépeket a tanulók egyaránt használhatják könyvtári keresésre, 

ismeretszerzésre, illetve levelezésre. 

 A középiskolai könyvtár nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 830 – 1300-ig, valamint 

1400 – 1500-ig, pénteken 830 – 1300-ig. Az általános iskolában saját rend szerint működik 

a könyvtár, ezt tanévenként változhat az órarend függvényében. 

 A végzős tanulók kötelesek az írásbeli érettségi vizsga előtti héten visszahozni a 

kikölcsönzött könyveket, illetve bemutatás után meghosszabbíthatja az érettségihez 

nélkülözhetetlen könyvek kölcsönzési határidejét. A végzős tanulók, illetve az 

intézményből távozó diákok kötelesek a könyvtári tartozásukat rendezni, melyről 

írásbeli igazolást kapnak. 

 

Ebédlő 

 Az étkezési díjat befizető tanulók az ebédlőt – tanári felügyelet mellett, órarendhez 

igazodva kialakított külön ebédelési rend alapján – a következő időpontokban 

használhatják: hétfőtől péntekig 1135 – 1430-ig 

 

Alagsor (2 terem, aula) 

 Az alagsori helyiségeket a szabadidő hasznos eltöltésére használják az iskola és a 

kollégium diákjai. 

 A programokat a diákönkormányzat és a kollégium szervezi. 

 Az alagsori helyiségeket tanári felügyelet mellett használhatják a tanulók. 

 



21 

 

Kollégiumi hálószobák 

 A hálószobát, annak berendezését az ott lakó diákok használják úgy, hogy az együttélés 

szabályait ne szegjék meg. 

 Rendjéért, tisztaságáért a tanulók felelősek. 

 Mások által lakott szobába csak akkor lehet bemenni, ha az ott lakók közül valaki jelen 

van. 

 Nem kollégista diák vagy szülő csak az ügyeletes tanár engedélyével mehet fel a 

hálószobába. 

 A fiúk szintjén, a fiúk szobáiban lányok nem tartózkodhatnak; a lányok szintjén a lányok 

szobáiban fiúk nem tartózkodhatnak. 

 

Tangazdasági gyakorlati műhelyek 

 A gyakorlati műhelyekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

 A gyakorlat megkezdése előtt a tanulók a műhelyek előtt fegyelmezetten várják a 

szaktanárt. 

 A tanulóknak a munkavégzés során a szaktanári utasításnak megfelelően kell eljárniuk 

a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásával. 

 Gépüzemeltetés során és közúti közlekedésnél a KRESZ szabályait minden esetben be 

kell tartaniuk a tanulóknak. 

 A szándékos károkozást a tanulóknak meg kell téríteniük. 

 

Templom, gyülekezeti ház 

 A templom és gyülekezeti ház az Úr háza, valamint az elcsendesedés helye, amely ehhez 

méltó magatartásra kötelez. 

 A templomban és a gyülekezeti házban tanítási idő alatt, illetve iskolai rendezvényeken 

csak tanári felügyelettel szabad tartózkodni. 

 Az istentiszteletekre való átvonulás a közlekedés szabályai szerint, valamint tanári 

kísérettel történik. 

 A templomban és a gyülekezeti házban bármilyen műszaki berendezéshez (erősítő, 

világítás, stb.) hozzányúlni TILOS! 

 A templomba és a gyülekezeti házba mobiltelefont, zenelejátszót és képi megjelenítőt, 

számítástechnikai eszközöket bevinni TILOS! 

 A templomban és a gyülekezeti házban szemetelni TILOS! 

 A templom és a gyülekezeti ház berendezéseit rongálni, károsítani TILOS! 

 Ételt, italt, rágógumit a templomba és a gyülekezeti házba bevinni TILOS! 

 A templom karzatáról kihajolni TILOS! 

 

7.2.6. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák 

és az iskolai rendezvények előkészítésében 

 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,  

 az iskola SZMSZ-ében, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 
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Minden tanuló feladata, hogy az iskola és környékének rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és 

helyiségeiben rendet hagyjon. 

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 Osztályonként két-két hetes 

A hetesek megbízása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. 

A hetesek feladatai: 

o Tanóra végén szellőztetés, táblatörlés 

o A tanítási eszközök óra előtti előkészítése (kréta, tábla, szivacs) 

o A létszám nyilvántartása, a hiányzók jelentése 

o Ha a tanár csengetés után 10 percig nem érkezik meg az órára, hiányzásának 

jelentése az oktatási igazgatóhelyettesnek és az intézményegység-vezetőknek 

o A fegyelmezett órakezdés biztosítása 

o Az észlelt rendellenességek azonnali jelentése a szaktanárnak vagy az ügyeletes 

tanárnak 

o Gondoskodnak arról, hogy a tanítás befejezése után a tanterem rendben 

maradjon 

 Tanulói ügyeletesek 

Munkájukat, kötelességeiket, feladatkörüket külön „tanulói ügyeleti rend” szabályozza. 

Munkájukat koordinálja és ellenőrzi az osztályfőnök, az igazgatóhelyettesek, illetve a 

portás. 

 

7.2.7. A jutalmazás és a büntetés formái 

 

A tanuló munkájának elismerése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás 

az I. félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. Az érdemjegyek 

számának minimuma: tantárgyi óraszám kétszerese/félév. A félévi és az év végi érdemjegyeket 

a szaktanár határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő 

érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár.  

 

Jutalmazások 

 

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanév végén kerül jutalmazásra. 

 

Egyéni jutalmazások formái: 

 Osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján 

vagy egyszeri közösségi munkáért 

 Szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos 

kiemelkedő tanulmányi munkáért.  

 Igazgatói dicséret: tanulmányi megyei, országos versenyen elért helyezetteknek 

(céljutalmak kifizetési rendje alapján), valamint minden más esetben, amikor a tanuló 

kiemelkedő teljesítményt nyújt 

 Általános tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 
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A jutalmak formái: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél 

 

Jutalmak fokozatai 

 

Év közben Év végén 

 szaktanári dicséret szóban 

 szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva 

 osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe 

írva 

 igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva 

 

 bizonyítványba írt tantárgyi dicséret 

 bizonyítványba írt általános 

tanulmányi munkát elismerő 

tantestületi dicséret 

 igazgatói dicséret a tanulóifjúság 

egész közössége előtt 

 

A fegyelmező intézkedések formái 

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelmezés fokozatai és formái progresszív formában követik egymást. 

 

A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt 

 szaktanári írásbeli figyelmeztetés  

 három szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés jár 

és utána minden szaktanári figyelmeztetés magasabb fokozatú büntetést von 

maga után 

 osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

 osztályfőnöki írásbeli intés 

 osztályfőnöki írásbeli megrovás 

 igazgatói írásbeli figyelmeztetés 

 igazgatói írásbeli intés 

 fegyelmi büntetés, melynek fokozatai: 

o megrovás 

o szigorú megrovás 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától  

o kizárás az iskolából (ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak; abban 

az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal 7 napon 

belül köteles másik iskolát kijelölni számára) 

 

A fegyelmi bizottság tagjai: 

o a diákönkormányzat képviseletében egy diák 

o a diákönkormányzatot patronáló tanár 

o az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

o egy lelkész vagy hitoktató 

o igazgató vagy egy igazgatóhelyettes 
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A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás 
 

Az érdeksérelem orvoslásának lehetősége: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet módosítása 

megteremtette annak lehetőségét, hogy az iskolában, illetve a kollégiumban megszervezzék azt 

az eljárást, amelynek keretei között fel lehet tárni a kötelességszegéshez elvezető eseményeket, 

és megoldást lehet keresni az érdeksérelem orvoslására is. Ez az eljárás a fegyelmi eljárás 

lefolytatását megelőző egyeztető eljárás. 

 

 

Az egyeztető eljárás megszervezése: 

Az egyeztető eljárás működtetése nem az iskola, nem a kollégium feladata. Az iskolai, a 

kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös 

kezdeményezésére kell biztosítania az iskolának, illetve a kollégiumnak az egyeztető eljárás 

működtetéséhez szükséges feltételeket. Az egyeztető eljárást a kezdeményezők működtetik. Az 

iskola és a kollégium feladata, hogy biztosítsa az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges 

feltételeket. 

 

Az egyeztető eljárás rendjének szabályozása: 

Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai, illetve a kollégiumi házirendben kell meghatározni. Az 

eljárás rendjének kialakításánál olyan szabályokat kell meghatározni, hogy minden érdekelt 

számára egyértelművé és világossá váljon, milyen határidőket kell megtartani, és milyen 

következményekkel. Az eljárás rendjének meghatározásánál körültekintően kell mérlegelni a 

nyilvánosság lehetőségét, a „külső” személyek beengedésének lehetőségét. Ennek indoka, hogy 

adott esetben a tényállás tisztázása megnehezedhet, ha az eljárás lefolytatásánál nem csak az 

érdekeltek vannak jelen. A fegyelmi tárgyalás nyilvános, azonban a fegyelmi jogkör gyakorlója 

a nyilvánosságot a tanuló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja, kizárhatja. Hasonló 

szabályozásra van szükség abban az esetben is, hiszen az optimális feltételek biztosítása a 

legfontosabb cél. Az egyeztető eljáráson a kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani kell. 

Ha a tanuló a tizennegyedik életévét még nem töltötte be, szükségszerű, hogy az egyeztető 

eljáráson legalább az egyik szülője jelen legyen. A tizennegyedik életév betöltését követően a 

kiskorú tanuló kérésére és a szülő hozzájáruló nyilatkozata alapján a szülő jelenléte nélkül is 

lefolytatható az egyeztető eljárás.  

 

Az egyeztető eljárás indítása: 

Az egyeztető eljárásnak akkor lehet eredménye, ha megkezdésével és végig vitelével egyetért 

mind a két fél, vagyis a sértett és a kötelességszegő. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor 

van csak lehetőség, ha azzal a sértett és a kötelességszegő is egyetért. Amennyiben bármelyik 

fél kiskorú, vagyis nem töltötte be a tizennyolcadik életévét, abban az esetben szükség van a 

szülő egyetértésére is. 

A fegyelmi eljárás megindításáról – írásban – értesíteni kell a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét. Ebben az értesítésben kell a kötelességszegő tanuló továbbá -  ha a tanuló kiskorú-, a 

szülő figyelmét felhívni arra, hogy lehetőség van az egyeztető eljárás igénybe vételére. Ez a 

tájékoztatás azonban csak akkor kerülhet be a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

értesítésben, ha a sértett, valamint a kiskorú sértett szülője hozzájárult ehhez. 

Az iskola és a kollégium tehát nem maga dönt arról, hogy a fegyelmi eljárás megindításáról 

szóló értesítésben felhívja-e a sértett a figyelmét az egyeztető eljárás lefolytatására. Ebből az 

következik, hogy az egyeztető eljárás rendjének kialakításába kell építeni azt az eljárási rendet 

is, amelynek keretei között beszerzik a sértett, valamint a szülőjének a nyilatkozatát abban a 



25 

 

kérdésben, hogy hozzájárulnak-e a kötelességszegő tájékoztatásra az egyeztető eljárás 

lefolytatásának lehetőségéről. 

 

A határidők: 

A fegyelmi eljárást a lehető leggyorsabban le kell folytatni. Minél hosszabb idő telik el a 

kötelességszegés időpontjától, annál nehezebb feltárni az eseményeket. Ezért a fegyelmi eljárás 

elhúzódása nem szolgálja azt a célt, hogy a kötelességszegés alapjául szolgáló okokat minél 

hamarabb megvizsgálják, elemezzék, feltárják. Annak tisztázása érdekében, hogy indokolt-e 

egyeztető eljárás, a lehető leghamarabb be kell szerezni a sértett és szülője nyilatkozatát. A 

nyilatkozat megtételéhez megfelelő, de nem túl hosszú határidőt, például öt napot indokolt 

megadni. Ha a nyilatkozat nem érkezik meg vagy elutasító, abban az esetben a „hagyományos” 

eljárás szerint meg kell küldeni a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítést. Ha a 

nyilatkozat támogató, abban az esetben is meg kell küldeni az értesítést, de bele kell foglalni az 

egyeztető tárgyalásra vonatkozó tájékoztatót. 

A tanuló, illetve ha a tanuló kiskorú, a szülő öt tanítási napon belül nyilatkozhat arról, hogy 

kéri-e az egyeztető eljárás lefolytatását vagy sem. Az öt tanítási napot az értesítés 

kézhezvételétől kell számítani. A tanulónak, illetve a kiskorú szülőjének írásban kell 

nyilatkoznia. A határidő eredménytelen eltelte, illetve az egyeztető eljárás elutasítása esetén a 

fegyelmi eljárást a „hagyományos” módon folytatni kell. Ha a nyilatkozatok alapján helye van 

az egyeztető eljárásnak, annak befejezéséig a fegyelmi eljárás nem folytathat. 

 

A helyi szabályozás: 

Az egyeztető eljárás rendjének házirendben történő szabályozásánál érdemes kitérni a 

nyilatkozatok beszerzésének módjára, eljárására, a tanulói, illetve a szülő értesítés kérdéseire, 

minden olyan eljárási kérdésre, határidőre, amely nem szabályozott. Az egyeztető eljárás 

lefolytatását össze kell hangolni a fegyelmi eljárás menetével, kiinduló pont a kötelességszegés 

tényének napvilágra kerülése lehet. Indokolt rendezni a kölcsönös tájékoztatás, értesítés 

menetét. 

Szükségszerű az egyeztető eljárás lebonyolításáért felelő szervezet kialakítása is. Kell, hogy 

legyen olyan személy, aki megkapja az értesítést a fegyelmi eljárás megindításáról, a sértett és 

szülő nyilatkozatáról, továbbá, aki visszajelez az egyeztető eljárás alakulásáról. 

  

Rendezni kell az egyeztető eljárás iratkezelésével kapcsolatos kérdéseket is, az iskolai, a 

kollégiumi iratkezelés részeként. Indokolt, hogy az egyeztető eljárás iratait egységesen kezeljék 

az iskolában, illetve a kollégiumban, hiszen az egyeztető eljárást a szülő szervezet (közösség) 

és a diákönkormányzat működteti. Ezért, ezeknek az iratoknak a többi iratoktól való 

elkülönítése indokolt. 

Szabályozni kell azt a kérdést is, milyen módon folyjék a fegyelmi eljárás, ha a tanuló, illetve 

a szülő nem kéri az egyeztető eljárás megindítását, illetőleg a megadott határidőn belül az 

írásbeli nyilatkozat nem érkezik meg, vagy nem születik megállapodás. Ilyen esetben arra van 

szükség, hogy a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítés aláírója megkapja a szükséges 

információt, a fegyelmi eljárás továbbfolytatásához.  

 

A megegyezés lehetősége: 

Az egyeztető eljárást oly módon kell megszervezni, hogy a tanuló, illetve a szülő 

nyilatkozatának az iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül 

az érdekeltek meg tudjanak egyezni. Abban az esetben ugyanis, ha ez alatt az időszak alatt az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. A megadott 

határidő nem tanítási napokban van megadva, ezért be kell számítani a hétvégi pihenőnapokat 

és az esetleges munkaszüneti napokat is. Ezért az egyeztető eljárást oly módon kell 
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megszervezni, hogy amennyiben a tanuló, illetve a szülő kéri annak lefolytatását, abban az 

esetben az érdekeltek „találkozóját” a lehető legrövidebb időn belül meg kell szervezni.  

 

A megállapodás megkötése utáni eljárás: 

Amennyiben az érdekeltek között létrejön a megállapodás, a fegyelmi eljárás folytatására 

mindaddig nincs lehetőség, ameddig ki nem derül, hogy végrehajtották-e a megállapodásban 

foglaltakat vagy nem hajtották végre. Az egyeztető eljárás lényege a fegyelmi eljárás 

lefolytatásának megelőzése. Ha az érdekeltek jelzik, abbéli szándékukat, hogy egymással 

együttműködve feltárják a kötelességszegéshez elvezető eseményeket, feldolgozzák, értékelik 

azt, és megfelelő módon orvosolják a sérelmeket, akkor meg kell adni részükre ennek 

lehetőségét. 

 

A fegyelmi eljárás felfüggesztése: 

Abban az esetben azonban, ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban 

megállapodott, a sérelem orvoslásában közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást fel kell 

függeszteni. A fegyelmi eljárás felfüggesztése legfeljebb három hónapig tarthat. Ennél lehet 

rövidebb a határidő, de oly módon kell a határidőt meghatározni, hogy a sérelem orvoslásához 

elégséges idő álljon a rendelkezésre.  

A felfüggesztés ideje alatt van mód és lehetőség annak „bizonyítására”, hogy a kötelességszegő 

tanuló változtat addigi magatartásán, és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely 

korábban kiváltotta, megvalósította a kötelességszegést. 

 

A fegyelmi eljárás megszüntetése: 

Az egyeztető eljárás megindulásával és eredményes befejezésével az érdekeltek rendelkezésén, 

magatartásán múlik a fegyelmi eljárás sorsa. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú 

sértett esetén a szülő nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, abban az esetben meg kell szüntetni 

a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárással kapcsolatos rendelkezések szerint a fegyelmi eljárás 

megszüntetéséről határozatot kell hozni. A fegyelmi eljárást megszüntető határozatot az 

érdekeltek részére ki kell hirdetni. A határozatot írásban is meg kell küldeni a tanulónak, illetve 

a kiskorú tanuló szülőjének. 

 

A fegyelmi eljárás folytatása: 

Amennyiben a megállapodásban foglaltak nem valósultak meg, a fegyelmi eljárást folytatni 

kell és a tanulóval szemben – valamennyi tényező mérlegelésével és figyelembe vételével – a 

nevelőtestület fegyelmi büntetést állapíthat meg.  A sértettnek kell időben jelzéssel élni. Az idő 

múlásának jelentősége van azért is, mivel a fegyelmi eljárást akkor is meg kell szüntetni, ha a 

kötelességszegéstől számítva három hónapnál hosszabb idő telt el. Indokolt erre a tényre 

felhívni a sértett figyelmét, hiszen, ha a kötelességszegő tanuló nem tartja meg a 

megállapodásban foglaltakat, akkor semmi nem indokolja fegyelmi eljárás felfüggesztésére 

meghatározott határidő utolsó napjáig történő „mérlegelést”.  

 

Az újabb jogsértés: 

Az érdekeltek között létrejött megállapodás végrehajtásának meghiúsulása feltehetően újabb 

jogsértő magatartásra vezethető vissza.  Abban az esetben például, ha a kötelességszegés alapja 

a tanulótárs jó hírnevének a megsértése volt nyilvánvalóan meghiúsul a megállapodásban 

foglaltak végrehajtása, ha a kötelességszegő tanuló ismételten megsérti tanulótársát.  Ebben az 

esetben nem elképzelhetetlen, hogy az első kötelességszegés óta eltelt idő miatt az első fegyelmi 

eljárást meg kell szüntetni. 

Annak azonban nincs akadálya, hogy az újabb kötelességszegés miatt másik fegyelmi eljárás 

megindítására kerüljön sor. 
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Egyeztető eljárás újabb kötelességszegő magatartás esetén: 

Egyeztető eljárás indításának elvi lehetősége akkor sem zárható ki, ha a tanuló többször követ 

el kötelességszegést, illetőleg, ha a korábbi kötelességszegés után indított egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre. Ilyen helyzet állhat például elő, ha kötelességszegő tanuló látszólag 

megtartotta a megállapodásban foglaltakat, mert nem azt a tanulótársát sértette meg, akit 

korábban, hanem egy másik tanulótársát. Ezért a fegyelmi eljárást nem lehet folytatni, hiszen a 

korábban megsértett tanuló, illetőleg a szülője nem fogja kezdeményezni a fegyelmi eljárás 

folytatását.  Az új sértett, illetőleg a szülő részére indokolt a szükséges tájékoztatást megadni 

annak érdekében, hogy megfelelő információk birtokában legyen az egyeztető eljárás 

kezdeményezésével kapcsolatban. Ilyen információ lehet a szülő részére annak közlése, hogy a 

korábbi megállapodás nem volt sikeres. A tájékoztatásnál a személyes adatok nélkül kell az 

információkat átadni. A házirend is tartalmazhat olyan rendelkezést, amely kizárja 

meghatározott esetekre nézve az egyeztető eljárás lefolytatását.  

 

A megállapodásban foglaltak nyilvánosságra hozatala: 

Az egyeztető eljárás egyik legfontosabb eredménye az lehet, hogy a kötelességszegéshez 

elvezető utat a kötelességszegés tényének értékelését, a létrejött megállapodást, és annak 

alapján a sérelem orvoslását az érintett tanulóközösség megvitatja. Erre azonban csak és 

kizárólag akkor van lehetőség, ha a nyilvánosságra hozatalhoz minden érdekelt hozzájárul.  

Az eljárás során feltártak tartalmaznak, tartalmazhatnak olyan személyes adatokat, amelyek 

nyilvánosságra hozatalához az érintettek hozzájárulására van szükség. Ezért a sérelem 

orvoslására kötött írásbeli megállapodásban kell a feleknek rögzíteni hozzájárulásukat ahhoz, 

hogy az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében megvitassák. A sérelem orvoslásának lehet az egyik eszköze a 

nyilvánosság, és a sérelmet okozó tanuló sajnálkozó, bocsánatkérő nyilatkozatának a 

nyilvánosságra hozatala. Arra is mód és lehetőség van, hogy az egyeztető eljárás megállapításai 

és a megállapodásban foglaltakat a házirendben meghatározott nagyobb iskolai közösségben, 

például egy iskolai évfolyamon nyilvánosságra hozzák, feltéve, hogy ehhez az előzőekben 

foglaltak szerint a felek hozzájárulnak. 

 

7.2.8. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus 

vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a 

köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett 

közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 
 
Intézményünk keresztyén szellemiségéből adódóan tanulóinkat arra neveljük, hogy tetteiket, 

megnyilvánulásaikat a bibliai normák, keresztyén szeretet, kölcsönös tisztelet és elfogadás 

vezérelje. Elfogadhatatlan minden olyan magatartás, melyben a tanuló az iskola pedagógusa, 

vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el, vagy azzal 

fenyegetőzik, s így sérti a nevelési-oktatási folyamatban részt vevő tanulók és pedagógusok 

alapvető érdekeit. 

 

A Házirendben és a Pedagógiai Programban leírtak alapján kezelhető, külön kivizsgálást nem 

igénylő normasértés esetén annak kezelése pedagógiai beszélgetés, osztályfőnöki 

megbeszélés, lelkigondozói, iskolalelkészi tevékenység által történhet. 
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Súlyosabb normasértés esetén, ha a közösségellenes magatartás, vagy az azzal történő 

fenyegetés nem minősül szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek, de a fentebb említett 

pedagógusi, lelkigondozó tevékenység már nem kielégítő, az intézmény főigazgatója 

vizsgálatot kezdeményez, melybe bevonja a tanuló gondviselőit is.  

A főigazgató a normaszegés mértékének (normasértés, súlyos normasértés), illetve a 

közösségellenes cselekmény súlyosságának elbírálása érdekében meghallgatja az érintett 

feleket (esetmegbeszélés, esetkonferencia) és mérlegeli az elhangzottakat.  

A főigazgatóval együtt döntő személyek: 

- intézményegység-vezető 

- osztályfőnök 

- vallástanár / iskolalelkész 

- gyermekvédelmi felelős pedagógus 

- diákönkormányzat képviselője 

 

Szükség esetén intézkedések:  

- fegyelmező intézkedés 

- mediáció / jóvátétel 

- nevelőtestületi reflexió 

- intézményi szabályok pontosítása. 

 

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

napon belül meg kell indítani. 

 

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

büntetőjogi felelősség alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell 

nyújtani. 

 

7.2.9. Az osztályozó vizsga, a tanulmányok alatti vizsgák 

 
7.2.9.1. Tanulmányok alatti vizsgák 

 

A tanulmányok alatti vizsgák lehetnek: 

 év végi belsővizsga 

 osztályozó vizsga 

 különbözeti vizsga 

 javítóvizsga 

 

Belsővizsgák 

 

Az iskola tanulói – a tanév teljesítésének feltételeként – a mellékletben meghatározott 

évfolyamokon és tantárgyakból, az előírt követelményeknek megfelelően és módon vizsgát 

tesznek. A belsővizsgák idejét az intézmény munkatervében kell rögzíteni. 

 

A vizsga értékelésének, minősítésének elveit, formáit és módját a pedagógiai program 

tartalmazza.  

 

Megjegyzés: A nyelvi előkészítő évfolyamok 10. osztálytól kezdve a négy évfolyamos 

gimnáziummal azonos tantárgyakból vizsgáznak: 
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Ha a tanuló önhibáján kívül nem teszi le vagy megszakítja belsővizsgáját, akkor a nevelőtestület 

meghallgatásával a főigazgató dönt.  

 

7.2.9.2. Az osztályozó vizsga 

 

A tanulónak a félévi vagy az év végi osztályzata megállapításához osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha  

 engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a tanuló az előírtnál többet mulasztott, de a nevelőtestület engedélyezte részére a tanítási 

év végén az osztályozóvizsga letéttelét, 

 az egyéni tanrendben lévők, 

 a tanuló átvételének feltételeként az igazgató előírta, 

 a tanuló nem fogadja el teljesítményének iskolai értékelését és kéri, hogy egy vagy több 

tantárgyból független vizsgabizottság előtt tegyen vizsgát. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a továbbhaladás 

feltételeit intézményünk Pedagógiai programjának helyi tanterv melléklete tartalmazza. 

 

7.2.9.3. Különbözeti vizsga 

 

Ha a tanuló más iskolában megkezdett tanulmányait, a református középiskolában vagy 

külföldi tartózkodás (tanulás) miatt megszakított tanulmányait iskolánkban kívánja folytatni, 

illetve be akarja fejezni, az iskola főigazgatója a pedagógiai program alapján megvizsgálja a 

tanuló addig szerzett iskolai bizonyítványát, s ennek alapján dönt az átvétel feltételeiről, a 

tanulmányok folytatásának engedélyezéséről. 

 

Amennyiben olyan tantárgyak, tantárgyrészek vannak, amelyek az iskola pedagógiai 

programjában szerepelnek, illetve a tanuló további előrehaladásához, magasabb évfolyamba 

lépéséhez szükségesek, de addig azokat nem tanulta, az érintett tantárgyból, tantárgyrészekből 

a főigazgató különbözeti vizsgát írhat elő. 

Különbözeti vizsgát csak az intézmény szervezhet. 

 

7.2.9.4. Javítóvizsga 

 

Ha a tanuló a tanév végén, a tantárgyak számától függetlenül, elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgával folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló osztályozó 

vizsgáról, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az 

előírt időpontig nem tette le. 

 

A tanév során szerzett érdemjegyek alapján megítélt tanév végi elégtelen osztályzat, az 

osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán szerzett elégtelen osztályzat javítható javítóvizsgán. 

 

7.2.9.5. A vizsgák ideje 

 

 A különbözeti vizsgák időpontját úgy kell kitűzni, hogy reális esély legyen annak 

teljesítésére. 

 A javítóvizsgák idejét az augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban kell 

kijelölni. Az időpont szerepel az iskola munkatervében, amelyet az iskolai tanévre 

vonatkozó rendelet alapján kell megállapítani. 
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 Az iskola osztályozóvizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet. 

 Sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgák kijavítására, a vizsgákat követő három 

(3) hónapon belül javítóvizsga – időszakot kell kijelölni. 

 

A javító-, osztályozó és a különbözeti vizsgák időpontjáról a tanulót és a szülőt írásban 

tájékoztatni kell. 

 

Tanulmányok ideje alatti vizsga esetén a főigazgató engedélyezheti, hogy a tanuló az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 
7.2.9.6. Tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása 

 

A vizsgákat háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait az intézmény 

pedagógusai közül kell megbízni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a főigazgató bízza meg. 

 

A vizsgán elkövetett szabálytalanság kérdésében az intézmény főigazgatója és két – a 

vizsgabizottságban nem megbízott – pedagógusból álló háromtagú bizottság dönt. A vizsgáról 

jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga dokumentumait a vizsgabizottság tagjai és az igazgató írja 

alá. 

 

Szabályosan lebonyolított különbözeti vagy osztályozóvizsgát osztályozó- vagy különbözeti 

vizsgaként nem lehet megismételni. Nem lehet megismételni a bármilyen okból letett sikertelen 

javítóvizsgát. 

 

7.2.9.7. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

 

 A tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekben (legalább 30 nappal 

a szorgalmi idő utolsó napját megelőzően) kérheti azt, hogy független vizsgabizottság 

előtt tehessen vizsgát. 

 Ha a tanuló félévkor, illetve a tanév végén mulasztásai miatt nem osztályozható, de a 

nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét, az engedély megadását 

követő három napon belül kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen 

osztályozóvizsgát. 

 Ha a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból megbukik, a bizonyítvány átvételétől 

számított 15 napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát adott tantárgyból független 

vizsgabizottság előtt tegye le. A kérelmet a főigazgató három napon belül továbbítja a 

vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetőjének. 

 

A vizsgák szervezője és lebonyolítója az Oktatási Hivatal területileg illetékes irodája. 

 

Nem javítható független vizsgabizottság előtt: 

 a szabályosan megállapított félévi vagy tanév végi – elégtelennél jobb – osztályzat, 

 szabályosan megtartott osztályozó vizsgán szerzett – elégtelennél jobb – osztályzat, 

 javítóvizsgán szerzett elégtelen osztályzat, 

 szabályosan megtartott érettségi vizsga, 

 különbözeti és év végi osztályvizsga. 
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7.2.10. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai 

és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai 
 
Tanítási órán a tanuló nem folytathat a tanulás folyamatát akadályozó, a tanár munkáját zavaró 

tevékenységet.  

Mobiltelefon használata: 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások alatt mobiltelefont használni, azt bekapcsolva tartani 

TILOS!  

Az általános iskola diákjai az iskolában tartózkodás teljes ideje alatt (még szünetekben, és 

napköziben is) kötelesek kikapcsolva tartani mobiltelefonjukat! 

Ez alól kivételt képez az az eset, ha a szaktanár a tanítási órán a tananyaghoz az 

infokommunikációs eszköz használatát indokoltnak látja (pl. weboldalak felkeresése, internetes 

feladatok). Erre a célra az általános iskolai intézményegységben az intézmény biztosítja a 

szükséges infokommunikációs eszközöket. 

A középiskolai intézményegységben kizárólag tanári engedéllyel és felügyelettel, pedagógiai 

eszközként engedélyezett a tanulók saját mobiltelefonjának órai használata. Ha valamely 

tanulónak nem áll rendelkezésre saját eszköz, ebben az esetben a feladat elvégzéséhez az 

intézmény biztosítja a szükséges infokommunikációs eszközöket. 

 

A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (pl. mobiltelefon, laptop, 

tablet stb.) csak saját felelősségükre hozhatnak be az iskolába. 

Az intézmény tulajdonában lévő infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják.  

 

Képfelvétel készítése jegyzetelés céljából:  

Tanítási órán képfelvétel csak pedagógusi engedéllyel készíthető jegyzetelés céljából, laptop 

használata jegyzetelés céljából nem engedélyezett (kivételt képez ez alól az egyéni elbírálás 

valamilyen fogyatékosság esetén). 

 

Videófelvétel, hangfelvétel készítése: 

Videófelvétel, hangfelvétel csak az érintett személyek tájékoztatásával és beleegyezésével 

készülhet. Tantermen kívüli, digitális munkarend esetén e a beleegyezést megadottnak kell 

tekinteni, az órafelvételek zárt csoportokban nyilvánosságra hozhatóak.  

Személyhez kötődő kép-, hang- és videófelvétel csak az érintett személy beleegyezésével 

hozható nyilvánosságra. Az iskola működésével összefüggő képek az általános beleegyezés 

keretében az iskola által használt honlapokon, közösségi oldalon nyilvánosságra hozhatóak. 
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8. A HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE 
 
 

A hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

 A tanulók – a rendkívüli eseteket kivéve – minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak. 

 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva. 

 A tanulók a titkárságot a szokásos napi ügyek intézése miatt csak félfogadási időben 

kereshetik fel. 

 Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. 

 

A diákétkeztetés módja és rendje 

 

Az étkezési díj befizetése (kollégium, menza) készpénzfizetéssel történik az iskola gazdasági 

ügyintézőjénél  a tárgyhót megelőző hónap harmadik hetében. Amennyiben hiányzás vagy 

egyéb indokolt esetben nem történik meg a befizetés, úgy pótbefizetésre van lehetőség, melynek 

időpontja a negyedik hét.  Amennyiben a hónap utolsó napjáig nem történt meg a befizetés, 

akkor csak a befizetés pótlása után lehet az étkezést igénybe venni. 

 

Az étkezést lemondani a tárgynapot megelőző reggel 800 óráig kell.  

A kollégiumi étkezés, illetve menza igénylése a bejelentést követő második napon lép érvénybe. 

 

 A tanulók térítési díjai, befizetésének és visszafizetésének helyi szabályai 

 

A köznevelési törvényben meghatározott előírások és az iskola fenntartója által megállapított 

szabályok szerint a nevelő-oktató munkával összefüggő térítési díjak és az esetleges 

kedvezmények mértékéről a főigazgató dönt. 

 

A tanulók étkezési térítési díjait minden hónap 20. napjáig kell befizetni az iskola pénztárába. 

Külön kérelemre a főigazgató fizetési haladékot adhat, amely nem haladja meg a 30 napot. A 

fizetési haladék iránti kérelmet a főigazgatónak kell benyújtani. A kérelmet indokolni kell. A 

főigazgató három napon belül dönt, a döntésről tájékoztatja a kérelmezőt. 

 

A köznevelési törvényben előírt térítési díj összegéről a főigazgató határozatban értesíti a 

tanulót, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának 

alapösszegét; ha indokolt, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett 

kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját. A térítési díj összegét a 

tanulónak két részletben, félévenként kell megfizetnie a főigazgató által megszabott időpontban 

és módon. Indokolt esetben – kérelemre – az intézmény főigazgatója a tanulónak a fizetést havi 

részletekben is engedélyezheti. 

 

A befizetett térítési díjak visszafizetéséről – külön kérelem alapján – a gazdasági vezető 

gondoskodik. A visszafizetési kérelmet a gazdasági vezetőhöz kell eljuttatni. A kérelem 

indoklásához csatolni kell a befizetési bizonylatot és a tanuló távolmaradását igazoló iratot. 
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Visszafizethető a tanuló térítési díjak időarányos része, ha 

 a tanuló távolmaradásáról előre értesítették az iskolát, 

 a tanuló hiányzásáról – az SZMSZ és a házirend előírásainak megfelelően – 

tájékoztatták az iskolát, 

 a tanuló jogviszonya megszűnt. 

 

A térítési díj nem fizethető vissza, ha 

 a tanulónak térítési díj-hátraléka van, 

 a tanuló kártérítési felelősségének nem tett eleget az iskolával szemben, 

 a tanuló egyéb anyagi kötelezettségének nem tett eleget (pl.: osztálykirándulás, 

tankönyv, könyvtári könyv), 

 a tanuló hiányzása igazolatlan, 

 a tanuló hiányzása nem haladja meg a három tanítási napot. 

 

Az elektronikus napló használatához szükséges hozzáférés módjai 

 

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően iskolánk a tanulói eredmények értékelésének 

feljegyzésére, a tanulók és szülők tanulók által elért eredményekről való informálására az 

elektronikus-naplót alkalmazza. 

 

Szülők  

A szülők kizárólag saját gyermekeik naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az 

internetes felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az 

osztályfőnöktől személyesen vehetik át az intézményben.  

 

Tanulók  

A tanulók kizárólag saját naplóbejegyzéseikhez kapnak hozzáférési jogot az internetes felületen 

keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől személyesen 

vehetik át az intézményben a tanévkezdés utáni héten. 
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9. A KOLLÉGIUMI ÉLET BELSŐ SZABÁLYOZÁSA 
 

 

9.1. A szabályozás hatálya 
 

9.1.1. Személyi hatály 

 
Az alábbi szabályok kötelezőek a kollégiumi ellátásban részesülő tanulókra. Kiskorú tanulók 

esetén szüleikre (akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat, illetve 

teljesítenek kötelezettségeket), valamint a pedagógusokra és a kollégium minden más 

alkalmazottjára. 

 

9.1.2. Területi hatály 

 
A kollégiumi területi hatályának specialitása, hogy a kollégiumi lakhatás ideje alatt (az 

intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig: általában a hét első tanítási napját megelőző 

délután 1600 órától a hét utolsó tanítási napja 1600 óráig) nemcsak az intézményben, hanem az 

intézmény területén kívül (a kimenő alatt) is érvényes. 
 

 

9.2. Jogok és jogok gyakorlása 
 

 Az iskola tanulójának joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön. A tanuló az 

intézménybe való jelentkezéskor, illetve a további évfolyamokon minden év május 30-

áig írásban kérheti kollégiumi felvételét a következő tanévre. A kollégiumi felvétel egy 

tanévre szól. A felvételről – a kollégium vezetőjének egyetértésével – az igazgató dönt. 

A felvételnél figyelembe kell venni a tanuló családjának szociális helyzetét, a tanuló 

tanulmányi eredményét, valamint magatartását.  

 A tanuló joga, hogy a szabadon választható kollégiumi foglalkozásokon részt vegyen. 

Minden tanév szeptember 15-éig a csoportvezető tanárok felmérik, hogy a tanulók 

milyen foglalkozások megszervezését igénylik. Majd a jelentkezők száma (minimum 7 

fő), valamint a kollégiumban rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek 

figyelembevételével a kollégiumvezető elkészíti az éves foglalkozási tervet. A 

meghirdetett (csoportfoglalkozáson kihirdetett, faliújságra kiírt) foglalkozásokra 

szeptember 30-áig írásban lehet jelentkezni a csoportvezető tanároknál. 

 A tanuló részt vehet a kollégium kulturális-, sport- és diákköri munkájában, 

klubtevékenységének, rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.  

 A tanuló joga, hogy igénybe vegye és rendeltetésszerűen használja a kollégiumban lévő 

eszközöket és a kollégium, valamint az iskola létesítményeit.  

 A tanuló közösségi érdekeket szolgáló javaslatokat tehet. Problémáival, 

kezdeményezéseivel, véleményével a diákönkormányzathoz, nevelőtanáraihoz, illetve 

a kollégium vezetőjéhez fordulhat mind személyesen, mind írásban.  

 A tanuló választhat, illetve választható a diákönkormányzatba. Minden tanév 

szeptember 15-éig megalakul a kollégiumi szervezet, csoportonként két fő 

képviseletével, melynek működését az SZMSZ melléklete szabályozza. 
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 A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesüljön. A 

kollégium orvosa hétfőn, kedden, csütörtökön 1300 – 1400 között a kollégium orvosi 

szobájában rendelést tart.  

 A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetére tekintettel engedélyt kérjen és kapjon a 

fizetési kötelezettség (étkezési díj) teljesítésének halasztására vagy részletekben való 

megfizetésére. Eziránt való kérelmet a kollégium vezetőjéhez kell írásban benyújtani 

(kiskorú tanuló esetén a kérelmező a szülő). 

 

 

9.3. Kötelességek 
 
A tanuló kötelessége, hogy 

 betartsa a házirendet, 

 a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2004. számú 

rendelet alapján részt vegyen a kötelező és a kötelezően választható foglalkozásokon, 

 eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének és ennek érdekében a szilenciumokon, 

illetve a tanulmányi eredmény alapján kötelezővé tett pótszilenciumon kizárólag a 

tananyaggal, ismereteinek bővítésével foglalkozzon, biztosítsa a tanuláshoz szükséges 

külső feltételeket (csend, fegyelem), 

 védje saját és társai egészségét. TILOS mind a kollégiumban, mind az intézmény 

területén kívül az alkoholfogyasztás, a kábítószer és egyéb bódító hatású szerek 

fogyasztása! TILOS a dohányzás, illetve bármiféle dohánytermék használata 

(beleértve az elektromos termékek használata is)! 

 tartsa tiszteletben az együttélés szabályait, tanulótársai emberi méltóságát és jogait, 

védje az intézmény tulajdonát és a személyi tulajdont, 

 óvja a kollégium berendezéseit, felszereléseit, 

 megtérítse a gondatlan vagy szándékos magatartásból eredő kárt, 

 betartsa a kollégium munkarendjét. 

 

 

9.4. Kollégiumi munkarend 
 

9.4.1. A kollégiumba érkezés és hazautazás szabályozása 

 
A kollégiumba érkezés a hét első tanítási napját megelőző napon 1600 – 2000 között történik. 

Ettől eltérni csak esetenként komoly indokkal szülői kérésre lehet. Amennyiben a tanuló nem 

érkezik meg a megadott időben, a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő köteles az 

ügyeletes tanárt telefonon értesíteni a távolmaradásról, valamint annak várható időtartamáról. 

Hazautazás hétvégére pénteken vagy a hét utolsó tanítási napján az utolsó óra után lehetséges. 

Amennyiben a tanuló a hét utolsó tanítási napján a kollégiumban kíván maradni (pl.: tanulmányi 

verseny, kirándulás, rendezvény miatt), azt legkésőbb az adott hét szerda 1600 óráig köteles a 

kollégium vezetőjének írásban jelezni, aki a hétvégi rendkívüli ügyeletről gondoskodik. 

Rendkívüli időben (a hét utolsó tanítási napján utolsó tanítási órája előtt) a hazautazás csak 

külön engedéllyel lehetséges. Előrelátható okból (pl.: orvosi felülvizsgálat, családi ok, 

nyelvvizsga) szülői írásbeli kérésre vagy betegség esetén az orvos ajánlása alapján 

osztályfőnöki vagy nevelőtanári engedéllyel történik. A szülői kérést, illetve a rendkívüli 

hazautazási engedélyt a tanuló kollégiumi füzetébe kell beírni.  
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Amennyiben a tanuló a hétvégén nem hazautazik, erről a kollégiumvezetőt értesíteni kell (a 

kollégiumi füzetbe történő beírással). 

 

Nem megengedett a tanuló „önálló” közlekedése motorkerékpárral vagy autóval, mivel a 

kollégium ezen járművek tárolását, esetleges hét közbeni használatának ellenőrzését nem tudja 

biztosítani.  

 

9.4.2. Napi tevékenységek és ezek szabályai 

 

700 – 710 Ébresztő 

700 – 715 Tisztálkodás, öltözködés 

715 –745 Reggeli az ebédlőben önkiszolgáló módon nevelőtanári felügyelettel, szobák 

takarítása 

750 A kollégium elhagyása  

A tanuló köteles a tanítási napra szükséges minden felszerelést (tanszert, 

tornafelszerelést) magával vinni, ugyanis 1400 óráig a kollégiumban hagyott 

tárgyakért – még szaktanári kérés ellenére sem – szabad bemenni. 

720 – 800 Az ügyeletes tanár megrendeli a következő tanítási napra az étkezést (kollégista 

tanuló esetén: reggeli, ebéd, vacsora).  

Az étkezést lemondani rendkívüli hazautazás miatt az ügyeletes nevelőnél vagy 

csoportvezetőnél lehet a tárgynapot megelőző reggel         700 óráig. Amennyiben 

a tanuló a kollégiumba való, rendtől eltérő visszautazását nem jelzi, a 

kollégiumba érkezés szabályainak megfelelően az étkezést nem tekintjük 

lemondottnak.  

Az ügyeletes tanár reggeli feladata a szobák és közös helyiségek rendjének 

ellenőrzése. 0-tól 5-ig pontoz, illetve írásbeli megjegyzéseket tehet. A pontozás 

eredményéről a tanulók a faliújságra kifüggesztett heti értékelésből értesülnek. 

A tanév végén a legtöbb pontot szerzett szobában lakó tanulók jutalmat kapnak.  

800 – 1400 A kollégium zárva tart (ekkor nincs tanári ügyelet). 

Ebben az időtartamban csak külön kollégiumvezetői engedéllyel, az ő utasítása 

szerint tartózkodhatnak a tanulók a kollégiumban (pl.: versenyre való 

felkészülés). Abban az esetben, ha a tanuló reggel az ügyeletes tanár 

engedélyével vagy délelőtt folyamán osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel 

megy orvoshoz és ő a tanórákon való további részvétel alól a tanulót mentesíti, 

akkor a tanuló köteles az erről szóló igazolást az osztályfőnöknek vagy 

pótosztályfőnöknek, illetve távollétük esetén az igazgatóhelyettesnek bemutatni 

és tőle írásbeli engedélyt (formanyomtatványt) kérni arra, hogy az orvos 

utasítása szerint a kollégiumba távozzon, illetve hazautazhasson. Az engedélyt 

a tanuló a betegápolónak átadja, aki gondoskodik a tanuló további ellátásáról. 

1130 – 1300 Ebéd, felügyelet mellett külön ebédeltetési rend szerint. 
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1530 – 1620 Kimenő és szabadfoglalkozás. 

Az utolsó tanítási órát követően a tanulók szabadidejüket igyekezzenek 

kulturáltan, tartalmasan eltölteni. A szabadidő eltöltésére igénybe lehet venni a 

kollégium, az iskola helyiségeit (klub, könyvtár, számítástechnika terem), 

betartva a házirendben megfogalmazott helyiséghasználat szabályait. A kimenő 

alatt szem előtt kell tartani, hogy a házirend a kollégium területén kívül is 

érvényes. Délutáni kimenőre az 5.-6.-7. évfolyamra járó tanulók (életkoruk 

miatt) csak az ügyeletes tanár engedélyével mehetnek. Kimenő és szabadidő 

alatt Mezőtúr területének elhagyásához a kollégiumvezető engedélye 

szükséges. 

1600-1620 A tanulók számára uzsonna. 

 Szilencium van a kijelölt szilenciumi termekben külön szilenciumi beosztás 

szerint, melyet a kollégiumvezető készít el minden tanévben szeptember 1-jéig. 

A szilenciumon minden tanulónak kötelező részt venni. A tanuló jó tanulmányi 

eredménye alapján a csoportvezető tanár engedélyével tanulhat a hálószobában 

(szabadszilencium). Három 45 perces szilencium 10 perces szünetekkel. 

1900 – 1930 Vacsora az ebédlőben önkiszolgáló módon az ügyeletes tanár felügyeletével 

1910 – 2000 Kimenő 

1930 – 2100 Foglalkozások (foglalkozási terv szerint), rendezvények. 

2100 Létszámellenőrzés, felkészülés a takarodóra (tisztálkodás, takarítás) 

2200 Takarodó, központi villanyoltás 

2200 – 2400 Takarodó után külön ügyeletes tanári engedéllyel csendes, mások nyugalmát a 

legkisebb mértékben sem zavaró módon lehet tanulni. 

 

9.5. Az internátusi beteg diákok ellátásának rendje 
 
Az internátusban lakó diákok megbetegedés és baleset esetén (tartós rosszullét, heveny 

gyulladás, magas láz, tartós szédülés, erőtlenség, emésztőszervi problémák, stb.) az alábbiak 

alapján járjanak el: 

 

1. A betegségtünetek észlelésekor vagy esetlegesen bekövetkező balesetkor az ügyeletes 

tanárnál vagy az internátusi betegápolónál jelentkezzenek. 

 A fent járó betegek – akik az iskolai órákat látogathatják – is tájékoztassák az ügyeletes 

tanárt a betegségükről. 

 

2. Az ügyeletes tanár, illetve a betegápoló ellátja a beteget szükség szerint: 

 a, enyhébb esetben: Lázmérés, alapgyógyszer, folyadékbiztosítás, stb. 

 b, súlyosabb esetben: Átkísérni a városi kórházban található ügyeletes orvosi 

szolgálatra, mozgáskorlátozottság esetén az ügyeletes orvos kihívása. 

 

3. Ha a rosszullét 6.00-tól 7.30-ig, illetve 14.00-től 22.00-ig következik be, akkor az ügyeletes 

tanárt kell megkeresni. 

 Éjjel 22.00 órától reggel 6.00-ig bekövetkező megbetegedés esetén az internátusban 

megbízott éjszakai ügyeletesnél kell jelentkezni. 

 A hétvégére engedéllyel az internátusban tartózkodó tanulók megbetegedésekor a tényt a 

beosztott hétvégi ügyeletes tanárnak jelezzék, és vele együttműködve intézkedjenek. 

 Amennyiben a tanuló otthon betegszik meg, a szülő köteles az ügyeletes tanárt vagy a 

kollégium vezetőjét értesíteni, illetve jelezni, hogy a tanuló várhatóan mikor érkezik vissza 

a kollégiumba. 

4. Az internátusban hétfőn, kedden, csütörtökön 1300-1400 van orvosi rendelés. 
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 A beteg-, illetve a lakószobákban tartózkodó beteg diákok állapotát az orvos köteles 

ellenőrizni minden rendelési alkalommal. 

 Az orvos a gyógymódra vonatkozó rendelkezéseit dokumentálja. 

  A beteg köteles a gyógy terápiás előírásokat betartani, együttműködni a mielőbbi 

gyógyulás érdekében. A beteg diák – az orvosi javaslat alapján – az ügyeletes tanár által 

kijelölt szobában köteles tartózkodni a megadott időpontig. 

 

5. Az iskola orvosának rendelési idején kívüli orvosi betegellátást is írásos igazolás alapján 

kell adminisztrálni, s a gyógy terápiát megtenni. (Ez lehet a „betegkönyvben” vagy a 

kezelőorvos által kiállított vényen is.) 

 

6. A város ügyeletes orvosi szolgálata hétköznap délután 17.00 órától reggel 7.00 óráig tart, 

szombaton és vasárnap teljes időtartamban. A szakrendelés igénybevétele csak 

kezelőorvosi beutalóval lehetséges. 

 

7.  Ha az orvosok a tanuló családi, otthoni ápolását tartják indokoltnak, az ügyeletes tanár vagy 

a kollégiumvezető dönt a tanuló hazautazásának módjáról (kikérve az orvos véleményét 

is): 

 - egyedül, 

 - osztálytársa által kísérve és 

 - a szülő érkezését megvárva. 

 Kórházi elhelyezés esetén az előzőek által kell eljárni, kiegészítve azzal, hogy súlyos 

esetben mentővel való szállítás is lehetséges az ellátást végző orvos intézkedése alapján. 

 

8. Minden megbetegedésről – az eset súlyosságától függetlenül – a „betegkönyvben” 

feljegyzést kell készíteni. 

 

9. Az orvos által felírt gyógyszereket és az előírt gyógykezelést a tanulónak kell megfizetni. 

 

10. A tanuló betegségéről – kivéve, ha az nem súlyos és nem hosszantartó – az ügyeletes tanár 

azonnal értesíti a szülőket (gondviselőket) telefonon. Egyidejűleg az esetről a tanuló 

osztályfőnökét is tájékoztatni kell mielőbbi időpontban. 

 

11. A beteg tanuló egészségügyi állapotát 6.00-tól 7.30-ig, illetve 14.00-től 22.00-ig az 

ügyeletes tanár; 7.30-tól 14.00-ig a betegápoló és  22.00-től 6.00-ig az internátus 

éjszakai ügyeletes tanára kíséri figyelemmel. 

 

12. A fekvőbeteg diák reggeli és esti étkezéséről az ügyeletes tanár, a déli ebédjéről és a 

folyamatos tea ellátásáról a betegápoló gondoskodik. 

 

13. Az iskolai eljárási rendhez szükséges orvosi igazolást a beteg kérje az őt ellátó orvostól, 

illetve a „betegkönyv” alapján az ügyeletes tanár is igazolhatja a hiányzás indokoltságát az 

ellenőrzőben. 

 

14. Az internátus valamennyi tanulójának, dolgozójának alapvető kötelessége a bajbajutott, 

beteg embertársak segítése. Ezért kérjük, hogy a beteg diákjaink állapotát valamennyien 

kísérjük figyelemmel, segítsük elő mielőbbi gyógyulásukat. 

 
15. A betegápolás nem szabályozott kérdéseiben az intézmény rendelkezései és a 

kezelőorvosok útmutatásai alapján kell eljárni. 
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9.6. Jutalmazás, büntetés 
 
Kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért a tanulók dicséretben, jutalomban 

részesülhetnek.  

 

A tanulmányi eredmény ellenőrzése után írásban (faliújságra kifüggesztve) dicséretet kapnak a 

kiemelkedő (4,7) tanulmányi eredményt elérők. Nevelőtanári, kollégiumvezetői dicséretben 

részesülhetnek a különböző rendezvényeken, műsorokon szereplő tanulók, valamint azok, akik 

részt vesznek a kollégium rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Az utolsó 

kollégiumi gyűlésen jutalmat kapnak a „legrendesebb” szobában lakó tanulók.  

 

A kollégium szabályainak megsértéséért az alábbi fegyelmezési fokozatok adhatók: 

 szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt 

 írásbeli figyelmeztetés 

 kollégiumvezetői figyelmeztetés 

 kollégiumvezetői intés 

 fegyelmi eljárás  

o megrovás 

o szigorú megrovás 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása  

o áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba 

o kizárás. 

 

A lopás, társak bántalmazása, engedély nélküli távozás, alkohol vagy kábítószer-fogyasztás, 

dohányzás, illetve bármiféle dohánytermék használata (beleértve az elektromos termékek 

használata is)  rendkívüli fegyelmi vétségnek minősül. 

 

 

9.7. Egyéb rendelkezések 
 

 A tanulók a beköltözés napján leltárilag átveszik a lakószobájuk berendezéseit, 

felszereléseit, személyes használatra az ágyneműt. Ezek rendben tartása, megóvása 

tanulók kötelessége. Amennyiben a nem rendeltetésszerű használat miatt 

megrongálódnak, a tanuló kártérítési kötelezettséggel tartozik. A károkozásról 

jegyzőkönyv készül. A javítás-pótlás költségeit a tanuló, illetve a szülő köteles 

megtéríteni. 

 A tanulók lehetőleg otthonról hozzanak ágyneműhuzatot, lepedőt, ezek cseréjéről 1-2 

hetente kötelesek gondoskodni. A személyes ruhadarabokat a tanulók tartják rendben és 

kötelesek gondoskodni hetente tiszta ruhadarabokról. A kollégiumban mosásra nincs 

lehetőség. 

 A kollégiumban melegítőeszköz, főzőeszköz biztonsági okokból nem használható. 

Egyéb elektromos eszközöket – melyekre a tanulónak a bentlakás során szüksége lehet 

(pl.: hajszárító, hajsütő, vasaló, villanyborotva, telefontöltő, esetleg rádió, CD-lejátszó) 

– is csak körültekintően, a védő-óvó intézkedések betartásával üzemeltethetnek. Ezen 

eszközök kollégiumba való behozatalát a tanuló köteles a csoportvezető tanárnak 

bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az eszközök elvesztése, 

megrongálódása során a kollégiumot semmilyen felelősség nem terheli. 

 Értéktárgyak (ékszerek), készpénz elhelyezésére a kollégiumi házipénztárban van 

lehetőség. Az átadás-átvétel időpontját aláírásokkal igazolva dokumentálja az átadó, 
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illetve az átvevő személy. Amennyiben a tanuló nem él a megőrzés lehetőségével, az 

érték elvesztése esetén a kollégium semmiféle felelősséget nem vállal. 

 A tanulók a kollégiumba látogatót a kollégium főépületének földszintjén fogadhatnak. 

A hálószobákba csak az iskolába járó diáktársak és a szülők mehetnek fel ügyeletes 

tanári engedéllyel. 

 A tanulók a kollégiumvezető útmutatása alapján, a csoportvezető irányításával ügyeleti 

feladatokat látnak el naponta 1600 – 2100 óra között. A tanulói ügyelet szabályozása a 

házirend mellékletében található. 
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10. AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS HELYI RENDJE A 

2020/2021-ES TANÉVTŐL 
 

10.1. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjének 
alapjául szolgáló jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 46/2012. (XII.5.) 

EMMI rendelet a 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Kormányrendelet (Nemzeti alaptanterv) 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet (kerettantervek) 

 Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2014. (I. 29.) 

EMMI rendelet 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők 

kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. 

§ (2) 

10.2. A tankönyvellátás célja, feladata: 
A tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában 

alkalmazott tankönyveket. A tankönyvellátás zavartalan megszervezése és lebonyolítása az 

iskola feladata és felelőssége, melynek során a tankönyvek beszerzése a Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft-n (KELLO) keresztül, a tanulókhoz történő eljuttatása az iskolai tankönyvfelelős 

által történik. 

 

10.3. A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: 
 
Az igazgató feladata: 

 felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért 

 megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét 

 kijelöli a tankönyvellátásért felelős személyt 

 egyeztet a szükséges szervezetekkel, (tantestület, SZMK) 
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A tankönyvellátásért felelős személy feladata: 

 tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő 

személlyel 

 osztályonként összesíti a tankönyvlistát 

 tartja a kapcsolatot a KELLO-val 

 lebonyolítja a tankönyvrendelést 

 intézi a pótrendelést 

 átveszi az iskolába érkező tankönyveket 

 megszervezi azok kiosztását 

A munkaközösség-vezető feladata: 

 a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő koordinálása 

 a tartós tankönyv választásának előnyben részesítése 

 egységes tankönyvcsaládok használatának szorgalmazása 

 megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és továbbítása 

 használt tankönyvek év végi begyűjtésének felmérése 

Az osztályfőnök feladata: 

 a tanév végén részt vesz a kölcsönzött könyvek begyűjtésében, 

 tájékoztatja a szülőket, diákokat a tankönyvrendelés menetével kapcsolatban. 

A szaktanár feladata: 

 tankönyvválasztás 

A könyvtárostanár feladata: 

 az állam által ingyenesen biztosított tartós tankönyveket leltári számmal ellátva, 

könyvtári állományba veszi 

 gondoskodik a tartós tankönyvek kikölcsönzéséről, és tanév végi begyűjtéséről 

 tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító tankönyvfelelőssel a szükséges 

ingyenes tankönyvek számáról 

 rendszerezi a begyűjtött használt tankönyveket 

 intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat 

10.4. A térítésmentes tankönyvellátás 
A tankönyveket az iskola rendeli meg a tanulók részére, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n 

(KELLO) keresztül. A szülők a tankönyvrendelést nyomon tudják követni a 

https://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon. 

A Kormány a 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata értelmében a 2020/2021. évi tanévtől az 

ingyenes tankönyvellátást kiterjesztette a 10-16. évfolyamokra is, így iskolánk valamennyi 

tanulója ingyenes tankönyvellátásban részesül. 

A térítésmentes tankönyvellátás biztosítása: 

 tankönyvrendelés a normatíva felhasználásával, 

 könyvtári állományból kölcsönzés útján történik. 

10.5. A tartós tankönyvek rendszere 
Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai 

könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók 

kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt 

képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek. 

https://szuloifelulet.kello.hu/
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Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben 

meg kell téríteni a könyvek árát, vagy pótolni egy ugyanolyan, ép állapotú példánnyal. 

Ha a tanuló, vagy a szülő valamely tankönyvet meg szeretné vásárolni, azt egyénileg, önállóan 

tudja megtenni a KELLO webshopjában (http://www.webshop.kello.hu/) , vagy egyéb 

könyvkereskedésben. 

 

11. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE SZOCIÁLIS 

TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 

FELOSZTÁSÁNAK ELVEI  
 
A tanulók részére szociális támogatások az iskolát támogató „Volt Tanítványok a 

Diákokért” Alapítványból adhatók. Odaítéléséről az osztályfőnök véleményének kikérése után 

a kuratórium dönt a pályázati feltételek alapján. A kérelmek csak írásban nyújthatók be a 

megfelelő dokumentumok csatolásával.  

 

Egyedi elbírálás szerint szociális támogatásban részesülhetnek nehéz körülmények között élő 

tanulóink, melynek odaítéléséről szülői, illetve nagykorú tanuló esetén tanulói kérelem alapján 

a főigazgató dönt.  
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12. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően:  

„A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve 

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a 

közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.” (Az állami vizsgák rendszere 

6.§ (4.) bekezdés) 

 

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 

2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni” (54. Átmeneti 

és vegyes rendelkezések 97.§ 2. bekezdés). 

 

A fent említett törvénynek, valamint a Nevelési –oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek 

megfelelően intézményünk, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, 

Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde vállalja a tanulók közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását, a feladat teljesítését felügyelő és koordináló 

pedagógus, pedagógusok kijelölését, az érintett tanulóközösség felkészítését a közösségi 

szolgálat elvégzésére (szabályok /etikai, egyéb/ betartása, egészséget nem veszélyeztető 

magatartás, viselkedés). 

 

A törvény pedagógiai céljain túl fontos, hogy az elvégzett tevékenység minden érintett személy 

számára hasznos legyen.  

 

Intézményünk Pedagógiai Programjának, valamint Etikai Kódexének alapvető feladata 

tanulóink hitbeli, közösségi, erkölcsi, esztétikai nevelése.  

 

Véleményünk szerint lényeges, hogy intézményünk tanulója olyan feladatot lásson el, amellyel 

hozzájárul a helyi közösség és a befogadó intézményekben élők, vagy dolgozók 

életminőségének javításához, fejlődik szociális érzékenysége, embertársai iránti toleranciája, 

problémamegoldó képessége.  

 

A közösségi szolgálat a Nemzeti köznevelési törvény szerint beépül a köznevelés rendszerébe 

kötelező jelleggel. Ezeket a feladatokat az intézménnyel megállapodást kötött civil 

szervezeteknél, egyesületeknél lehet elvégezni. 

 

Intézményünk főigazgatójának joga van a közösségi szolgálatot szabályozó törvény és iskolánk 

Etikai Kódexében és Pedagógiai Programjában megfogalmazott alapelvek, értékek és célok 

tükrében a Szülők által megfogalmazott egyéni kérelmeket felülbírálni! 

 

A közösségi szolgálat során a tanuló az intézmény által kiadott naplóban pontos, naprakész 

adminisztrációt köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és 

milyen tevékenységet folytatott. A naplót a befogadó intézmény pecsétjével és aláírásával 

igazolja. 

 

Felelősök, feladatkörök 

a) A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá 

gondoskodik arról, hogy az intézményben  
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az osztályfőnökök nyilvántartsák és folyamatosan vezessék a tanulók iskolai közösségi 

szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban. 

 

b) A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős az alábbiak 

megszervezéséért:  

- éves munkaterv készítése 

- helyi lehetőségek feltérképezése 

- a fogadó helyekkel való kapcsolattartás, 

- a tanulók előzetes felkészítése, motiválása 

- a tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása. 

 

c) az osztályfőnök feladata: 

- együttműködik az iskolai koordinátorral 

- jelentkeztetés, adminisztrálás, dokumentálás, ellenőrzés, igazolás 

- szülők tájékoztatása. 

 

A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában 

1. az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógus(oka)t 

(koordinátorok, osztályfőnök) 

2. a helyi lehetőségek feltérképezése, együttműködési szerződések megkötése a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő külső partnerekkel, a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet 

3. a tanulók és szülők tájékoztatása a választható lehetőségekről, a javasolt ütemezésről 

4. a tanulók jelentkeztetése formanyomtatványon (Közösségi szolgálati Napló) 

5. a közösségi szolgálat ütemezett teljesítése a jelentkezés alapján, közösségi szolgálati napló 

vezetése 

6. a teljesítés ellenőrzése folyamatosan, adminisztrálása a közösségi szolgálati naplóban 

7. az éves munka értékelése, tapasztalatok feldolgozása, éves teljesítés rögzítése a tanügyi 

dokumentumokban 

8. az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása. 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása 

- az iskola együttműködési megállapodást köt a megvalósításban részt vevő külső 

szervezetekkel. 

- a tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki (Naplóban), amely tartalmazza a jelentkezés 

tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, a szülő/gondviselő aláírását. 

- a tanuló folyamatosan vezeti közösségi szolgálati naplóját az iskola által előírt formátumban, 

melyet az osztályfőnök negyedévente ellenőriz és kézjegyével lát el. 

- az osztálynaplóban, törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök tanév végén rögzíti a 

közösségi szolgálat (rész)teljesítését. 

- iskolaváltás esetén, illetve a szolgálat teljesítése után az iskola igazolást állít ki a közösségi 

szolgálat teljesítéséről két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy példány az 

intézmény irattárában marad. 

- az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi vizsga megkezdésének, így a 

teljesítés tényét az osztályfőnök a  

bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő záradék alkalmazásával rögzíti. 

 

A program lebonyolítása 

A diákok az 50 órából maximum 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt. 
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Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a 

szolgálati követelmények teljesítésének tanítási időn kívül. Tanítási napokon 1-3. órában, 

tanítási napokon kívül legfeljebb 5 órás időkeretben. 

A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtartamot kell érteni, melybe az oda- és 

visszautazás időtartama nem számít bele. Alkalmanként  

a diák minimum egy, maximum három óra időtartamú tevékenységet végezhet.  

 

A közösségi szolgálat választható területei: 

a) Egészségügyi tevékenységek  

b) Szociális és jótékonysági tevékenységek 

c) Oktatási tevékenységek 

d) Kulturális, közösségi tevékenységek 

e) Környezet - és természetvédelmi tevékenységek 

f) Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is) 

g) Közös sport - és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

továbbá idős emberekkel 

h) Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési 

területen 

 

A fogadó szervezetek listája megtekinthető az intézmény honlapján az Iskolai Közösségi 

Szolgálat menüpont alatt. Ez a lista folyamatosan bővül.  
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13. USZODA HÁZIRENDJE 
 

1. Az uszodát csak a főigazgató, vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet 

használni. 

 

2. Az uszodát igénybe vevők egészségének és testi épségének védelme érdekében az 

uszodát nem látogathatja: 

 lázas, továbbá fertőző gyomor-, bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

 görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő személy. 

 

3.  Az uszodába utcai cipővel belépni tilos. 

 

4. Az uszodában tartózkodni csak testnevelő tanár, úszóedző felügyeletével lehet. 

 

5. A medencébe lépés előtt – a medencéknél elhelyezett – zuhanyzó használata kötelező. 

 

6.  A medencében úszósapka és e célra gyártott úszómez, úszónadrág használata 

kötelező. 

 

7. Az oktató az első foglalkozás alkalmával köteles a tanulókat balesetvédelmi oktatásban 

részesíteni. 

 

8. Étkezni, dohányozni az uszoda területén, öltözőkbe törékeny tárgyat bevinni tilos. 

 

9. A foglalkozásokra a nevelő, az edző érkezik elsőnek, a foglalkozás után, amikor 

meggyőződött róla, hogy mindenki elhagyta az uszodát, távozhat. 

 

10. A foglalkozást tartó nevelő, edző köteles meggyőződni arról, hogy a résztvevők rendben 

hagyták-e el az általuk használt tereket. Amennyiben rendellenességet tapasztal, köteles 

jelezni a főigazgatónak. Ellenkező esetben a felelősség őt terheli. 

 

11.  Az oktatás alatt az uszodában, öltözőkben sem szülők, sem más idegenek nem 

tartózkodhatnak. 

 

12.  A lányok a fiúk, a fiúk a lányok öltözőjében nem tartózkodhatnak. 
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14. A TANÍTÁSI IDŐ ALATT MEGBETEGEDETT, ILLETVE 

BALESETET SZENVEDETT DIÁKOK ELLÁTÁSÁNAK 

RENDJE 
 

A diákok megbetegedés és baleset esetén (tartós rosszullét, heveny gyulladás, magas láz, tartós 

szédülés, erőtlenség, emésztőszervi problémák, stb.) az alábbiak alapján járjanak el: 

 

1. A betegségtünetek észlelésekor vagy esetlegesen bekövetkező balesetkor a szaktanárnál 

vagy az osztályfőnöknél vagy a portásnál jelentkezzenek. 

 

2. A problémával értesített tanár vagy portás ellátja a beteget szükség szerint: 

 a, enyhébb esetben: Lázmérés, alapgyógyszer, folyadékbiztosítás, stb. 

 b, súlyosabb esetben: Átkísérni a városi kórházban található ügyeletes orvosi 

szolgálatra, mozgáskorlátozottság esetén az ügyeletes orvos kihívása. 

 

3. Internátusban lakó gyermek esetén az osztályfőnök értesíti a kollégium vezetőjét vagy a 

gyermek nevelőtanárát, illetve a gyermek szülőjét. 

 

4. Az internátusban hétfőn, kedden, csütörtökön 1300-1400 van orvosi rendelés, amelyet 

szükség szerint a nem internátusban lakó diákok is igénybe vehetnek. 

 Az orvos a gyógymódra vonatkozó rendelkezéseit dokumentálja. 

  A beteg köteles a gyógy terápiás előírásokat betartani, együttműködni a mielőbbi 

gyógyulás érdekében.  

 

5.  Ha az orvos a tanuló családi, otthoni ápolását tartja indokoltnak, az osztályfőnök a szülővel 

egyeztetve dönt a tanuló hazautazásának módjáról (kikérve az orvos véleményét is): 

 - egyedül, 

 - osztálytársa által kísérve és 

 - a szülő érkezését megvárva. 

 Kórházi elhelyezés esetén az előzőek által kell eljárni, kiegészítve azzal, hogy súlyos 

esetben mentővel való szállítás is lehetséges az ellátást végző orvos intézkedése alapján. 

 

6. Az iskola valamennyi tanulójának, dolgozójának alapvető kötelessége a bajbajutott, beteg 

embertársak segítése. Ezért kérjük, hogy a beteg diákjaink állapotát valamennyien kísérjük 

figyelemmel, segítsük elő mielőbbi gyógyulásukat. 

 

7. A betegápolás nem szabályozott kérdéseiben az intézmény rendelkezései és a 

kezelőorvosok útmutatásai alapján kell eljárni. 
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15. TANULÓI ÜGYELETI REND 
 

Az ügyelet helye: 

- főépület főbejáratának előtere (2 fő) 
 

Ügyelet ideje: 
- hétfőtől csütörtökig: 730-1525 

- pénteken: 730-1300 
 

Ügyeletes tanulók: 
- a főépületben az ügyeletes osztályból kijelölt 2 fő tanuló 
 

Az ügyeletes feladatai: 
- 730-kor a kijelölt ügyeletes tanulók iskolai egyenruhában jelentkeznek a portásnál (vagy 

az osztályfőnöknél). Átveszik az ügyeleti naplót. Elolvassák a tanulói ügyeleti rendet, s az 

ügyeleti naplóban aláírásukkal igazolják, hogy tudomásul vették az abban foglaltakat és 

elvégzik az alábbiakban kijelölt feladatokat. 

- A főépületben lévő ügyeletesek a felügyeleti idő alatt úgy végzik munkájukat, hogy az 

egyik ügyeletes diák mindig az ügyeleti helyen marad. 

- Az érkezőket felállva, Áldás, békesség! köszöntéssel üdvözlik. Idegenek vagy szülők 

érkezése esetén az egyik ügyeletes tanuló köteles a vendéget elkísérni a tanári szobába, a 

titkárságra vagy a gazdasági hivatalba. Az iskola dolgozóin kívül a vendégek érkezését 

regisztrálják az ügyeleti naplóban, lehetőleg név szerint írják be az érkező és a keresett 

személy nevét.  

- Tanítási idő alatt a tanulók csak engedéllyel (kilépőcédulával) hagyhatják el az iskola 

területét. A kilépőcédula ellenőrzése és összegyűjtése az ügyeletes tanulók feladata. A 

kilépőcédulára az ügyeletes tanuló rávezeti a kilépés és a visszaérkezés időpontját, melyeket 

összegyűjt.  

- Az ügyeletes tanuló a Petőfi úti kaput 800-kor köteles bezárni és 1300-kor pedig kinyitni 

(pénteken 1155 órakor). A kaputól érkező csengetés (tanár, iskolai dolgozó vagy kerékpárral 

érkező diák) esetén vagy tanár, iskolai dolgozó vagy engedéllyel rendelkező, kerékpárral 

távozni kívánó tanuló kérésére a Petőfi úti kaput ki kell nyitnia, majd köteles visszazárni. 

A kulcsot a portáról kell elkérni és oda haladéktalanul leadni.  

- Rendkívüli esemény bekövetkeztekor haladéktalanul az iskola igazgatóját vagy helyetteseit 

kell értesíteni. 

- Az ügyeletes tanulók feladata a főépület rendjének megőrzése (a folyosón a villany le- és 

felkapcsolása, a tisztaság ellenőrzése).  

- Az ügyeletesek az ügyelet végén (1525-kor, illetve pénteken 1300-kor) a naplót és a nap 

folyamán begyűjtött kilépőcédulákat a portásnak, illetve távolléte esetén a titkárságon 

kell leadni.  
 

Elvárások az ügyeletes tanulókkal szemben: 
- Az ügyeletes diákok ügyeleti idejük alatt kötelesek udvariasan viselkedni, feladataikat 

maradéktalanul ellátni, az ügyeleti naplót pontosan, esztétikusan vezetni. 

- A főépületben ügyeletet ellátó diákok az ügyeleti idejük alatt a kabátjukat és a táskájukat a 

kapusszobában helyezzék el! 

- Az ügyelet ideje alatt a zenehallgatás és bármilyen zene-, kép- és mozgóképlejátszó, 

társasjáték, számítógép használata, valamint az újságolvasás nem megengedett. 

- Az ügyeleti helyen csak az ügyeletes tanulók tartózkodhatnak! 

- Amennyiben az ügyeletes tanulóknak más feladatuk nincs, úgy kötelesek a tananyag 

pótlásával foglalkozni. 
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16. A DIGITÁLIS OKTATÁS HÁZIRENDJE 
 
A digitális házirend a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános 

Iskola, Óvoda és Bölcsőde Házirendjének szerves részét képezi, életbe lépése az  esetleges 

teljes, vagy részleges intézménybezárás esetén, az Oktatási Hivatal által elrendelt digitális 

oktatásra való átállással történik meg. 

 

I. A tanulók jogai:  

1. Valamennyi tanulónk joga, hogy digitális oktatásban részt vehessen, azon belül tudásának 

legjavát bizonyíthassa.  

2. Valamennyi tanulónknak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres 

teljesítéséhez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – 

minden segítséget megkapjon.  

3. Valamennyi tanulónknak joga van ahhoz, hogy a digitális munkarenddel kapcsolatos 

nehézségeit jelezze.  

4. Valamennyi tanulónknak joga van ahhoz, hogy a digitális oktatással kapcsolatos kérdéseit 

feltehesse, javaslatait megfogalmazhassa, de kizárólag oly módon, hogy mások tanuláshoz, 

ill. munkához való jogát, emberi méltóságát ne sértse.  

5. A digitális munkarend a tanév rendjéhez igazodik, azaz tanulóinknak joga van a - napi 

szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló - 

pihenéshez.  

 

II. A tanulók kötelezettségei:  

1. Valamennyi tanulónk kötelessége, hogy a digitális oktatás elrendelése esetén az oktatásnak 

ebben a formájában részt vegyen, tanulmányi kötelezettségének ilyen módon eleget tegyen. 

2. Valamennyi tanulónk kötelessége, hogy tiszteletben tartsa tanulótársainak, tanárainak és 

az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és 

magánélethez való jogát, digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen 

méltó az iskolához, annak keresztyén szellemiségéhez.  

3. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az 

érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, 

ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre 

sem töltheti fel. A pedagógus a saját kontakt-óráját rögzítheti, erről diákjait 

tájékoztatnia kell! 

4. A tanulónak a digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit haladéktalanul jeleznie kell 

szaktanára, osztályfőnöke felé.   

5. A Google Classroom-ba feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak 

(akár Zoom vagy Meet értekezlet keretében) a szaktanár szellemi termékét képezik. Ezek 

megosztása más digitális (pl. Microsoft Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, 

Instagram stb.) és nem digitális felületeken kizárólag a szaktanár hozzájárulásával, az 

igazgató írásos engedélyével történhet!  

6. Értekezletek, tanórák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan 

tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy 

bármilyen már formában való elmentését. Ennek megszegése minden esetben 

igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.  

7. A tanuló viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat! 

8. A tanuló tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli 

a kirívó, szélsőséges megnyilvánulásokat.  
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9. A tanuló viselkedése, megnyilvánulásai a digitális tanrend folyamatában, az online térben 

is összhangban vannak az iskola keresztyén szellemiségével, az intézményben folyó 

nevelő-oktató munka alapelveivel.  

 

III. A digitális oktatás módja:  
1. A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása az iskola online rendszerében történik.  

2. Az intézmény által használt digitális felület a Google Classroom, valamint a Google Meet. 

Ennek használatához valamennyi pedagógus és diák számára elkészült az egyéni email-

cím (xy@refimezotur.hu).  

3. Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a 

rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen.  

4. Minden tantárgy esetében kötelező a kontakt (online térben személyes jelenlétet igénylő) 

órák megtartása, melynek elsődleges felülete a Google Meet, bizonyos esetekben a 

pedagógus joga, hogy ettől eltérően a Zoom alkalmazást használja.  

5. A pedagógusok minden tanulócsoport számára elkészítik a saját Google Classroom 

digitális tantermet, melyre az adott tanulócsoport diákjainak kötelezően regisztrálni kell.  

6. A kontakt-órák száma a következőképpen alakul: 

Heti 1 órás tantárgy esetében kéthetente 1 alkalom 

Heti 2-3 órás tantárgy esetében heti 1 alkalom 

Heti 4-5 órás tantárgy esetében heti 2 alkalom 

7. Kamerahasználat: a pedagógus joga, hogy kötelezővé tegye a kamera használatát. Ezeken 

a tanórákon a diákok kötelessége úgy részt venni a kontakt-órán, hogy digitális eszközének 

kamerája bekapcsolt állapotban van.  

8. A kontakt-órákon való részvétel kötelező. Amennyiben a tanuló nem vesz részt az órán, 

úgy a hiányzását igazolnia kell. Amennyiben a diák személyes jelenléte a kontakt-órán nem 

lehetséges – erősen indokolt eset pl.: ha a szülőnek van szüksége a gépre, elromlott az 

eszköz, stb. – a diáknak ezt jeleznie kell, törekedve arra, hogy a következő egyeztetett 

időpontban rendelkezésre álljon 

9. Nem kontakt-órák esetében a pedagógusok a tananyag átadására kizárólag a Google 

Classroom felületét használhatják. A tanulók kötelesek a kiadott feladatokat elvégezni, 

ellenkező esetben a pedagógus elégtelen jeggyel értékelheti az órai munkát.  

10. A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit figyelembe 

véve - számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló önhibáján kívül 

nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.  

11. A kontakt-órák időpontja a tanulócsoportok órarendjéhez igazodik, melyhez digitális 

órarend készül. A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon 

és időben, azaz tanítási napokon 8.00-tól 15.25-ig tart. Alsó tagozaton a szülőkkel való 

egyeztetés után a tanítónők által összeállított időbeosztásban. 

12. A tanuló a digitális oktatás időszakában az iskolába különösen indokolt esetben léphet be, 

ennek okát jeleznie kell.  

13. Ha a digitális munka feltételei otthon valamilyen oknál fogva nem adottak, az iskolában 

rendelkezésre álló eszközökön a diák bekapcsolódhat a tanulási folyamatba. 

14. A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót, a tantárgyi értékelések 

hivatalos dokumentuma továbbra is középiskolában a Kréta, általános iskolában a 

Mozanapló e-napló. 
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17. ZÁRADÉK 
 

 
 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola igazgatója készíti el. 

 

2. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

 

3. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet 

(közösség) véleményét. 

 

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

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

beszerzi a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel 

kapcsolatban. 

 

5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és a fenntartó 

Mezőtúr Református Egyházközség Presbitériumának jóváhagyásával lép hatályba. 

 

6. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, 

a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai 

vezetősége. 

 

7. A házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 

 

 

 



Ikt. szám: 258-2/2022. 

 

A 

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, 

Óvoda és Bölcsőde 

(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 11.) 
 

ÓVODAI HÁZIRENDJE 

 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” 

                                                  (Mk. 10,14) 
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HÁZIREND 
 

 

A Házirend jogszabályi háttere: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (2). Az óvoda házirendje a 

gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével 

kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 229/2012. (VIII. 28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet 

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról   

 A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 

 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 2003. évi CXXV. 

törvény. 

 

A Házirend személyi hatálya kiterjed: 

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

 Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 

 

A Házirend területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 

kívüliprogramokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező 

a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség 

minden tagja számára. 

 

 

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések 

A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések 

megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és 

más alkalmazottaktól. A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan 

jogkövetkezménnyel jár,mint a jogszabályok megsértése. 

 

 

Jogorvoslati lehetőség 

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet. Az 

óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat. 

Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, 

intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási 

intézményházirendjében foglaltakkal. 
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1.Bevezető 

 
Kedves Szülők! 

 
E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az Önök elvárásait, 

jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. 

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a 

gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne 

foglaltak betartására! 
 

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az 

intézményelhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint 

– a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett 

nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. 

 

Nevelési alapelveink között meghatározó: a református nevelés, melynek célja a harmonikusan 

fejlődő személyiség kialakítása, valamint a keresztyén értékrend átadása, mely elsősorban a 

gyermek lelki életére irányul, de átszövi az általános nevelési feladatokat és a közösségi 

nevelést is, továbbá a gyermeki jogok és személyiség tisztelete,elfogadása, szeretete és 

megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti. 

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai 

nevelés országos alapprogramja, a helyi Pedagógiai Program és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők 

óvodánkban. 

 

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a 

család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges. Meggyőződésünk, hogy csak a 

családokkal együttműködve, közösen és egyformán odafigyelve lehet optimális eredményt 

elérni a gyermeknevelésben. 

 

Kérjük Önöket, hogy a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése 

érdekében legyenek partnereink a Házirendben foglaltak érvényesülésében. 
 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
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2. Az óvoda nevelési alapelvei 
 

Óvodánk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni úgy, hogy figyelembe vesszük 

az eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit. Valljuk: csak a megismert gyermek fejleszthető. 

Keresztyén pedagógiánk súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása és azok helyes 

kifejezési formáinak megtanítása: 

 értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban). 

 önuralomra nevelés (olyan attitűd, amely során a gyermek tiszteletben tartja a 

másik ember személyiségét és környezetét). 

 személyes hitre nevelés 

 

Feladatunknak tekintjük: 

 megtanítani, hogy Isten milyennek látja az embert, azon belül is a 3-7 éves kor(osztály)ú 

gyermeket, 

 a gyermekek mozgáskultúráját fejleszteni, 

 szociálisan, mentálisan, fizikálisan alkalmassá tenni gyermekeinket az iskolai 

életmódra, 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket meghozni. 

 

2.1. Az óvoda adatai 

 
Az óvoda neve: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános 

Iskola, Óvoda és Bölcsőde.  

 

Az óvoda címe, telefonja: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 11.  Tel:56/353-984 

 

 Alapító, fenntartó szerve: Mezőtúri Református Egyházközség 5400 Mezőtúr, Petőfi 

út 2. Tel. 56/350-115 

 Az óvoda csoportjainak száma: 3 

 Az óvoda fogorvosa, védőnője:   

                                                         Horváth Róbertné 

 

 A nevelési év során felmerülő problémák esetén az alábbi intézmények segítségét 

vehetik igénybe gyermekeik érdekében: 

 

 Gyermekvédelmi felelős: Barna Istvánné (56/353-984) 

 Mezőtúri Gyermekjóléti Családsegítő Szolgálat: (56/ 551-915) 

 Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottság: 56/510-710 

 Mezőtúri Igazgatási Osztály: 56/551-945  
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3. Az óvoda működése 

 

3. 1. Nyitva tartás 

 

Nevelési év: 

 

 szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig, mely két részből áll: 

 Szervezett tanulási időszak: szeptember1-jétől május 31-ig 

 Nyári időszak: június 1-jétől augusztus 31-ig 

 

Nyári ügyelet: 

 Az óvoda, az iskolai nyári szünet kezdetétől, augusztus 31-ig, nyári napirend szerint 

működik. Ez időszak alatt szükség szerint összevont csoporttal dolgozunk. 

 

Téli zárás időpontjáról 

 minden naptári év november 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. 

 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai életzavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és 

takarékosságjegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek 

létszáma ezt indokolja, élünk a két csoport összevonásának lehetőségével, ügyelet 

biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes 

létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az 

óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető 

köteles tájékoztatni a fenntartót. 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

 Évente 5 munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről legkésőbb egy héttel a 

nevelés nélküli munkanap előtt, hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket. 

Ezeken a napokon, ügyeletet biztosítunk. 

 

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rend: 

 intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi. 

 

A szombati munkanapok előtt írásban mérjük fel a szülők igényeit a nyitva tartás 

igénybevételére. Ezeken a napokon, igény szerint a fenntartónk engedélyével óvodánk nyitva 

tart, és összevont csoporttal működik. 

 

Egyéb esetben az óvoda a Fenntartóval egyeztetett időpontokban tart zárva, melyről a szülők 

egy hónappal előbb értesítést kapnak. 

 
Napi nyitva tartás: 

 Reggel 630-tól du. 1700 óráig 

 Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. 

 Reggel 630 – 700-ig és du. 1630 – 1700 óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, 

ezekben az időkben történik az óvoda takarítása. 

 Óvónői helyettesítés esetén az összevont csoport 630 – 730-ig, délután1600 – 1700óráig 

tart. 
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3.2 Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége 

 
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

 

 A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés 

előtt nyilvánosságra hozzuk. 

 Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a megkeresztelt gyermekek, a Mezőtúri 

Református Egyházközséghez vagy intézményrendszeréhez kötődő szülők gyermekei, 

ezt követően pedig a körzetben dolgozó szülők gyermekei. A már hozzánk járó 

gyermekek testvérei szintén előnyt élveznek. 

 A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe 

veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben telefonon értesíti a szülőket. 

 A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője dönt. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett, az óvodavezető dönt. 

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

a nevelési évben folyamatos. 

 Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt mindenkor 

érvényben lévő jogszabályok szerint határozatiformában, írásban értesíti. 

 Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után, válik 

érvényessé. 

 Más óvodából történő átjelentkezés esetén az óvoda vezetője indoklás nélkül értesíti 

az előző óvoda vezetőjét. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§.)  

 
Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén 

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A fellebbezést a 

fenntartónak címezve, de az óvoda vezetőjének kell benyújtani. 

 
A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a 

harmadik életévét) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 a gyermek TAJ kártyáját 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

 
Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? 

 Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény.  

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti. A felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága. 

 
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 a felvételhez szükséges kort betöltötte 

 teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket) 
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Az óvodaköteles gyermek felvételének eljárásrendje 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 

időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 

gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

 

A fenntartó a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

A kötelező óvodai nevelés, fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés 

 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek 

kimaradását a szülőnek írásban be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik 

óvodába távozik), 

 ha a fenntartó a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

 ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

 megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében 

foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van 

távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette 

az igazolatlan mulasztás következményeire. 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot. 

 

 

3.3 A távolmaradás igazolása 

 
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni. 

 Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

 Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a 

pedagógusnak. 

 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatásiintézményt, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus 
nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 

óvodába, 

 a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
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 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 
Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető engedélyezheti. 

 
Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása 

 Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. 

 Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz 

napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az 

értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, továbbá a gyermekérdekeit szolgáló feladatokat. 

 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, 

- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell 

tartózkodnia, 

- az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről. A kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által 

meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, 

amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a 

január–június, illetve a július–decemberi időszakokban a mulasztott napok száma 

együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, 

hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket, 

- értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 
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4. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

 
A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az 

onnan való távozás rendjét meghatározza. 

 

Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási 

viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől 

való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. 

Óvodaköteles gyermek esetében 830-ig kérjük, hogy érkezzenek meg a gyermekek az óvodába. 

 

A gyermekek a nyitás kezdetétől folyamatosan érkezhetnek, de a csoportok heti és 

napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében kérjük, 

hogy legkésőbb 900-ig hozzák be gyermekeiket. Amennyiben 900 után érkeznek az óvodába nem 

tudjuk biztosítani gyermekük számára a reggelit. A csoport napirendje minden hirdetőtáblán 

megtalálható. 

 

A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az 

óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez 

kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell 

szakítania a gyermekek foglalkozását. A később érkező gyermekek - azon túl, hogy 

megzavarják a csoport tevékenységét, továbbá hátráltatják a dajka nénik munkáját – nem 

tudnak a játékba bekapcsolódni, ezért a szervezett tanulási tevékenységekbe nem szívesen 

vesznek részt. Kérjük késéssel, ne zavarják a foglalkozást! 

 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az 

óvodai tevékenység zavarása nélkül, a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása 

mellett teszik: 

 Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki. 

 Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem. 

 Ha az óvodapedagógus átadta a gyermeket a szülőnek, attól a pillanattól kezdve a szülő 

felelős a gyermeke biztonságáért, testi épségéért. 

 Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében felső retesszel és elektromos 

ajtónyitóval van ellátva, melyet kérjük, hogy minden ki- és belépéskor használjanak. 

 A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket 

testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell 

átadni az óvónőnek. 

 Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint 

köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét 

szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

 Amennyiben a család önhibáján kívül nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig 

gondoskodni, az óvónő köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét 

igénybe venni. 

 Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. 

 Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását az SZMSZ 

szabályozza. 

 Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában 

tartózkodni. 
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5. A gyermekek életrendje az óvodában 

 

5.1 Keretjellegű napirend 
 

A napirendünk megszervezésénél 

 a folyamatosság, 

 a rugalmasság, 

 az egészséges életmódra nevelés, 

 az életkori sajátosságok, az évszaki változások figyelembe vétele az elsődleges 

szempont, amely azt jelenti, hogy a gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési 

gondozási tevékenységeket beépítve a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva 

legyen az önfeledt játéktevékenység. Minden nap biztosítva legyen a szabad mozgás a 

levegőn. A részletes napirend minden csoport tájékoztató tábláján megtalálható. 

 

A napirend zavarása nélkül az alábbi időpontokban van lehetőség a gyermekek 

behozatalára és hazavitelére: 

 

Reggel: 600 – 900-ig a reggeli gyülekezés és tízórai ideje előtt. Ez idő alatt az óvoda bejárata 

nyitva van. 

 

Délben: azokat a gyermekeket lehet hazavinni ½ 12-től, akik nem ebédelnek az 

óvodában,1200 – 1230-ig azokat a gyermekeket lehet haza vinni, akik csak 4 órát tartózkodnak 

az óvodában, illetve akit délben ebéd után haza szeretnének vinni. Kérjük, hogy a gyermek 

hazavitelének szándékát reggel jelezzék a dadus néninek. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva 

tartjuk. 

Délután: 1500tól folyamatosan nyitva tartjuk az óvodát a szülők részére. 

 

Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az előzőekben 

megfogalmazott eljárásrendet. 

 

5.2 A gyermekek joga és kötelessége 
 

A gyermek joga hogy… 

 az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési 

lehetőségbiztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai 

és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani, 

 személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az 

óvodatiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében, 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

 adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda vagy 

szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon, 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 
A gyermekek kötelessége… 

 az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni, (a tankötelezettség 

kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Ha az óvoda vezetője vagy a szülő kéri, 
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akkor a gyermek iskolaérettségéről az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság dönt), 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak,ha 

saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet 

észlelt, 

 hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használtjátékokat 

és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit, 

 hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

5.3 A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések 

 
A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: 

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az 

óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, 

új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban 

dokumentáljuk. 

Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására: 

 

A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

 étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel 

 étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás 

 saját törölköző használata 

 a WC rendeltetésszerű használata 

 étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása 

 szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve 

ivóvízfogyasztása 

 ebéd után, ágyon pihenés, alvás 

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel 

 cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, 

ha a szülő erre külön engedélyt kapott (névnap, születésnap, óvodai rendezvények) 

 a csoportszobába váltócipőben léphet be 

 

A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

 a helyiségek és az udvar rendjének betartása 

 a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata 

 az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be 

 alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál 

 a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az 

engedélyezett helyiségbe 

 az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat 

 az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 

óvónőnek, s csak akkor, ha a felügyeletet ellátó óvodapedagógus a bejelentést 

tudomásul vette 
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 társát vagy társai játékát nem zavarhatja 

 társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést 

nem alkalmazhat 

 

Kérjük, hogy: 

 Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, 

illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az 

esetben tudunk vállalni. 

 A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi 

dolgozó és szülő feladata. 

 A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú 

személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak 

abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 

 A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, lábbelit, amely balesetveszélyes 

helyzeteket teremthet. 

 Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi 

szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti 

katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési 

szabálya: 

 A rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (hosszú csengetés) a gyermekek 

kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, 

képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. 

 Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési 

útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. 

 Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide 

vonatkozószabályok betartása: 

 A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő megérkezik az óvodába 

gyermekéért, attól kezdve teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az 

esetben is, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. 

 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy 

otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik. 

 

A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

 A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 

 A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem. 

 Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át 

gyermekét, és távozzanak az óvodából. 

 Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt felügyeletében mehetnek ki az udvarra, 

illetve a mosdóba. 

 Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az 

óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 

 Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 

amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda, 

vezetőjének. 

 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait 

szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy 

betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 
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 Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség 

szerint a mentőket. 

 

5.4 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! 

 A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell 

adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett 

óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

 Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

 A gyermekek részére gyógyszer, vagy egyéb egészségvédő szer (pld. vitamin, 

homeopátiás szer) csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és szakvélemény (pl. 

asztma) alapján adható be az óvodában. 

 Ezeket a szereket kérjük az óvodapedagógusnak átadni megőrzésre. 

 Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó, fertőző betegségben szenvedő 

gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen 

esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

 Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult 

gyermeket. 

 Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további 

megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt 

(Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt). 

 Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések 

alapján – jár el. 

 

5.5 A gyermekek felszerelései és eszközei 

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 

Az eredményes nevelő/fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések 

szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a 

szülőket: 

 Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást 

biztosítólábbeli) 

 Udvari játszóruha és cipő 

 Mozgásos foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, tornacipő) 

 Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 

 A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük 

fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket. 

 Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy 

egyébmás ruházat szükségességéről a szülőket a csoportok hirdetőtábláján 

tájékoztatjuk. 

 A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, külön szolgáltatások 

eszközei stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik. 

 Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni. 

 Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a 

gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és 

viseltékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése 

esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel. 
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 A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúróeszközöket 

az óvodába nem hozhatnak. 

 A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, 

cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak. 

 Kedvenc játékeszközöket csak az arra kijelölt „játéknapon” hozhatnak be a gyermekek, 

csak akkor, ha az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelik őket (mindenki játszhat 

vele a nap folyamán). Megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és 

kártérítést nem vállal. 

 Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen 

lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük 

esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. Saját tulajdonú kerékpárok 

az óvoda udvarán balesetvédelmi okok miatt nem használhatóak. 

 A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda 

dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők 

gondoskodnak. 

 

5.6 A gyermekek étkeztetése az óvodában 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, 

melyélelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel: 

születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész 

csoportszámára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet –hetente 1x a szülők által 

behozott gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. Kérjük, hogy a behozott gyümölcsöket és 

zöldségeket biztonságos helyről szerezzék be. 

A szükségleteknek megfelelő –tízórai kb.930- óráig tart. Ebéd: 1200-től 1300-ig, Uzsonna: 1530-

től kerül elfogyasztásra. Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, 

és egyéb élelmiszerekkel. 
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6. Szülők az óvodában 

 
6.1 A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat, a durvaságot mellőzve, 

erőszakmentesen oldják meg. 

Ezen törekvésünk sikerének érdekében, kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket 

erősítsék gyermekeikben. Például, mellőzzék gyermek előtt az indulatos, 

negatívmegjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott 

dolgozófelnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben 

is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem. 

 

Együttműködés: 

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

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. 

 Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az 

óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják 

megoldani a konkrét helyzetet. 

 A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában 

folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, 

ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 

 

A szülők joga különösen, hogy: 

 megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét 

 kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható 

személy részt vegyen, 

 a szülő írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az 

óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül 

válaszol. 

 az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését, 

 a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a 

fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program 

megvalósításánál nem lehet túllépni, 

 a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal 

részt vehet a nevelőtestület értekezletein, 

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához- a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - anyagi támogatást kapjon, 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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A szülő kötelessége, hogy 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

 három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt 

éves kortól tankötelezettségének teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon 

való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére,a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal 

hatósági eljárás keretében kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 

E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink: 

 Szülői értekezletek, rétegszülői programok, esetmegbeszélések. 

 Munkadélutánok, nyílt napok, közös rendezvények. 

 Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző 

segítségadás 

 Családi beszélgetés: Fogadóórák, családlátogatások 

 A gyermekek évi egy alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő 

területek) megbeszélése 

 

Kapcsolattartás: 

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, 

mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. 

Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. 
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7. Helyiségek, berendezések használati rendje 
 
Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használhatják. 

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az 

engedélyezett alkalmakkor az SZMSZ-ben leszabályozott módon tartózkodhatnak (pl. nyíltnap, 

ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.). 

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével, és a csoport, valamint az óvodapedagógus 

zavarása nélkül - a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai 

életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő 

benntartózkodásához váltócipő, használata szükséges. 

Az óvoda helységeit 

 kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket 

 más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, a főigazgató, 

valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. 

 

A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai 

dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

 

Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje 

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk 

járógyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők 

segítőtámogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban. 

A higiénés és egyéb szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit 

használhatják: 

  a csoport öltözője, 

 A csoportok foglalkoztató termei otthonról hozott váltócipő használatával, 

 A gyermekek mosdó helyisége 

 Az óvoda udvara 

 Az óvoda előtere, folyosója 
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8. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 
 
A Szülő gyermeke részére két nappal korábban rendeli meg az étkezést, melyszolgáltatásért 

étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként 

állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 

 

A befizetések rendje 

 A befizetés időpontjának pontos dátumát – havonta egy nap az óvodában jól látható 

helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőtáblán 

függesztjük ki. Befizetésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési 

időpont betartására, mert pótbefizetést csak nagyon indokolt esetben fogadhatunk el. 

 A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. 

 A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető. 

 Befizetésre a jelzett napokon délelőtt 800-tól 1700-ig van lehetőség. 

 

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje 

 A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az 

étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik. 

 Hiányzás esetén az étkezést szóban, valamint telefonon lehet lemondani minden nap 

900- óráig. 

 A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő második havi 

befizetésnél írható jóvá. Amennyiben a gyermek részére nem történik további befizetés 

(nyári szünet vagy a gyermek távozása, illetve egyéb okok miatt) és ezért a jóváírás nem 

lehetséges, a túlfizetés összegét az óvoda átvételi elismervénnyel igazolva, készpénzben 

visszafizeti. 

 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy 

a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. 

 Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége az étkezés lemondása a gyermek 

hiányzása esetén. 

 

Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § 

értelmében, az óvodában az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani, ha a 

gyermek:   

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 

havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy 

 nevelésbe vették; 
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9. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje 
 
Az intézményvezető felelős: 

 Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a 

megfelelő intézkedések meghozataláért, 

 a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten 

történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki 

jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi 

értekezleten előterjesszék és a fenntartóhoz továbbítsák. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának 

eljárásrendje: 

Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres 

egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő 

lefolytatásához. A szülői hozzájárulást az óvodai csoportnaplóban lefűzve kezeli. A 

vizsgálatidőpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt. 

 

Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak cipővédő használatával vagy váltócipőben 

tartózkodhat. 

 

A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni 

és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben 

kapható, bevizsgált aprósütemények, illetve torta felhasználásával ajánlott megszervezni. Az 

óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni 

nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 

 

Orvosi ellátás 

Az iskola egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti 

vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő. 

A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve – mindengyermek 

számára biztosítani kell. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által 

kijelölt orvos és védőnő látja el. 

 Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente minimum 

2xvizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít. 

 A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát 

,vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel 

kíséri a védőoltások meglétét. 

 Szakorvos végez évente fogorvosi, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést. 

 

Egyéb rendelkezések 

 A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az 

óvodadolgozói tartózkodhatnak! 

 A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 

 Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos! 
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A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló 

eljárásrend. 

 

Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-

, mozgásfejlődésének eredményét, - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. 

Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportok 

óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, 

pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes 

adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. 

 Szükség szerint, de legalább évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a 

szülővel. Tanácsot adhat a szülő számára, a gyermek otthoni fejlesztéséhez. 

 A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat ehhez, szakkönyvi 

segítséget kérhet. 

 Az óvodapedagógus, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat 

igénybevételét. 

 A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül. 

 
 

10. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei 
 
Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

 szóbeli dicséret négyszemközt 

 szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

 szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 

 A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az 

elismerésre méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot. 

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

 szóbeli figyelmeztetés 

 határozott tiltás 

 leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd 

megbeszélés 

 bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás 

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás 

 a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

 Következetesség, 

 Rendszeresség, 

 Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni, 

 

A pedagógiai programunkban megfogalmazott bátorító nevelés elveinek használata: 

 A felnőtt próbálja megérteni elsősorban érzelmileg a gyermeket 
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 Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni 

 A gyermek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások 

kialakításába 

 A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala 

 A felnőtt a gyermek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok pontos 

megjelölésével. Többszöri határátlépéssel vezessen be konzekvenciákat 

 A felnőtt alakítsa ki a közösségi élet szabályait, legyen képes nevelési taktikát váltani, 

ha egymást követően eredménytelennek érzi módszereit 

 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a közösség más 

tagjaihoz is kapcsolódjanak 

 A felnőtt nevelje a gyermek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása során. 

A konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa meg, hogy 

véleményt tudjon mondani a történtekről, úgy hogy a gyermek felelősségérzete 

erősödjön 

 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitívénképe 

kialakulhasson. A bátortalan Gyermekek nevelésekor örüljön a kisebb előrelépéseknek, 

fejlődésnek 

 Az agresszív gyermek ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül. A 

negatívviselkedési módot szándékosan mellőzni szükséges 

 A felnőtt – gyermek kommunikációjában világos egyértelmű konstruktív beszédhelyzet 

jelenjen meg a kívánság és az elvárás megnevezésével. A kapcsolatok erősítését 

szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, és a kompromisszumkeresés. 

Mellőzendő a megbántás, a hibáztatás, a kritizálás a gyakori bírálgatás, a kioktatás, a 

kiabálás, a panaszkodás, a prédikálás 

 A gyermek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme 

bizalomelőlege és az a szemlélet, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít 

elviselni 

 Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló 

döntéseket hozhassanak és a változásra képessé váljanak. A felnőtt jelezze örömével a 

dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat 

 A felnőtt használja a humort a szeretetkapcsolat kialakításához 

 
 

11. A gyermekek nagyobb csoportjának/közösségeinek minősül 
 

 az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a, 

 az egyes telephelyeken az intézményegység létszámának 25 százaléka, 

 intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a. 
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12. Egyéb, az óvoda biztonságát garantáló szabályok 
 
A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről. 

A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével 

kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda 

hirdetőtáblájára. 

 

A házirend nyilvánosságra hozatalának szabályai 

 az óvoda nevelői szobájában megtalálható a – Helyi nevelési program, az intézmény 

SZMSZ-e, és Házirendje. E dokumentumok előzetes intézményvezetői egyeztetést 

követően minden érdeklődő számára bármikor tanulmányozhatók. 

 

Záró rendelkezések 

 A Házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadja el. 

 A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A Házirend hatályba lépése 

Az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően minden nevelési év kezdetekor. 

 

A Házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. 

 

A Házirend felülvizsgálatának rendje 

 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. 

 



Ikt. szám: 258-3/2022. 

 

A 

Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, 

Óvoda és Bölcsőde 

(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 11.) 
 

BÖLCSŐDEI HÁZIRENDJE 

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem 

tér el attól.” (Péld 22,6) 
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1. Bevezetés, általános információk 
 

A Házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítse, amelyek biztosítják a 

gyermekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az 

intézmény törvényes működését.  

 

A Házirend feladata, hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az 

alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető 

rendjének megismerését.  

 

A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyerekére és azok 

szüleire, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára, illetve az intézmény területén 

tartózkodó személyekre.  

 

A Házirend érvényessége: 2022. szeptember 1-jétől módosításig. 

 

A Házirend nyilvánossága: 

A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 a fenntartónál 

 az intézmény főigazgatójánál 

 a bölcsőde nevelői szobájában 

 az intézmény honlapján. 

 

2. A bölcsőde adatai:  
Neve: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és 

Bölcsőde  

Központi címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2. 

Telephely címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 11. 

Telefonszáma: 56/350-012 

 E-mail címe: mezotur.iskola@reformatus.hu 

 Intézményvezető: Égerné Tamás Annamária főigazgató 

Alapító, fenntartó szerve: Mezőtúri Református Egyházközség 5400 Mezőtúr, Petőfi út 2. Tel. 

56/350-115 

 

A bölcsőde csoportjainak száma: 1 

  

mailto:mezotur.iskola@reformatus.hu
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3. A bölcsődében elhelyezett gyermekek jogai 
 

 Segítségnyújtást kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének 

kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a korai 

szocializációhoz 

 Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással, az elhanyagolással szembeni 

védelemben részesüljön  

 A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozása biztosítva 

legyen. 

 

4. Az alkalmazottak jogai és kötelességei: 
a)  

 hivatásához híven a lehető leghatékonyabban segítsék a rájuk bízott 

gyermekek testi  - lelki  – szellemi fejlődését,  

 hűségesek legyenek egyházukkal és hazájukkal szemben  

 elkötelezett, tevékeny keresztyénként tartsák meg a munkájukkal 

kapcsolatos fenntartói és intézményvezetői előírásokat, intézményünk 

munkarendjét 

 működjenek együtt vezetőikkel, munkatársaikkal, a rájuk bízott 

gyermekek szüleivel 

 képezzék magukat szaktudományaikban, a nevelés tudományában, és 

mindazon területeken, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyabban 

munkálkodhassanak az intézmény céljainak megvalósításában. 

 

b) a református intézmény alkalmazottjára a vonatkozó állami és egyházi 

jogszabályok egyaránt érvényesek. 

c) az intézmény minden alkalmazottjának – tekintet nélkül arra, hogy milyen 

vallásúak, milyen munkakörben dolgoznak - figyelembe kell vennie, hogy a 

református közösség munkatársai, és kötelesek megjelenésükkel, 

megnyilatkozásaikkal, valamint életvitelükkel segíteni a gyermekek 

evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

d) a református bölcsőde munkatársa – hivatásának gyakorlása közben és 

magánéletében - feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával mutat 

példát. A gondozónők és az ő munkájukat segítő alkalmazottak büntetőjogi 

védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számít 

 

5. A szülő, gondviselő kötelessége a gyermek felvételét követően 
 

 Az intézménnyel és a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel 

együttműködjön 

 a bölcsődében a jogszabályoknak megfelelően vezetett nyilvántartásokhoz adatokat 

szolgáltasson   

 a szociális ellátásra való jogosultságot az első napon és a bekövetkezett változásokat 8 

napon belül bejelentse 
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6. A bölcsőde munkarendje 
 

 A bölcsőde naponta reggel 700-től 1700 óráig fogadja az érkező gyermekeket.  

 A gyermekek hazaviteléről 1700 óráig kell gondoskodni. 

 A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy 

viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

 Kérjük, hogy 815-845 óra között ne zavarják a reggelizést.  

 A gyermek hazavitelére 1530 után van lehetőség.  

 A gyermeket bölcsődébe érkezésekor és távozáskor a szülő minden esetben 

személyesen adja át a gondozónőnek, vagy a dajkának.  

 Válófélben lévő szülők esetében akkor tagadhatjuk meg a gyermek elvitelét, ha arról 

érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés szól. Válás esetén a bírósági vagy 

gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles a bölcsőde a gyermeket 

kiadni. Határozat hiányában a bölcsőde köteles mindkét szülő számára a szülői 

jogoknak megfelelően eljárni. 

 A bölcsőde kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki 

sem. 

 Az óvoda és bölcsőde közös főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében felső 

retesszel és elektromos ajtónyitóval van ellátva, melyet kérjük, hogy minden ki- és 

belépéskor használjanak. 

 Amennyiben a gyermekéért a szülő a zárás idejéig nem jelentkezik, úgy a gondozónő 

a szülő által megadott telefonszámot értesíti, ilyen esetben a szülő köteles mielőbb 

megérkezni a gyermekért. Amennyiben ez több alkalommal is előfordul, jelzünk a 

gyermekjóléti szolgálatnak.  

 A gyermek bölcsődéből való távozása után a gondoskodás a szülő feladata, 

felelősségünk csak a gyermek szülőnek történő átadásáig terjed ki. Kérjük a szülőket, 

hogy gyermekük átvétele után, az intézmény területén csak az átöltözéshez szükséges 

ideig tartózkodjanak, a bölcsőde és az intézmény életének rendjét ne zavarják. 

 Mivel a gyermek napközben a saját ruháját viseli, kérjük, hogy annak tisztaságáról, 

illetve a csere lehetőségéről fokozott figyelemmel szíveskedjen a szülő gondoskodni. 

 A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét és jelét 

bevarrni/beírni. 

 A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészének egészsége 

érdekében a lázas (37,5 C° és ennél magasabb hőmérsékletű) vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló betegségről a 

gondozónőt tájékoztatni kell.  

 A bölcsődében történő megbetegedés esetén a gondozónő értesíti a szülőt. Ilyen 

esetben a szülő kötelessége a gyermek hazaviteléről gondoskodni. A beteg gyermeket 

gyógyulásig nem lehet közösségbe hozni. 

 Ha a gyermek bármilyen okból 3 napnál hosszabb ideig nem látogatja a bölcsődét, 

csak a házi/gyermekorvos által kiadott igazolással együtt hozható legközelebb. 

 Ha a gyermek otthon betegszik meg, erről és a gyógyulás várható idejéről is mielőbbi 

tájékoztatást kérünk, az étkezések igény szerinti biztosítása érdekében. 

 A gyermek gyógyszer-és ételérzékenységéről a Szülő köteles tájékoztatni a bölcsőde 

vezetőjét, az erről szóló orvosi igazolást kérjük bemutatni. 
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 A gyermek várható távolmaradását köteles a szülő személyesen a megelőző nap 

1200óráig a gondozónőknek bejelenteni. A távolmaradás idejére a bejelentést követő 2. 

naptól mentesül a térítési díj fizetésének köztelezettsége alól. 

 A térítési díjat a gondviselő az intézményvezető által előre megadott időpontban 

köteles befizetni az intézmény gazdasági irodájában (középiskolai intézményegység), 

vagy az egyeztetett számlaszámon. 

 A bölcsődébe behozott értéktárgyakért (óra, ékszer, mobiltelefon stb.), valamint a 

közös helyiségben elhelyezett egyéb tárgyakért (babakocsi, ruhanemű, cipő, játék, 

stb.) felelősséget nem tudunk vállalni. 

 Nyári időszakban az intézmény a kötelező tisztasági festés idejére 3 hétig zárva tart. 

Ennek időpontjáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

 Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak a bölcsőde területén. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását az SZMSZ 

szabályozza. 

 

7.   A bölcsődei ellátás megszűnik 
a)  az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b)  a gondozott 6 hét indokolatlan távolmaradásával,  

c)  a törvényes képviselőnek a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését 

követően, 

d)  ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn vagy a gyermeket másik 

intézményben helyezik el, 

e)  a házirend bármely pontjának megszegésével, 

f)    meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátást, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartás zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét. 

 

8. A család és bölcsőde kapcsolata 

 
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi nevelésre épít, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermek 

fejlődését. Éppen ezért nagyon fontos feladat a család-bölcsőde közötti kapcsolat erősítése, a 

családi nevelés segítése.  

Lehetőséget biztosítunk  

 az anyás beszoktatásra 

 a gondozónő - szülő napi találkozásaira  

 szülői értekezletekre  

 csoportbeszélgetésekre 

 az üzenő füzeten keresztül a napi tájékoztatásra  

 a  bölcsőde  életébe  való  betekintésre (a gondozónővel történő előzetes 

időpontegyeztetés után). 

A napi kapcsolattal az intézmény is értesül akár gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek 

fejlődése, vagy otthoni eseményekre vonatkozó dolgokról.   
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9. Záró rendelkezések 

 A bölcsőde a fenntartó, Mezőtúri Református Egyházközség által meghatározott 

Alapító okirat szerint és jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai 

Program szerint működik. 

 A bölcsőde hirdetőtáblájára az intézmény főigazgatójának engedélyével csakis az 

intézmény profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos hirdetmények 

kerülhetnek ki. 

 Katasztrófa helyzet (tűzriadó, bombariadó és árvíz, stb.) esetén az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakat kell alkalmazni, 

elsődleges feladat a gyermekek biztonságba helyezése. 

 

Mezőtúr, 2022. szeptember 1. 
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10.   Legitimáció 

 


