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I. BEVEZETŐ RÉSZ 

A házirend intézményünk belső jogforrása, mely együttélésünk betartható és ellenőrizhető 

szabályainak összessége. Az iskola egy közösség mindennapjait meghatározó intézmény, melyben 

együtt kell működni, és mindezt biztonságos környezetben kell tennünk. 

Sok időt töltünk itt, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Szabályokat kell betartanunk 

ahhoz, hogy mindennapi munkánkat képességeinknek megfelelően tudjuk végezni, valamint 

egészséges közösségi kapcsolatokat tudjunk kialakítani. 

A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

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

megszervezését. 

A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

Az iskolai Házirendet az iskolai Diákpresbitérium 2016….  napján tartott ülésén megtárgyalta, és a 

benne foglaltakkal egyetértett. 

Budapest, 2016……………….. 

 …………………………………… 

 az iskolai Diákönkormányzat (Diákpresbitérium) 

vezetője 

 

Az iskolai Házirendet az iskola Nevelőtestülete 2016………………..napján tartott ülésén elfogadta. 

Budapest, 2016……………….. 

 

 ……………………………………  ………………………………… 

          nevelőtestület képviselője        nevelőtestület képviselője 

PH. ………………………… 
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A budapesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium Házirendjét a fenntartó 

Budapest-Északi Református Egyházmegye képviseletében az igazgatótanács jóváhagyta. 

Budapest, 2016………………………….. 

        ……………………………….. 

              Nt. Szloboda József,  

                      az igazgatótanács elnöke 
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A HÁZIREND HATÁLYA 

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

pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

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

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók Budapest Főváros közterületén – kivéve a 18 éven felüli tanulókra a dohányzással 

kapcsolatos előírásokat –, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is 

kötelesek betartani a házirend előírásait. 

A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 elektronikus formátumban az iskola honlapján: http://www.benkorefi.hu/ 

3. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

4. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

http://www.benkorefi.hu/
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5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől 

eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

II. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 6.00 órától este 20.00 óráig van 

nyitva. Az igazgató vezetői jogkörében rendkívüli esetben óra- és szünetrövidítést rendelhet 

el. 

 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére 17.00 óráig tudja biztosítani. 

 Igény esetén az iskola reggeli ügyeletet tud biztosítani az iskola által megjelölt és előzetesen 

nyilvánosságra hozott helyiségében. Az írásbeli kérelmeket az osztályfőnököknek kell leadni. 

A reggeli ügyelet időpontja: 6.30 – 7.30. 

 Az iskolába a tanulóknak reggel 7.45-re kell megérkezniük.  

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

                             Tanórák rendje                                  Csengetési rend 

0.óra 7.00 – 7.45   

1.óra 7.50 – 8.45 8.45 – 9.00 

 

reggeliző szünet 

2.óra 9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 reggeliző szünet 

3.óra 9.55 – 10.40 10.40 – 10.50  

4.óra 10.50 – 11.35 11.35 – 11.55 ebédszünet /felső t./ 

5.óra 11.55 – 12.40 12.40 – 13.00 ebédszünet /gimn./ 

6.óra 13:00 – 13.45 13.45 – 13.55  
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7.óra 13.55 – 14.35 -  

8.óra 14.35 – 15.15 -  

                                                                         

                                      

 

                                          Rövidített órák rendje                            Csengetési rend 

0.óra -   

1.óra 7.50 – 8.35  8.35 – 8.50 reggeliző szünet 

2.óra 8.50 – 9.25  9.25 – 9.35 reggeliző szünet 

3.óra 9.35 – 10.10 10.10 – 10.20  

4.óra 10.20 – 10.55 10.55 – 11.10 ebédszünet /felső t./ 

5.óra 11.10 – 11.45 11.45 – 12.05 ebédszünet /gimn./ 

6.óra 12.05 – 12.40 12.40 – 12.50  

7.óra 12.50 – 13.20 13.20 – 13.25  

8.óra 13.25 – 14.00 -  

 

 Az első tanítási óra kezdetére jelzőcsengetés hívja fel a figyelmet. A jelzőcsengetés után minden 

tanulónak az órára felkészülve, az ügyeletes tanár által kinyitott tantermekben, szaktantermek 

esetén a tanterem előtt sorakozva kell várnia a tanárt. 

 Minden első tanítási óra 7.50-kor rövid áhítattal kezdődik. A már elkezdődött áhítatot nem lehet 

megzavarni. A késve érkező tanulónak a tanóra megkezdését a tanterem előtt kell megvárnia. 

Az áhítatról hiányzó tanulónak minden esetben 10 perc késést kell regisztrálni. 

 A tanítási órákon csak a tanórához szükséges felszerelés tartható a padon. 
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 A tanítási órákra a tanulók kötelesek magukkal hozni a szükséges felszerelést, valamint 

ellenőrzőjüket. Ennek részletes szabályozása a tanulók munkájának értékelése fejezetben 

található. 

 Az általános iskolai tanulóknak kedvező időjáráskor a negyedik óraközi szünetekben az udvaron 

kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók (a 

tantermekben, illetve) a folyosón maradhatnak. Az udvari szünet alól mentesülnek azok a felső 

tagozatos tanulók, akik az iskolai étkeztetést veszik igénybe. Az étkezés ideje alatt csak az 

ebédlőben lehet tartózkodni.  

 Az első és második szünet tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben/ebédlőben 

étkezhetnek. 

  Az udvari szünetekben az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron kell sorakozniuk, majd 

az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk, vagy folyamatosan, 

egymás testi épségét nem veszélyeztetve kell az ügyeletes nevelők felügyelete mellett bevonulást 

végrehajtani.  

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

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 

szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt az iskolatitkár 

által kitöltött nyomtatvány aláírásával. 

13.Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik.  

                                   

    Pénztári nyitva tartás 

                                                                                     délelőtt                             délután 

hétfő  8.00-12.00 14.00-15.00 

kedd 8.00-12.00  14.00-15.00 

szerda 8.00-12.00       14.00-15.00 

csütörtök 8.00-12.00       14.00-15.00 
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14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 

a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

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

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

16. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

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

iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 

18. A tanítási órák zavartalansága érdekében a szülők telefonon kért időpontban, illetve a honlapon 

elérhető egyéni fogadó órákon beszélhetik meg egyéni problémáikat a nevelőkkel. 

19. Az egyházi és állami ünnepeket istentisztelet keretén belül tartjuk, kivéve, ha a tantestület az éves 

munkatervben másképpen nem dönt. A tanulók kötelező jelleggel heti egy alkalommal az iskola 

szervezésében istentiszteleten vesznek részt. 

20. Minden tanuló évi egy alkalommal kötelezően gyülekezetlátogatáson vesz részt osztályával. 

Ennek elmulasztása esetén más osztállyal kell az alkalmat pótolni, vagy az lelkészi igazolással 

helyettesíthető. 
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III. A TANULÓK DÍJAZÁSA AZ ÁLTALUK LÉTREHOZOTT DOLGOK VAGYONI JOGÁNAK 

ÁTRUHÁZÁSÁBÓL LÉTREJÖTT NYERESÉGBŐL 

 

A tanulók által létrehozott dolgok vagyoni jogának átruházására intézményünkben nem kerül sor, 

ezért abból nyereség sem képződik          
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IV.  A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

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

foglalkozásokat szervezi. A foglalkozásokon való részvétel a szakszolgálatok véleményében 

előírt fejlesztő foglalkozások kivételével önkéntes. A foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév 

elején kell jelentkeznie és a jelentkezés egy tanítási évre szól. A fejlesztő foglalkozásról való 

távolmaradást minden estben igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozások között minimum 5 

perc szünetet kell tartani. 

1. Napközi otthon, tanulószoba (tanulást segítő foglalkozás) 

 A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskola biztosítja az első nyolc 

évfolyamon a 16 óráig tartó foglalkoztatást, mely alól a szülő írásbeli kérelme alapján 

az igazgató adhat felmentést. A felmentést a tájékoztatóba vagy ellenőrzőbe kell 

beragasztani és a portán távozáskor bemutatni. A felmentési kérelem egy tanévben 

kétszer módosítható: 

 Az I. félévben: szeptember 30-ig 

 A II. félévben: január 10-ign szeptember 30-ig, a II. félében január 30-ig./ 

 A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport 

üzemelhet, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem 

megoldott és legalább tízen jelentkeznek.  

 Az egész napi foglalkoztatást az első két évfolyamon iskolaotthonos formában, a 3-4. 

évfolyamon napköziben, az 5- 8. évfolyamon tanulást segítő foglalkozáson biztosítjuk. 

 A napközis foglalkozást, vagy a tanulást segítő foglalkozást azok a tanulók is igénybe 

vehetik, akik az iskolai étkeztetést nem igénylik. 

2. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások, szakkörök 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a segítségre szorulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segíthetik. 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

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

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével az igazgató dönt. Szakkör 
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vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója.  

3. Iskolai sportegyesületek  

           Benkő Kardvívó Sportegyesület, mely szabadon választható, és térítésköteles. 

4. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók kibontakozását segítik a különféle (szaktárgyi, levelezős, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket rendszeresen szervezünk az iskolában. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

5. Kirándulások 

 Az iskola nevelői a pedagógiai munka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

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

felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

6. Erdei iskola 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon 

önkéntes, a felmerülő költségeket a kirándulásokhoz hasonlóan a szülőknek kell fedezniük. 

7. Szabadidős, múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon, ha az tanítási időn kívül esik és 

költségekkel jár, önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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, hangversenyek, 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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8. 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. 

9.  Iskolai könyvtár 

 A tanulók egyéni és csoportos tanulását, önképzését, a szabadidő hasznos eltöltését a tanítási 

napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. A könyvtár korlátozottan nyilvános, csak az iskola 

tanulói és dolgozói használhatják. A könyvtár minden tanítási napon nyitva van, használata 

ingyenes. A könyvtári könyvek elvesztése, rongálása kártérítési kötelezettséggel jár. 

10.  Hit- és erkölcstan 

Az iskolában kiemelt fontosságú az óratervi órák közé beiktatott református hit- és 

erkölcstanoktatás, melynek heti kötelező óraszámát (2 tanítási óra) a Magyarországi 

Református Egyház Közoktatási Törvénye határozza meg. A hit- és erkölcstan tantárgy tanulása 

az iskola tanulói számára kötelező.   

 

V. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓHOZ VALÓ SZÜLŐI HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 

Az iskolában használt elektronikus naplót használunk. Ennek adataiba a szülő/gondviselő az 

online felületen az iskola által szülői jogon biztosított jelszó használatával betekintést nyerhet. 

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségének egy részét is elektronikus úton teljesíti. 

VI. A MEGJELENÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Iskolánk keresztyén egyházi intézmény. Hivatását, céljait csak akkor töltheti be, ha külső és belső 

rendjében, megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításának és Jézus Krisztus példájának követésére 

törekszik. Iskolánk minden tagjának – diákjának, tanárának és más dolgozójának – komoly felelőssége, 

hogy magatartásával és cselekedeteivel példát mutasson a környező társadalom számára. Az alábbi 

szabályok megtartásának kötelezettsége nemcsak az iskolában érvényes, hanem időben és térben azon 

kívül is. 
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  Viselkedés 

- Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell jutni a 

tiszteletnek, a szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülni kell a tettleges durvaságot, az alantas 

és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, mely a közösség tagjait zavarja, 

megbotránkoztatja vagy sérti, esetleg lelki sérülést okoz. 

- A lányok és fiúk kapcsolatában a mértékletesség legyen a vezérelv. 

- Egymást a napszaknak megfelelően vagy a hagyományos református köszöntéssel kell 

köszönteni az iskola valamennyi tanárát és dolgozóját az iskolában és azon kívül is, ugyanez 

vonatkozik az épületen belül minden más felnőttre. 

- A tanterembe lépő vagy onnan távozó tanárokat vagy vendégeket az osztályközösség vagy 

tanulócsoport felállással köszönti. 

- A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember (tanár vagy diák) munkájának 

megbecsülése a sikeres munka előfeltétele. Az órai munkában való folyamatos részvétel 

kötelező, az eredményes tanulás első és elengedhetetlen feltétele. 

- A jó közérzet, az iskolai vagyon megóvása érdekében elengedhetetlenül fontos a munka- 

és tanulóhelyek berendezéseinek, gépeinek, eszközeinek óvása, öltözők, szekrények 

folyamatos rendben és tisztántartása, az iskola, az udvar védelme. 

- Minden tanuló köteles a villamos energiával, fűtéssel, ivóvízzel takarékoskodni. 

- A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után pedagógusi felügyelettel a tanulók felrakják 

a székeket, kiszedik a padokból a szemetet, leoltják a villanyt és bezárják a nyitott 

ablakokat. 

- Az iskola területén okozott szándékos vagy gondatlan rongálás esetén a diákokat terheli a 

kártérítés. Kártérítési kötelezettség: /20/2012./VIII.31./ EMMI rendelet 61§ szerint:  

 

/1/ Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, 

az okozott nagyságát felmérni és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletet ellátó személyét 

megállapítani, 

/2/ Ha a vizsgálat megállapítása során a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a 

tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a 

szülőt fel kell szólítani a Nkt. 59.§/1/-/2/ bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár 

megtérítésére. 



16 

 

A kár rendezése az igazgató által meghatározott módon történik. A kárrendezés módjáról az 

igazgató egyeztet a szülővel. 

- A törvény értelmében a dohányzás szigorúan tilos az intézmény egész területén, közvetlen 

környezetében és az iskolai rendezvényeken. Tilos továbbá a szeszesital, a kábítószer és más, 

egészségre ártalmas szerek fogyasztása, illetve tilos ezek hatása alatt iskolába jönni. E szabály 

megszegése esetén a tanuló fegyelmi vétséget követ el, ezért felelősségre vonható. 

 

  Öltözködés, küllem 

- Az iskolai ünnepélyeken minden tanulónak az iskolai egyenruhát kell viselnie. A lányoknak 

galléros és ujjas fehér blúz, sötétkék vagy fekete térdig érő szoknya vagy fekete nadrág (nem 

leggings), fiúknak fehér ing, sötétkék vagy fekete szövetnadrág, valamint az öltözékhez illő 

elegáns cipő. Ezen felül az általános iskolásoknak sötétkék mellény, a gimnáziumi tanulóknak 

bordó mellény és az iskola monogramjával ellátott sötétkék illetve bordó nyakkendő.  

- A hétköznapi viseletben minden tanulónak a köpeny viselése a szünetekben is kötelező az 

iskola egész területén. Itt is, az általános iskolásoknak kék, a gimnáziumi tanulóknak bordó a 

köpeny színe, rajta az iskola címerével.  

- Az öltözködési szabályok be nem tartása fegyelmi fokozatot von maga után: egy ünneplő ruha 

hiánya, öt köpenyhiány a következő fegyelmi fokozatot; öt testnevelés felszerelés hiánya 

elégtelen osztályzatot jelent.   

- Egyébként a tisztaság, a mértékletesség és az egyszerűség legyen a mérvadó. Tilos a hivalkodó, 

a feltűnő és a hiányos öltözék. 

- A testékszerek, valamint az első hat évfolyamon a szépítőszerek használata tanítási időben nem 

megengedett. 
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VII. A TANULÓK LELKI- ÉS TESTI EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 

1.  A tanuló kötelessége, hogy: 

 egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit tiszteletben tartsa, és 

mindenkor azokhoz méltóan viselkedjen; 

 szorgalmasan tanuljon, rendszeresen részt vegyen az iskolai és a gyülekezeti 

istentiszteleti alkalmakon, óvja környezetét, tiszteletet és felelősségérzetet tanúsítson 

egyháza, nemzete, hazája, szülei, nevelői iránt; 

 tartsa tiszteletben tanárai, iskolatársai emberi méltóságát és személyiségi jogait; 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő ismereteket; 

 tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat, veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy 

balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi –, ha rosszul érzi magát vagy ha megsérült; 

 ismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában (pl. 

tűzriadó); 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2.  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben, csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 testnevelésóra alatt a felmentett tanulóknak is a tornateremben, illetve a sportpályán 

kell tartózkodniuk; 



18 

 

 az öltözőkben a testnevelés óra alatt senki sem tartózkodhat, az öltözőket zárva kell 

tartani; 

 az öltözőkben pénz, értéktárgy nem hagyható; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelés viselése kötelező. A testnevelésórán tornacipő, fekete nadrág, és fehér 

póló az iskola emblémájával. 

 testnevelésórán történő részvétel alóli felmentés csak orvosi igazolás alapján adható 

ki; 

 könnyített, illetve gyógytestnevelés jogosságát szakorvosi vélemény alapján 

figyelembe kell venni; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót; 

 állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell részt venniük a tanítási órán, ha 

az első, vagy utolsó óra; 

 a szeptemberben leadott kérelem és sportolói adatlap leadása után mentesülnek a plusz 

két óra testnevelés alól a rendszeresen sportoló tanulók; 

 tanórai balesetet azonnal jelezni kell az órát tartó testnevelőnek, aki jegyzőkönyvet 

készít az esetről. 

3.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és 

iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az iskolában tanévenként meghatározott napokon és 

időpontban rendel. 

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente legalább egy alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal. 

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalommal. 

6. Az iskola területén és a bejárattól 50 méterig TILOS A DOHÁNYZÁS!  
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VIII. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

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

Az osztályközösség élén pedagógus-vezetőként az osztályfőnök áll.  

 

A DIÁKKÖRÖK 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

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

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat (diákpresbitérium) és 

a szülői szervezet. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek 

figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a 

nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. 

Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében 

a tanév végéig részt kell venniük. 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT (DIÁKPRESBITÉRIUM) 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat (diákpresbitérium) 

működik a 7. évfolyamtól érettségiig. 

2. Az iskolai diákönkormányzat (diákpresbitérium) tevékenységét az osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja.  

3. A diákönkormányzat (diákpresbitérium) tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 

nevelő segíti. 
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4. Az iskolai diákönkormányzat (diákpresbitérium) képviseletét az iskolai 

diákönkormányzatot(diákpresbitériumot segítő nevelő látja el.  

5. „A diákönkormányzat (diákpresbitérium) véleményét ki kell kérni:  

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt.”  (2011. CXC NKT. 48§ 4. bekezdés) 

 

AZ ISKOLAI DIÁKKÖZGYŰLÉS 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

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

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

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot (diákpresbitériumot) segítő nevelők, valamint a 

diákönkormányzat (diákpresbitérium) vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

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

iskolai Munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  
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KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOZÁSOK 

A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai Munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

tájékoztatja: 

 az iskola igazgatója 

- az iskolai Diákönkormányzat (diákpresbitérium) vezetőségi ülésén legalább 

félévente 

-  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

- az iskola honlapján 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban, a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvön) keresztül írásban, valamint az elektronikus 

naplón keresztül tájékoztatják.  

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján fordulhatnak az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a Diákönkormányzathoz (diákpresbitériumhoz) vagy a Szülői Szervezethez.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a 

Nevelőtestülettel vagy a Szülői Szervezettel. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai Munkatervről, az aktuális feladatokról 

tájékoztatja: 

 az iskola igazgatója 

- a szülői szervezet választmányi ülésén minden évben kétszer, 

- honlapon 

 az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein.  

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  
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 szóban: 

- a családlátogatásokon, 

- a szülői értekezleteken, 

- a nevelők fogadóóráin, 

- a nyílt tanítási napokon, 

- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

- vagy előre egyeztetett egyéb időpontban (személyesen vagy telefonon). 

 az e-naplón keresztül, melyhez minden szülőnek az intézmény által küldött kód 

biztosításával hozzáférési lehetősége van. A félévi minősítő értékelés az ellenőrző 

útján és az év végi minősítő értékelés bizonyítvány útján történik. 

 a nyelvi előkészítő osztályokban az angol nyelvből félévenként tett vizsgáról külön 

értesítőn. 

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai Munkaterv 

tartalmazza.  

8. A szülők és a tanulók saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az igazgatóhelyettesekhez 

az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

Diákönkormányzatokhoz (Diákpresbitériumokhoz) vagy a Szülői Szervezethez fordulhatnak. 

9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a Szülői 

Szervezettel.  

A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 

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

értekezleteken a szülőket, illetve osztályfőnöki órákon áprilisban a tanulókat értesíti a 

következő tanévben választható tantárgyakról. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik 

életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban 

adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 
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2. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 

3. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

4. Kilencedik évfolyamom kötelezően választható második idegen az érdeklődők számát 

figyelembe véve nyelv: német, olasz, francia. 

5. Emelt szintű érettségire való fakultációs felkészítés választható tantárgyai: magyar nyelv-és 

irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv. 

6. A döntését tanév közben nem módosíthatja, a választott tárgy foglalkozásain a tanév végéig 

köteles részt venni. Hiányzása mulasztott órának számít, igazolni kell.  

 

A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK, 

AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

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

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek (működhetnek): 

 osztályonként két-két hetes, 

 szekrényfelelős 

 tantárgyi felelősök (leckefelelős) stb. 
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4.  A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki és munkájukat 

értékeli. A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. 

az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

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

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

értesítik az igazgatóságot; 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát; 

 az utolsó foglalkozás végén a hetes kötelessége a pedagógus jelenléte mellett a székek 

felrakásának ellenőrzése, a szemét kiszedése, az ablakok bezárása. 

5.  A 9 – 12. évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.30 és 7.50 között, valamint 

az óraközi szünetekben a nevelői szoba folyosóján tanulói ügyeletet látnak el, összeírják a 

hiányzó tanulók létszámát és leadják a titkárságra. A tanulói ügyeletesek közvetítik a tanulók 

kéréseit a nevelők, illetve a titkárság felé. A tanulói ügyeleteseket az iskolai 

Diákönkormányzat (Diákpresbitérium) osztja be. 

6.  Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: 

leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb. 

7.  Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában 

a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A 

tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai Munkaterv 

tartalmazza. 
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A TANULÓK MULASZTÁSA 

A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

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

foglalkozásokról igazolni kell. 

2.  A szülő egy tanév folyamán gyermekének három alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két 

nap hiányzását igazolhatja az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel.   

3.  Előzetes szülői vagy valamilyen szervezet, sportegyesület írásbeli kérésére engedélyezhető a 

távollét az alábbiak szerint: osztályfőnök legfeljebb 2, az igazgató legfeljebb 5 tanítási napra 

kiterjedő összefüggő távolmaradást engedélyezhet. A tanulók előzetes osztályfőnöki 

engedéllyel egyszerre kettő napot mulaszthatnak – tanévenként legfeljebb 3 alkalommal. 

4. Ha nem előzetes engedéllyel hiányzik a tanuló, akkor a hiányzás kezdő napján jelenteni kell 

az iskolának a hiányzás okát és várható időtartamát. A bejelentést megteheti a szülő, családtag 

írásban vagy telefonon. 

5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján köteles igazolni  

 kettő napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

 kettő napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással.  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni. 

6. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha hét tanítási napon belül nem igazolja 

távolmaradását. 

7.  Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, 

valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az e-naplóba bejegyzi. 

Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, 

egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.  

8. A késéssel érkező tanuló nem zárható ki a tanítási óráról. A 7.50 után érkezők és a 

mentességben részesülő tanulók azonban kötelesek az aulában megvárni a tanóra kezdetét.  

9. Ha a tanuló a tanítási napját megszakítva, valamelyik közbülső óráról, illetve az utolsó óráról 

hiányzik vagy engedély nélkül távozik, hiányzása igazolatlannak minősül. 
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10. Annak a tanulónak, aki minimum 3 napos hiányzás után érkezik iskolába meg kell írni az azon 

a napon írandó témazárót, témazárókat, de annak az osztályzatát nem kötelező elfogadnia.  

11. Az egyházi és iskolai rendezvényekre szóló szülői igazolást az osztályfőnök nem köteles 

elfogadni. 

 

A MULASZTÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI 

1. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásainak óraszáma együttesen meghaladja 

 - a 250 óra elméletet, és 

- az adott tanévre előírt tanórák 30 %-át, és emiatt nem osztályozható, a tanuló tanulmányait 

osztályozó vizsga letételével vagy az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Igazolt hiányzás esetén a nevelőtestület engedélyezheti, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tegyen. 

2. Ha a tanuló ezeket a határokat 75%-ban megközelíti az osztályfőnök vagy a szaktanár köteles 

szülői értesítést kezdeményezni. 

3. A tanóra és egyéb foglalkozás igazolatlannak minősül, ha az hét nap alatt nem igazolja 

távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el. 

4. Szaktanár engedélyt távolmaradásra csak saját órájáról adhat. 

5. Az iskola és/vagy az osztályközösség érdekeit szolgáló hiányzást az osztályfőnök igazolhatja. 

6. Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, az alábbi következményekkel kell számolnia: 

 1 igazolatlan óra után: a tanuló szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, és 

az iskola köteles a szülőt értesíteni és felhívni a szülő figyelmét a mulasztás 

következményeire. 

 2-4 igazolatlan óra után: a magatartási jegy adott tanévben legfeljebb jó lehet. 

 5-9 igazolatlan óra után: osztályfőnöki fokozatot von maga után, a magatartási jegy 

az adott tanévben legfeljebb változó lehet.                        

 10 igazolatlan óra után: igazgatói intő jár és az iskola köteles értesíteni a szülőt, a 

gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekvédelmi szakszolgálatot és a gyámhivatalt, 

illetve a magatartási jegy az adott tanévben legfeljebb rossz lehet. 

 15 óra után: fegyelmi eljárás következik. 
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 30 és 50 órás igazolatlan mulasztás után is az iskola köteles értesíteni a szülőt, a 

gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekvédelmi szakszolgálatot és a gyámhivatalt.  

7 . A nem tanköteles tanuló tanulóviszonya 30 óra igazolatlan hiányzás után megszűnik. 

8. „Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében 

igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva 

a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel 

felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre, 

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – 

amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a 

teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.” 

(Cst. II. fejezet, 15. §) 

 

ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 

1. Az étkezési díjakat minden hónapban az előre meghatározott napokon a gazdasági irodában, 

vagy banki átutalással kell befizetni.  

2. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő 

hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére visszafizeti. Ennek feltétele, 

hogy az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előbb, reggel 9-ig az iskolatitkárnál lemondja.  

 

A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 

FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, AZ 

ELOSZTÁS RENDJE 

 A tanulók részére szociális támogatások az iskolát támogató „Napsugár” Alapítványból adhatók. 

Odaítéléséről az osztályfőnök véleményének kikérése után a kuratórium dönt. A kérelmek csak 

írásban nyújthatók be a megfelelő dokumentumok csatolásával. 
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 A szociális támogatások odaítélésekor előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek 

egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel és rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban nem részesülhet. 

 

 

 

 

A TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

A tankönyvrendelést a munkaközösségek ajánlása szerint az igazgató által megbízott 

tankönyvfelelős készíti el és teszi közzé a szülők számára is elérhető honlapon. 

I. A felmenő rendszerben érvényesülő ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára 

a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk.! 

II. Ingyenes tankönyvre jogosultak azok, akikre igaz és leadják az erről szóló igazolást 

- három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él 

/családi pótlék folyósításáról szóló igazolás/ 

- tartósan beteg /szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi 

pótlékról szóló igazolás 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül /erről szóló 

határozat/ 

- sajátos nevelési igényű tanuló /szakértői bizottság szakvéleménye/ 

- gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett, vagy utógondozói 

ellátásban részesül /gyámhatósági határoz  
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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT – PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ – ISKOLÁN 

KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANULÓI VISELKEDÉS 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (pl. tanulmányi- és 

osztálykirándulások, színház- és mozi látogatások, szalagavató, sportfoglalkozások táborozások, 

kerékpár- és gyalogtúrák, uszodalátogatások stb.) is kötelesek betartani a házirend előírásait. 

A diákok valamennyi iskolán kívüli rendezvényen való részvétel előtt az adott rendezvénnyel 

kapcsolatos teljes körű balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A balesetvédelmi előírások 

betartása kötelező, azt a csoport felnőtt felelős vezetője folyamatosan ellenőrzi. 

Az iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó általános szabály, hogy a tanuló számára tilos annak 

a csoportnak az önkényes elhagyása, amelybe a rendezvény kapcsán besorolást nyert. 

Tilos továbbá a szállás- és táborhely önkényes elhagyása, a saját vagy mások testi épségét, s az 

iskola jó hírnevét veszélyeztető magatartás. Tilos a dohányzás. Tilos az alkohol- és 

drogfogyasztás. 

 

A NAPKÖZI OTTHONRA ÉS A TANULÓSZOBÁRA (TANULÁST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSRA) VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

1. A délutáni foglalkozásokon biztosítjuk a tanulók egyéni fejlesztését és a differenciált 

foglalkozást és tehetséggondozás lehetőségét. 

2. A délutáni foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. Szülői igény esetén a 

napköziben a tanulók számára 16 óra és 17 óra között az iskola felügyeletet biztosít. 

3. A délutáni foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

4. A tanuló délutáni foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

engedélyt adhat.  

5. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával 

folyamatosan példát mutat, a tanév végén jutalomban részesíthető. A napközis csoportokban 

a csoportvezető pedagógus által kijelölt felelősök működhetnek. 

6. A felsős tanulóknál a gyorsabban tanuló diákok segíthetik a házi feladatok ellenőrzését.  
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A TANULÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

A tanuló évközi rendszeres értékelése nyilvános, a tanulónak joga van megfelelő tájékoztatást 

kapni teljesítményéről, a kapott érdemjegyekről. 

1. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, 

illetve felzárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló 

teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük 

és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

2. A kapott osztályzatokat a tanár az elektronikus naplóban rögzíti, melynek elérését az iskola 

a szülői hozzáférési kóddal biztosítja. A félévenkénti értesítőkben, illetve 

bizonyítványokban a szaktárgyak érdemjegyén kívül minden tanuló minősítést kap a 

magatartásáról és szorgalmáról. Ezeket a minősítéseket az osztályozó értekezlet hagyja jóvá 

az osztály véleményének figyelembe vételével és az osztályfőnök javaslata alapján.  

3. Az osztályzatok, érdemjegyek megállapításánál alkalmazott eljárásban a tanuló 

érdemjegyéről a szaktanár dönt. Tantárgyi követelményeket az első tanítási órán írásban kell 

rögzíteni. 

4. A házi feladat hiányának következményei:  

- általános iskolában az 5. hiány után szaktárgyi elégtelen,  

- gimnáziumban a 3. hiány után szaktárgyi elégtelen.  

5. A felszerelés hiányának következményei:  

- általános iskolában az 5. hiány után a következő fegyelmi fokozat,  

- gimnáziumban a 3. hiány után a következő fegyelmi fokozat. 

6. A tájékoztató füzet és az ellenőrző hiányának következményei: az 5. hiány után a 

következő fegyelmi fokozat. 

7. Egy tanítási nap kettő témazáró dolgozatnál több nem íratható. Az egyetlen óra 

tananyagából íratott írásbeli számonkérés nem számít témazáró dolgozatnak. 
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Osztályzás: 

  

1-4. évfolyam 
5-8. évfolyam 9-12 (13.) évfolyam 

0-50% 
elégtelen 0-40% elégtelen 0-50% elégtelen 

51-60% 
elégséges 41-60% elégséges 51-60% elégséges 

61-80% 
közepes 61-80% közepes 61-80% közepes 

81-90% 
jó 81-90% jó 81-90% jó 

91-100% 
jeles 91-100% jeles 91-100% jeles 

 

8. Ha a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet, melynek időpontja augusztus vége.      

9. Évfolyamismétlésre kell kötelezni mindazokat a diákokat, akik az előírt tanulmányi 

követelményeket nem teljesítették. Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem 

tesz eleget az előírt követelményeknek, munkáját osztályfőnöke a tanév végén szöveges 

formában értékeli a tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon. 

10.  Az előrehozott osztályozóvizsgára a kért vizsgaidőpont előtt 30 nappal kell a vizsgákért 

felelős igazgatóhelyettesnél jelentkezni. 

11.  A 4-12. évfolyamos tanulóknak a belső vizsgarendben leírt tantárgyakból vizsgát kell tenniük. 

A belső vizsgarendet az éves munkaterv határozza meg. A vizsgán elért érdemjegyek 

kétszeresen számítanak be a tanév végi értékelésbe. Hiányzás esetén a vizsgát a kijelölt 

időtartamon belül pótolni kell, különben osztályzata elégtelen. Az év végi jegy 

megállapításánál az összes szerzett jegyet be kell számítani. Az érettségit megelőző 

évfolyamon az első féléves jegy, a kis érettségi jegy és a második féléves jegy átlaga kerül a 

bizonyítványba.  

12. A félév teljesítéséhez a tanulóknak megfelelő számú osztályzattal kell rendelkezniük. 

 heti 1 órás tantárgynál min. 3 jegy  

 heti 2 órás tantárgynál min. 4 jegy 

 heti 3 órás tantárgynál min. 5 jegy, 
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 heti 4-5 órás tantárgynál legalább 6db/félév osztályzatot kell megszerezni. 

13.  A fél-és év végi osztályzatok megállapításánál figyelembe kell venni, hogy elégtelen és 

elégséges osztályzatnál 1,81-tól felfele kerekítünk, más esetekben 75 századtól kötelező 

felfele kerekíteni. 

14. Az érettségi vizsga időpontjait és jelentkezési határidőit kormányrendelet szabályozza, melyet 

minden évben az iskola honlapján közzé teszünk. 

15. Az érettségi vizsgát csak az 50 órás közösségi munka elvégzéséről szóló igazolás 

bemutatásával lehet elkezdeni. 
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VIZSGASZABÁLYZAT 

AZ ISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012./VIII.31./EMMI rendeletének 64-73§ 

rendelkezik. Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenni. 

Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 

 

Osztályozóvizsga 

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tenni, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozások alól; 

- tanulmányait magántanulóként folytatja; 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményeit egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladta a 250 órát; 

- hiányzása egy adott tárgyból meghaladta a tanítási órák 30 %-át és emiatt 

a tanuló teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető és a nevelőtestület 

engedélyezi az osztályozó vizsgát; 

- ha a tanuló mulasztásainak a száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem értékelhető; 

- ha olyan tárgyból szeretne előrehozott érettségi vizsgát tenni, melynek 

tanítása az intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon 

fejeződik be; 

- az iskolában tartott tanulmányi vizsgák esetén az igazgató írásban 

tájékoztatást ad a vizsga időpontjáról. 

 

Az iskolában tartott osztályozó vizsga esetén beadott kérelem alapján az igazgató írásban ad 

tájékoztatást a vizsga időpontjáról. 
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Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok 

megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló. Osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani 

nem lehet. 

 

Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként az intézmény 

különbözeti vizsgát írhat elő. Abban az esetben, ha a belépő tanuló tanult tárgyainak éves óraszáma 

kevesebb, mint iskolánk helyi tantervében szereplő óraszám, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát 

kell tennie. Különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. Különbözeti vizsga letételére 

egy tanítási évben kétszer van lehetőség. 

 

Javítóvizsga 

Javító vizsga augusztus 15-31-ig terjedő időszakban szervezhető. 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 

- a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott; 

- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott; 

- az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy azt nem fejezte be. 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet az a vizsgázó, aki a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad. Fel 

nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, amely nem vezethető vissza a 

vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből 

kell tenni. 

 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok 

Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák írásbeli, 

szóbeli illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. A tantárgyi követelmények a honlapról 

mindenkor letölthetőek. 
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Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. BTMN tanuló legfeljebb 30 perc 

időhosszabbítást vehet igénybe. 

Egy napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között legalább 10 perc pihenőidőt 

kell biztosítani. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg 

előforduló rendkívüli események, szabálytalanságok leírásával, a dolgozatot beszedő felügyelő tanár 

aláírásával. A javító tanár piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó az alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett vizsga 

előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a hozzá 

tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc felkészülési idő után 

önállóan felel. A segédanyagról a vizsgáztató tanár gondoskodik 

 A szóbeli felelet időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából 

teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat. A következő vizsgatárgy tételhúzása 

előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van. Ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon 

legfeljebb 3 tárgyból szóbelizik egy vizsgázó. A szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt 

értékelést a jegyzőkönyvre. 

 

Vizsgaidőszakok: 

 Őszi: augusztus 15-31 

 Félévi: a félév utolsó napja előtti két hét 

 Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi időszak első 

vizsganapját megelőző két hét / április/ 

 Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két hét 

 

A vizsgák követelménye, részei 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. 

A vizsgák részeit a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határoztuk meg. 

 

tantárgy írásbeli szóbeli gyakorlati 
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magyar nyelv és irodalom x x  

matematika x x  

történelem td. államp. ism. x x  

biológia, természetism.- egészségtan x x  

fizika x x  

kémia x x  

idegen nyelv x x  

földrajz x x  

informatika  x x 

rajz  x x 

testnevelés   x 

református hit-és erkölcstan  x  

ének-zene egyházi ének  x x 

tánc- és dráma  x  

 

A vizsgák értékelésének helyi rendje 

osztályozó-és különbözeti vizsga esetén,  

 

1-4. évfolyam 
5-8. évfolyam 9-12 (13.) évfolyam 

0-50% 
elégtelen 0-40% elégtelen 0-50% elégtelen 

51-60% 
elégséges 41-60% elégséges 51-60% elégséges 
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61-80% 
közepes 61-80% közepes 61-80% közepes 

81-90% 
jó 81-90% jó 81-90% jó 

91-100% 
jeles 91-100% jeles 91-100% jeles 

 

A javítóvizsgák, illetve ennek pótló vizsgájánál /minimumkövetelmény/: 

0-49%-elégtelen 

50%-84%-elégséges 

85-100%-közepes 

 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatkörben 

eljáró a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, és az általa kijelölt intézmény szervezi. 

A tanuló (kiskorú tanuló szülője aláírásával) a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 

harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván 

vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt 

intézménynek, amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló (kiskorú tanuló szülője aláírásával) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a kérelmet hét napon 

belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról a vizsgáztató 

iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló jogviszonyban áll.  
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A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít 

 vagy folyamatosan jeles tanulmányi eredményt ér el 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez  

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, dicsőséget szerez, vagy bármely 

más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola 

jutalomban részesíti. 

 

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

- szaktanári dicséret (napközis nevelői dicséret/ diákpresbitériumi) 5 db 

- osztályfőnöki dicséret       3 db 

- tagozatvezetői dicséret      2 db 

- igazgatói dicséret       2 db 

- nevelőtestületi dicséret      csak tanév végén 

A fokozatok bejegyzésére az ellenőrzőbe és a naplóba a jutalmat adó nevelő és az osztályfőnök jogosult.  

1. Egyéb jutalmazási formák: 

- oklevél 

- kitüntetések 

- könyvjutalom 

2. Ösztöndíjak 

- Angyalföldi ösztöndíj-hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú tehetséges tanulók 

támogatása. 

- Benkő István lelkipásztor emlékére létrehozott Alapítvány ösztöndíjai: 

- Benkő István ösztöndíj kiemelkedő közösségi és hitéleti munkáért 
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- Bolyai János ösztöndíj kiemelkedő természettudományos munkáért 

- Kodolányi János ösztöndíj kiemelkedő humán területen nyújtott tanulmányi 

munkáért 

Az ösztöndíjra a pályázatot minden tanév november 15-ig kell benyújtani. 

5. A versenyek helyezettjei a következőképpen jutalmazhatók: 

- Iskolai szintű versenynél az 1-3. helyezett szaktanári dicséretben, és szaktárgyi 

jelesben részesül. 

- Kerületi szintű versenynél az 1-10. helyezett tagozatvezetői dicséretben részesül. 

- Országos szintű versenynél az 1-10. helyezett igazgatói dicséretben részesül. 

6. A végzősök (8, 12. osztályos tanuló), külön jutalma a „Benkő-plakett” és díszoklevél, melyet a 

tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége előtt vehetnek át. Az a végzős diák kaphatja: 

- aki tanulmányai befejezéséig képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi 

eredményt ért el; 

-  segítette közössége, társai fejlődését; 

- példamutató volt a magatartása; 

- aktívan vett részt az iskolai rendezvényeken; 

- önként vállalt és teljesített az osztályért és iskoláért feladatokat; 

- eredményesen vett részt a tanórán kívüli munkákban (sport, DP, énekkar, szakkör 

stb.). 

7. Az az egy alsós, egy felsős, egy középiskolai tanuló, aki az év során a legjobb tanulmányi 

eredményt érte el, az osztályfőnök felterjesztése és tantestület szavazata alapján megkapja az „Év 

tanulója” vándorserleget. Amennyiben kétszer nyeri el, végleg nála maradhat. 

8. Kiváló Sportoló vándorserleget kaphat az intézmény 5-12. évfolyamos tanulója, akit tanulmányi-

és sporteredménye alapján testnevelője vagy osztályfőnöke felterjeszt. A vándorserleg 

elnyeréséről a nevelőtestület dönt. Amennyiben egy tanuló kétszer nyeri el a díjat, a serleget 

véglegesen megkapja. 

9.  A nevelőtestületi dicséret a tanév végén adható az osztályfőnök felterjesztése és a nevelőtestület 

(vagy a szaktárgyi munkaközösségek egyetértésével). A nevelőtestületi dicséreteket a tanévzáró 
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ünnepélyen az iskola igazgatója nyújtja át. A nevelőtestületi dicséretet a bizonyítványba is be 

kell jegyezni. 

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

közösséget (osztályt) a „Legjobb osztályközösség” címmel jutalmazzuk, mely mellé egy 

kiránduló nap jár. A csoportos dicséretet is írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell 

hozni.  

 

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

Azt a tanulót, aki 

- az iskolának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel ellentétesen viselkedik; 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti; 

- vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi; 

- vagy igazolatlanul mulaszt - büntetésben lehet részesíteni. 

1. Az iskolai büntetések formái 

- szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés,  2 db 

- szaktanári intő       1 db 

- osztályfőnöki figyelmeztetés     2 db 

- osztályfőnöki intő       1 db 

- tagozatvezetői figyelmeztetés     2 db 

- tagozatvezetői intő      1 db 

- igazgatói intő       1 db 

- igazgatói megrovás      1 db 

- tantestületi megrovás      

- fegyelmi eljárás. 

‒ A szaktanári figyelmeztetés és intő után a következő rendbontásért már osztályfőnöki 

figyelmeztetés következik.  (Havi magatartásjegye legfeljebb hármas/változó.) 
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‒ Újabb fegyelmezés után már osztályfőnöki intés következik. (Havi magatartásjegye 

legfeljebb kettes/rossz.) 

‒ Osztályfőnöki intő utáni rendbontás tagozatvezetői figyelmeztetőt von maga után. (A félévi 

magatartásjegye legfeljebb változó lehet.) 

‒ További vétségek tagozatvezetői intőt vonnak maguk után. (Az év végi magatartásjegye 

legfeljebb elégséges/rossz lehet.) 

‒ Újabb fegyelmezetlenség esetén igazgatói intő, majd rovó jár a tanulónak. (Év végi 

magatartásjegye legfeljebb kettes/rossz lehet.) 

‒ Az igazgatói rovó elérését követően iskolai bizottság előtti meghallgatásra kerül sor, a 

tanuló, a szülők, illetve a tantestület megbízott tagjainak részvételével. 

‒ A mennyiben nem tapasztalható változás, fegyelmi eljárás indítható. 

‒ A fegyelmi fokozat kiosztásakor a vétségek súlyosságának egyéni mérlegelésére is lehetőség 

van, ezért az előzőekben ismertetett sorrendhez képest lehetnek eltérések. 

‒ Félév után a fegyelmi fokozatok továbbra is érvényesek maradnak. Abban az esetben 

viszont, ha egy tanuló magatartásában a második félév folyamán jelentős javulás 

tapasztalható, az osztályozó konferencia döntése alapján az év végi jegy a félévihez képest 

magasabb értékű is lehet 

2. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

3. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intő” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
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4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola 

igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

5. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.  

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

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

7. Az alsó tagozatos tanulók magatartásának értékelésénél betétlap rendszert alkalmazunk. A 

betétlap rendszert az első szülői értekezleten ismerteti minden osztályfőnök. 

8. Az ötödik évfolyam magatartásának értékelésekor 10 „magatartáskártya” előzi meg az iskolai 

büntető rendszert. 

9.  A Református közoktatási törvény (1995/I. – az 1998, 2005, továbbá 2013-ban átfogó 

módosításaival egységes szerkezetben -  41. §) alapján nem lehet az iskola tanulója az, aki e 

törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, illetve olyan közösségnek tagja, amely 

a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvényével összeegyeztethetetlen 

nézeteket hirdet. 

„41.§ A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, 

hagyományait, ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék; tiszteletben tartsa 

tanárai és diáktársai emberi méltóságát; szorgalmasan tanuljon; rendszeresen részt 

vegyen az iskolai és a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon; óvja környezetét; tiszteletet, 

megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson egyháza, nemzete és hazája, szülei, nevelői, 

iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt.” 

10. Magyarországi Református  Egyház Köznevelési Törvényének 35.§ szerint a gimnázium 

tanulói tanulmányaik megkezdése előtt fogadalmat kötelesek tenni.  
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Krétaforgató díj: minden tanévben a gimnáziumi tanulók április 20-ig titkos szavazással 

megválasztják az általuk elismert pedagógust. 

AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES TÁRGYAK ÉS ESZKÖZÖK BEHOZATALA AZ 

ISKOLÁBA 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl nagyobb értékű tárgyat 

(ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) csak saját vagy szülői felelősségre hozhatnak magukkal. A 

behozott, megrongálódott vagy elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. A 

mobiltelefonokat a tanítás ideje alatt kikapcsolt állapotban kell tartani!  A tanórát zavaró vagy ott 

használt mobiltelefon elvehető és 15.00 óra után a titkárságon átvehető. 

A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA ÉS NAGYOBB KÖZÖSSÉGE 

1. A Szülői Szervezet jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő 

kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

2. A Diákönkormányzat (Diákpresbitérium) kötelező véleményezési joga szempontjából a 

tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.  

AZ ISKOLA HELYISÉG- ÉS TERÜLETHASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

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

helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; 

- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

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

- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van 

arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek, 

tantermek stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Minden 

tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, az iskola udvarán 

és helyiségeiben rendet hagyjon. 
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- Az iskola területén szeszesitalt és kábítószert fogyasztani tilos! 

- Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a sportpályán, a 

tornateremben, a strandon és a tanműhelyben. 

- A számítógépterem, a könyvtár, és a tornaterem használatának részletes szabályait a 

házirend melléklete tartalmazza. 

- A tantermekben lévő számítógép, televízió, DVD lejátszó, projektor és interaktív tábla 

csak tanári felügyelettel működtethető. 

- A kijelölt szaktantermeket a tanítási órát tartó tanár a tanítási óra végén bezárja. 

- Az iskolában a kazánház és a karbantartó műhely környékén illetéktelen személynek 

tartózkodni tilos! 

Ha a tanuló az iskolában jogellenesen kárt okoz, akkor a 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti 

köznevelésről 59. §  értelmében kell eljárni. 

VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és 

iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos az iskolában tanévenként meghatározott napokon és 

időpontban rendel a tagozatvezetővel előre egyeztetett időpontban. Az iskolai védőnő elvégzi a 

tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente, illetve szükség esetén 

A tanuló kötelessége, hogy ismerje és betartsa a baleset megelőzési, tűzvédelmi előírásokat és 

annak megfelelően cselekedjen.  

Ennek érdekében 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

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

 pedagógusi felügyelettel működjön közre környezetének rendben tartásában; 

 a folyosókon és az osztálytermekben a tanulók kerüljék a szaladgálást, verekedést és minden 

veszélyes vagy kárt okozó játékot, nem lehet a fákra, kerítésre, focikapura felmászni, a 

radiátorokra, ablakba ülni, az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni; 

 bőrlabdát az iskolába behozni tilos az előforduló súlyos sérülések miatt; 

 azonnal jelentse az iskola valamely nevelőjének, ha saját magát, társait vagy másokat 
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veszélyeztető helyzetet (pl. kapcsolók, konnektorok meghibásodását, megrepedt, betört üveg 

észlelését stb.), tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti 

katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel, illetve – 

amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

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

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén 

pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési 

tervében szereplő előírásokat; 

 közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket - az iskolai közösség biztonsága érdekében 

- az iskolába behozni nem szabad; 

 A tanév elején munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés 

előtt: 

- osztályfőnök 

- technikatanár 

- testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő 

- fizika és kémia kísérleteket végző tanár 

- kirándulások előtt a kirándulást szervező személy 

- táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy 

Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Tűz-, 

vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni az SZMSZ-ben 

leírtakat figyelembe véve. A tanulói balesetekről a tanuló állapotának megfelelő ellátása után 

baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak szerint. 
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A HÁZIREND ELFOGADÁSNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

1. Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az 

iskola igazgatója készíti el. 

2. Házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az 

iskolai Diákönkormányzat (Diákpresbitérium) Vezetőségéhez. A Diákönkormányzat 

(Diákpresbitérium) Vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola 

igazgatóját. 

3. A Házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják 

az iskola igazgatójához. 

4. A Házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai Szülői Szervezet (közösség) 

véleményét. 

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

figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az 

iskola igazgatója beszerzi a Diákönkormányzat (Diákpresbitérium) egyetértését, valamint a 

Szülői Szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

6. Házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az a fenntartó 

jóváhagyásával lép hatályba. 

7. Az érvényben levő Házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha 

azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Diákönkormányzat 

(Diákpresbitérium) iskolai vezetősége vagy a Szülői Szervezet Választmánya. 

8. Házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ez a Házirend 2016. szeptember 1-én– az iskola fenntartójának jóváhagyásával – lép hatályba. 

 

1. Házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskolai Diákönkormányzat 

(Diákpresbitérium). . 

 

----------------------------------------              ------------------------------------------------------- 

2. A Házirendben foglaltakkal egyetértett a Szülői Szervezet. 

 

                                                                                        ---------------------------------------- 

 

 

Budapest, 2016. február 26. ………………… 

 

P.H. 

 

 

                Pavletitsné Egressy Mária Lilla sk. 

 igazgató 
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Legitimációs záradék 

 

Intézményünk házirendjét a nevelőtestület 2016. február 26-án elfogadta. 

Felülvizsgálatát 2017. évben határozta meg. 

 

2016………………………...   a Szülői Szervezet egyhangúan elfogadta. 

 

2016………………………...  a Diákpresbitérium a Házirendet elfogadta  

 

2016………………………...  a fenntartónak véleményezésre átadtuk. 

 

Budapest, 2016. …………… 

 

 …………………………………….. 

 Pavletitsné Egressy Mária Lilla sk. 

igazgató 

 

A Budapest-Északi Református Egyházmegye ……………   ……../2013 sz.-ú határozatával a 

Házirendet jóváhagyta (jegyzőkönyvi kivonat mellékelve). 

A nevelőtestületi véleményezést és elfogadást igazoló jegyzőkönyvi kivonat csatolva. 

A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezését és elfogadását igazoló jegyzőkönyvi 

kivonat csatolva. 
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Mellékletek. 

Legitimálási jegyzőkönyvek (4 db) 


