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Bevezetés  

A Házirendet a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. sz. EMMI 

rendelet, valamint az 1995. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház 

Közoktatási Törvénye alapján állítottuk össze. 

A Házirend hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára, dolgozójára, valamint a 

vonatkozó részek a szülőkre egyaránt. A Házirend előírásai vonatkoznak az iskola 

egész területére, tanítási időre és minden olyan esetre, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll (tanulmányi kirándulás, szakkör, iskolai rendezvények, 

sportrendezvények). A Házirend az iskolába vagy iskolai rendezvényre való 

beérkezéstől a jogszerű távozásig van érvényben. A Házirendhez az iskola 

vendégeinek is alkalmazkodniuk kell. 

A Házirend nyilvános, a tanári szobában, az iskolatitkári irodában, az osztálytermekben, 

a folyosókon és az iskola honlapján olvasható. Módosításkor valamennyi tanulóval 

(osztályfőnöki órán), szülővel (szülői értekezleten) ismertetik az osztályfőnökök a 

változtatásokat.  
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A tanuló jogai 

1. Képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

2. Választása szerint egyéb iskolai foglalkozásokon vegyen részt, ezek a következők: 

- napközi 

- tanulószoba 

- középiskolai előkészítő 

- szakkör 

- sportköri foglalkozás 

- korrepetálás (nem csak választható, a szaktanár kötelezheti is a tanulót) 

A jelentkeztetést az osztályfőnökök végzik és továbbítják az igazgatónak.  A nem 

kötelező iskolai foglalkozásokon való részvétel felvétel esetén legalább egy tanévig 

kötelező.  

3. Részt vegyen az iskolai kulturális, sport és tanulmányi versenyeken és pályázatokon. 

4. Igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, 

létesítményeit.  

5. Jogszabályokban meghatározott szociális juttatásokban részesüljön.  

6. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az iskolaorvosi 

és a fogászati szűrővizsgálatokon mindenki köteles megjelenni. Ha a szülő nem tart 

igényt - a kötelező szűrővizsgálatokon kívül - az iskolaorvosi és fogászati ellátásokra, 

ezt a szakorvosnak írásban jelezze. A tanítási időben joga van, hogy betegség vagy 

rosszullét esetén az iskolaorvos ellátásban részesítse.  

7. Hit- és vallásoktatásban részesüljön. A 2012/13-as tanévtől az első osztályban 

kötelező a részvétel a hitoktatásban, a többi évfolyamon választható, a továbbiakban 

felmenő rendszerben kötelező minden évfolyamon. Az intézmény együttműködik a 

területileg illetékes többi történelmi egyházzal.  

8. Az osztályozó naplóba történő bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. A kijavított 

dolgozatait maximum 10 munkanapon belül visszakapja. A témazáró dolgozatokat nem 

viheti haza, a szülő abba az iskolában a tanári fogadóórán, előre egyeztetett időpontban 

betekinthet. A tanuló joga, hogy egy tanítási napon csak kettő témazáró dolgozatot 

írjon, amelynek időpontját legalább 3 nappal előbb tudnia kell. A szaktanár előre jelzi a 
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naplóban a dolgozatírás időpontját. Felelettel egyenértékű írásbeli számonkérés 

tetszőleges számban íratható.  

9. Megismerje az őt érintő összes jogszabályt, jogi normát. A szabályozások 

megismertetése az osztályfőnök feladata, melyet a Diákönkormányzat bevonásával 

teljesít. Jogszabályváltozás esetén a változásokat az osztályfőnök közli.  

10. A köznevelési törvény alapján választhat, illetve választható a Diákönkormányzat 

(DÖK) tagjai sorába.  A diákokat érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, melyet a 

DÖK-nek továbbíthat.  

11. Személyes, problémás ügyeivel a pedagógusokhoz, ezen belül az osztályfőnökhöz, 

a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőshöz, az igazgatóhelyetteshez, illetve az igazgatóhoz 

közvetlenül is fordulhat. 

 

A tanuló kötelességei 

Minden tanuló az iskolai közösség tagja, ebből fakadó kötelességek: 

1. Azonosuljon az iskola, az osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse annak 

megvalósulását. 

2. Minden tanuló az iskolafenntartó Balatonfüredi Református Egyházközség történelmi 

küldetéséhez és közmegbecsüléséhez méltó magatartást köteles tanúsítani. 

3. A választott tisztségét, megbízatását, a vállalt és rábízott feladatot lelkiismeretesen 

teljesítse. 

4. Egyéni és anyagi felelősséggel tartozik a tantermek, a folyosók, a tornaterem, a 

mellékhelyiségek, az ebédlő, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, 

az iskola felszereléséért, a közös és személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért. 

5. Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa. 

A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik: 

6. Minden tanítási órán felkészülten, fegyelmezetten megjelenni. 

7. Minden tanítási órára kötelesek elhozni a tájékoztató füzetet, a tanuláshoz szükséges 

eszközöket, rendezett állapotban. 
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8. A hiányzás miatt elmaradt tananyagot a következő órára pótolni kell, hosszabb 

hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig.  

9. A tájékoztató füzet az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfontosabb eszköze. 

A tájékoztató füzet elvesztését jelenteni kell az osztályfőnöknek. Ha a tanuló hibájából 

történt az elvesztése, vagy megrongálása, akkor osztályfőnöki, a további esetben 

igazgatói felelősségre vonás a büntetés. A szülő a tájékoztató füzetbe került beírásokat 

(osztályzatok, meghívások, értesítők, jutalmazó- vagy fegyelmezési intézkedéseket) 

három napon belül aláírja. Ha a tanuló rendszeresen nem hozza az iskolába a 

tájékoztató füzetet, és így a szülők nem értesülnek gyermekük osztályzatairól, az 

osztályfőnök levélben, vagy telefonon értesíti a szülőket, és személyes találkozót 

kezdeményez.  

10. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a tanteremből és padjaikból a szemetet 

eltávolítani, a székeket felrakni, villanyt lekapcsolni, ablakot becsukni. 

11. A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozhatják 

magukkal. Az órákon nem használhatnak az oktatást zavaró tárgyakat (például: mp3 

lejátszó, fényképezőgép, stb.), ezek eltűnéséért, elvesztéséért az intézmény 

felelősséget nem vállal.  

12. Mobiltelefont az épületben a gyerekeknek tilos bekapcsolni, használni. Szükség 

esetén használhatják az iskola vonalas telefonkészülékét. A bekapcsolt állapotú 

mobiltelefont, az oktatást zavaró tárgyakat a pedagógus elveheti, a nevelőtestületi 

irodában tárolhatja, belátása szerint a szülőnek adja vissza.  

13. Nem hozhat a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek (szúró, vágó, stb.) minősülő 

tárgyat. A pedagógiai program teljesítéséhez nem szükséges, nagyobb értékű tárgyat 

(pl. ékszereket) ne hozzanak a tanulók az iskolába, azért az iskola felelősséget nem 

vállal. Nagyobb összegű pénzt, minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját 

felelősségére hozhat az iskolába. Tilos az egészségre ártalmas szerek behozatala az 

iskolába, és mindenütt tilos a fogyasztásuk! 

14. A tanulók minden nap tiszta, gondozott ruhában kötelesek megjelenni az iskolában. 

Tilos a haj- és körömfestés, a kirívó öltözködés. A tanulók ruházata mindig az 

évszaknak megfelelő legyen. Az iskolai ünnepségeken előírt ruházat: fekete vagy sötét 

alj vagy nadrág, fehér ing, blúz, iskolai nyakkendő, vagy sál.  
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15. Minden tanuló köteles a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozások valamelyikén részt 

venni. Ez alól a szülő írásbeli kérésére az igazgató adhat felmentést. 

16. A tanuló kötelessége, hogy testnevelés felszerelését a hét utolsó testnevelés órája 

után, valamint felső tagozaton tanszereit a tanítási nap végén hazavigye. 

17. Az iskolában tornazsák használata kötelező! 

18. Testnevelés óráról felmentés csak orvosi igazolással, illetve egy tanévben 3 

alkalommal, előzetes szülői, az ellenőrző könyvben jelzett kéréssel adható.   

19. A tanuló kötelessége, hogy a tanév éves munkatervében előre meghatározott 

családi vasárnapi alkalmakon részt vegyen. 

 

A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 

Ha a tanuló távol marad a tanítási óráról, vagy foglalkozásról mulasztását igazolnia kell. 

A szülő egy tanítási évben 3 napot igazolhat, amelyet köteles az ellenőrző könyvben, 

vagy a tájékoztató füzetben írásban is rögzíteni. Ha betegség miatt hiányzik a tanuló, 

akkor a gyógyulását követően 3 napon belül, de legkésőbb a legközelebbi osztályfőnöki 

óráig orvosi igazolást kell az osztályfőnöknek átadnia (tájékoztató füzetben, vagy külön 

igazoláson). Kérjük, a szülő a hiányzás első napján jelezze a tanuló hiányzásának okát 

az osztályfőnöknek (akkor is, ha a tanuló betegség miatt hiányzik)! A fentieken kívül az 

igazgató adhat igazolást a távolmaradásra. Ez esetben a szülő előre, írásban kéri az 

engedélyt. Az igazgató az engedély megadása előtt kikéri az osztályfőnök véleményét. 

Igazolt a mulasztás, ha a tanuló hatósági intézkedés, szakvélemény elkészítése, vagy 

egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni (az elkészült 

hivatalos dokumentum az igazolás).  

Igazolatlan mulasztáskor: első esetben iskola a szülőt értesíti. Újabb egy igazolatlan óra 

után az iskola értesít a gyermekjóléti szolgálatot. Ha egy tanítási évben tíz óránál többet 

mulaszt igazolatlanul a tanuló, akkor az illetékes jegyzőt, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti az igazgató. Ha a tanulónak egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 

kettőszázötven tanítási órát, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanórai 
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foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt a szülőnek írásban igazolnia kell. A 

késések ideje összeadható, amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a 

késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a 

tanóráról, a lehető legrövidebb időn belül, a többiek zavarása nélkül köteles 

bekapcsolódni a munkába. 

 

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

Az étkezési térítési díjat az iskolatitkár havonta szedi be az előre meghatározott 

napokon. Az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat, a bejelentést követő 

naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítja az iskolatitkár. Az 

étkezés a következő naptól mondható le, amely a szülő feladata. A bejelentést 

személyesen, vagy telefonon teheti meg az iskolatitkárnál, a napközis 

csoportvezetőknél, tanulószoba vezetőjénél reggel 9 óra 30 percig. A tanulói jogviszony 

bármely okból történő megszűnése, vagy szüneteltetése esetén az étkezési, díj-többlet 

befizetés visszatérítése a bejelentést követő egy hónapon belül esedékes, melyről a 

szülő kérésére az igazgató gondoskodik. 

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi 

jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

Az étkezéshez nem kell térítési díjat fizetnie a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő tanulónak, valamint a tartósan beteg tanulónak valamint a 

három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekeinek a térítési díj 50%-t kell 

fizetnie. A kedvezmények igénybevételét érvényes határozatokkal igazolni kell. Az 

étkezési térítési díj megállapításakor adható további kedvezményeket a Balatonfüred 

Város Önkormányzata, valamint a lakcím szerint illetékes önkormányzat rendeletben 

állapítja meg. Ingyenes tankönyvre jogosultak a 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról 4. §-ában foglaltak értelmében a leendő 3-8. 

évfolyamokon (a 2014/2015. tanévtől kezdődően) az alábbi esetben vehetik igénybe a 

tankönyvkedvezményt:  

- tartósan beteg, 
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- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

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

- nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

- A  kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 

- a családi pótlék folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány 

- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló hatósági igazolás, 

- a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Az ingyenességre való jogosultságot igazolni kell a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló rendelet 5. számú mellékletében található 

igénylőlap benyújtásakor, illetve az igénylőnek érvényes igazolással kell rendelkeznie 

június 30-ig.  

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje 

és formái 

Iskolánkban diákönkormányzat képviseli a tanulók érdekeit. A DÖK-ülések a tanulók 

véleménynyilvánításának, a tanulók tájékoztatásának színhelyei. DÖK-ülések a tanév 

elején meghatározott rend szerint szerveződnek. A DÖK joga, hogy évente egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról döntsön. A nevelőtestület a diákönkormányzaton 

keresztül kéri ki a tanulók véleményét. Véleménykérés szempontjából a tanulók 

nagyobb csoportjának számítanak az osztályok, és az évente legalább egy alkalommal 

összehívott diákközgyűlés. A DÖK működési rendjéről a Református Általános Iskola 

Balatonfüred Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. 
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A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az 

iskola hírnevét erősítő tanulókat az intézmény jutalmazza.  

Tantárgyi elismerés fokozatai: 

- Szaktanári dicséret 

- Osztályfőnöki dicséret 

- Igazgatói dicséret 

- Nevelőtestületi dicséret 

A dicséret fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata a szaktanárok 

véleményének figyelembevételével. A fokozatok bejegyzésére a jutalmat adó nevelő 

jogosult (ellenőrző könyv, napló megjegyzés rovata). 

 

A tantárgyi elismerés részletezése 

A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséretet kell adni 

(dokumentáció: ellenőrző könyv, naplók). Több tantárgyból kiemelkedően teljesítő 

tanuló részére nevelőtestületi dicséret jár (dokumentáció: bizonyítvány és anyakönyv). 

Területi, megyei, országos szintű teljesítmények jutalmazására a tanév végén, valamint 

a tanév folyamán iskolai ünnepélyeken kerül sor. Az egész évben tartó versenyek 

(sport, tanulmányi, tisztaság stb.) állásáról az iskolai faliújságokon, valamint a reggeli 

áhítatok alkalmával folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat. Magatartás és szorgalom 

jutalmazása, fokozatai és formája megegyezik a tantárgyi elismeréssel. 

 

A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elvei 

A Református Köznevelési Törvény (1995/I. Rtv.34. § (3) bekezdés) alapján nem lehet 

az iskola tanulója az, aki e törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, 

illetve olyan közösségnek tagja, amely a törvénnyel összeegyeztethetetlen nézeteket 

hirdet. 

Fokozatai: 
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- Szaktanári figyelmeztetés,(szóbeli, írásbeli) 

- Szaktanári intés,(írásbeli) 

- Osztályfőnöki figyelmeztetés, (szóbeli, írásbeli) 

- Osztályfőnöki intés, (írásbeli) 

- Igazgatói figyelmeztetés, (szóbeli, írásbeli) 

- Igazgatói intés (írásbeli) 

- Nevelőtestületi intés (írásbeli) 

A fegyelmező intézkedések fokozatainak megállapítása az osztályfőnökök feladata, a 

szaktanárok, ill. a javasló nevelő véleményének figyelembevételével. Bejegyzési 

kötelezettsége a fegyelmező intézkedésben eljáró pedagógusnak van (ellenőrző könyv, 

napló megjegyzés rovata). Az írásbeli bejegyzést a szülővel vagy gondviselővel 3 

napon belül alá kell íratni. Ha a tanuló vétke súlyos, vagy kötelezettségeit sorozatosan 

megszegi, a jogszabály alapján ellene fegyelmi eljárást kell folytatni. Amennyiben a 

fegyelmi eljárás nem éri el a célját, az iskolaváltoztatást kezdeményezzük. A tanulók 

munkafegyelmének kialakítása az osztályfőnökök, a szaktanárok és a napközis nevelők 

közös feladata. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos 

kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” 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; 

- ezentúl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
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Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje 

A Református Általános Iskola Balatonfüred Pedagógiai Programjának 1.9. pontja 

részletesen tartalmazza a tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, szabályait, a 

jelentkezések módját, határidejüket. 

 

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói számára hozzáférhetőek 

legyenek, s ennek megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. A tankönyvrendelést és a tankönyvek 

terjesztését a kinevezett tankönyvfelelős végzi el. 

Iskolánkban az ingyenességre jogosultak és a felső tagozatosok könyvtári 

kölcsönzéssel juthatnak tankönyveikhez. 

Iskolánk az egész tanév során biztosítja – a jogszabályoknak megfelelően – az 

alkalmazott tankönyv beszerzésének lehetőségét. 

Az iskola a tanulói részére tankönyvtámogatást biztosít. A tankönyvtámogatás módjai a 

következők lehetnek: 

Normatív kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki 

 tartósan beteg 

 szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása  esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

A felsorolt esetekben a tanulók iskolai könyvtári kölcsönzéssel ingyenesen juthatnak 

tankönyvhöz. A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig 

az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill. ha az adott 

tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló 

ill. a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

A tankönyvtámogatás igénylésének módja: 

Az osztályfőnökökön keresztül kerül kiosztásra a nem végzős évfolyam tanulói számára 

az igénylőlap. A kitöltött igénylőlapot, a normatív igény esetén a jogosultságot igazoló 

iratot le kell adni a gyermekvédelmi felelősnek, aki továbbítja az igénylést a 

tankönyvfelelősnek. Normatív tankönyv támogatási igény esetén a jogosultságot igazoló 

iratokat  minden tanuló esetében legkésőbb a tankönyvek átvétele előtt ill. június 30-ig 

kell bemutatni ill. leadni. Ha az igazolás elmarad, a tanuló fizetőssé válik. A 

tankönyvellátással, tankönyvtámogatással kapcsolatos határidőket, teendőket és 

felelősöket az intézmény éves munkaterve tartalmazza a tanév rendje rendelet 

vonatkozó részei alapján.   

 

Az iskola munkarendje, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanév rendjét (tanítási év; tanítási napok, tanítás nélküli munkanapok száma; 

szünetek országos felmérések időpontja) miniszteri rendelet határozza meg, amelyet az 

aktuális éves munkatervben kell rögzíteni, közzétenni. 

715-től tanári felügyelet van az iskolában a gyerekek számára, korábbi érkezést az 

igazgató engedélyezhet. Tanári ügyelet 1335-ig tart, amely biztosítja a tanulóknak a 

tanítási órák előtti és a szünetek alatti felügyeletét. A tanulók kötelesek 740-ig beérkezni 

az iskolába, s jó idő esetén az udvaron gyülekezni. 740kor és minden becsengetéskor 

az ügyeletes pedagógusok irányításával sorakoznak és vonulnak az épületbe, részt 

vesznek a reggeli áhítaton. Hétfőn és csütörtökön az iskola minden osztálya számára 
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közös áhítatot szervezünk 745-kor. Helyszíne: Iskolaudvar, vagy Kálvin - terem. A többi 

napon (kedd, szerda, péntek) a 8 órai becsengetés után minden osztályban az első órát 

tartó pedagógus vezeti az áhítatot. Minden tanítási nap imával zárul. A tornatermi 

öltözőbe becsengetés előtt 5 perccel mehetnek be a tanulók. Tanítási idő alatt a tanulók 

csak indokolt esetben igazgatói, vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel, hagyhatják el az 

iskola területét. Az iskolaépület főbejáratát a zavartalan tanítás érdekében órák alatt 

napközben zárva tartjuk, az érkező idegenek a portával szemben lévő oldalbejáraton 

közlekedhetnek. Tanítási óráról csak különösen indokolt esetben, (enyhe rosszullét, 

egyéb szükségletek) a pedagógus engedélyével szabad kimenni, a legrövidebb idő után 

köteles visszamenni! Ha nagyon rosszul érzi magát a gyermek, akkor szünetben jelezze 

az osztályfőnöknek, vagy az ügyeletes tanárnak, aki megteszi a szükséges intézkedést 

(lázmérés, szülő értesítése, orvosi ellátás biztosítása). 

Tanítási órán a pedagógus utasításának megfelelően kell viselkedni (jelentkezés, 

csoportmunka, tanulókísérletek rendjének megtartása). 

A naplókat csak a szaktanár vagy tanító viheti be az osztályterembe! 

 

Csengetési rend 

1. óra: 8:00-8:45        szünet: 8:45-8:55          

2. óra: 8:55-9:40        szünet: 9:40-9:55 (tízórai szünet)         

3. óra: 9:55-10:40      szünet: 10:40-10:55 (jó idő esetén kötelező az udvaron tölteni)    

4. óra: 10:55-11:40    szünet: 11:40-11:50      

5. óra: 11:50-12:35    szünet: 12:35-12:45 

6. óra: 12:45-13:30 

 

Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik, minden óra 45 perces, kivéve 1. 2. évfolyamon 

az 5. és 6. óra 40 perc. 

 

A főétkezésre biztosított hosszabb szünet a délelőtti tanítási órák után 14 óráig terjedő 

időszakban áll rendelkezésre. Délutáni felügyeletet az utolsó tanítási órák végétől 1630-

ig tartunk, amely a szülő kérésére 17 óráig meghosszabbítható. Az ügyeleti rend az 

alsó tagozatosoknál a folyosón, a felsősöknél a tanári szobában van kifüggesztve.  
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Tanórán kívüli foglalkozások: 

- korrepetálás, egyéni felzárkóztatás 

- fejlesztő foglalkozás 

- szakkörök 

- tehetséggondozás 

- felvételi előkészítők 

- tömegsport 

- napközis, tanulószobai foglalkozás 

A felsoroltak rendje megegyezik a tanítási óráknál szabályozottakkal: délután nincs 

csengetés, a tanuló a foglalkozás kezdetén köteles a kijelölt helyen és időben 

megjelenni. Minden tanuló köteles a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozások 

valamelyikén részt venni. Ez alól a szülő írásbeli kérésére az igazgató adhat felmentést. 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozások rendje 

A napközibe való felvételt a szülő az előző tanévben május 20-ig, indokolt esetben 

tanév elején, illetőleg közben is kérheti. A leendő elsősök napközis felvételét a 

beiratkozáskor lehet kérni. Napközis foglalkozás az utolsó tanóra végétől 1630-ig tart. 

Tanulószobai foglalkozásra tanév elején indokolt esetben tanév közben lehet 

jelentkezni. Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba évközi igénybevételét a 

gyenge tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, 

valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. Tanulószobai 

foglalkozás az utolsó tanóra végétől 16 óráig tart. Az a tanuló, akinek nincs délutáni 

elfoglaltsága a foglalkozás idején köteles csendben felkészülni a következő napi órákra, 

illetve az aznapi tanítási órák anyagából. Akinek délutáni elfoglaltsága van, jelzi a 

pedagógusnak, csendben kimegy, foglalkozás után azonnal visszamegy a terembe, és 

folytatja a tanulást. Ha nem tudott másnapra felkészülni, akkor azt köteles otthon 

megtenni. A tanulószobára beiratkozott tanulók ettől eltérő időpontban csak írásbeli 

engedély (kikérő) fejében távozhatnak, a szülők a tanulószoba, illetve napközis 

foglalkozások rendjét a délutáni tanórák védelme érdekében nem zavarhatják meg. 
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A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdések.  

Minden tanévben előzetes jelentkezési lapot kell kitölteni május 20-ig a következő 

tanévben a tanuló a választható tantárgyak, foglalkozások, a napközi, tanulószobai 

igényekről. Korrepetálásra a pedagógus kötelezheti a tanulót. 

 

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, tartozó 

területek használatának rendje.  

A tanuló saját tantermén kívül bármely helyiségbe csak tanári felügyelettel léphet be 

foglalkozásokra. / tornaterem, kémiaterem, könyvtár, technikaterem, számítógépes – 

terem, és más tanterem /.  

A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata: 

a testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő 

szabályokat és a tanári utasításokat betartani. A testnevelési órákon csak tiszta, előírt 

tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók; ezt a testnevelő tanár írja elő és 

ellenőrzi. Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók; a tanulók hosszú 

hajukat kötelesek összefogni. A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet 

tartózkodni amennyiben baleset történt a testnevelő tanár segítséget nyújt, megteszi a 

szükséges intézkedéseket, jelenti az igazgatói irodában az esetet, baleseti 

jegyzőkönyvet készít. Testnevelés óra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az 

öltözőket tisztán, rendben kell hagyni.  Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a 

meghatározott nyitvatartási időben. A szaktantermek informatika, nyelvi terem, 

szertárak használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán 

ismertetik a szaktanárok. Szaktanteremben, szertárban csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak a tanulók; 
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Az iskola, által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

Tanulóink minden, az iskola által szervezett rendezvényen a Református Általános 

Iskola Balatonfüred intézményt képviselik, ezért figyelniük kell a következőkre: 

- mindig vegyék figyelembe, hogy egy közösség tagjaként, nem pedig egyénileg 

vesznek részt az adott rendezvényen 

- legyenek előzékenyek és udvariasak 

- vigyázzanak a maguk, és társaik testi épségére 

- problémáikat időben közöljék tanáraikkal (pl. allergia, ételérzékenység, stb.) 

- fényképezőgépet, mobiltelefont (egyéb értéket) csak saját felelősségre 

hozhatnak 

- engedély nélkül nem hagyhatják el a „helyszínt” 

- idegenektől ne fogadjanak el semmit, ne menjenek el ismeretlen személlyel 

- egészségre káros szereket (dohány, alkohol, drog) tilos magukkal hozni, ilyet 

nem vásárolhatnak, nem használhatnak 

- saját maguk és társaik testi épségét veszélyeztető eszközöket tilos magukkal 

hozni, vásárolni! 

A tanulók magatartására, megjelenésére nézve ugyanazok az elvárások, mint az 

iskolában. Fegyelmezetlenség esetén a következmények is azonosak, sőt esetenként 

még súlyosabbak is lehetnek. 

Záró rendelkezések 

A Házirend módosításának szabályai: A Házirend módosítását kezdeményezheti a diák, 

a szülő, a pedagógus vagy bármilyen iskolai szervezet. Jogszabályi változás esetén a 

Házirendet módosítani kell. A diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési 

joggal rendelkezik. A módosítást a tantestület véleményezi, megtárgyalja, majd a 

korrigálás után elfogadja. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az 

évenkénti tanévzáró értekezleten a Házirendet a tantestület felülvizsgálja. 
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