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HÁZIREND
A házirend célja és feladata:
l. Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével
kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendben foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségének
megszervezését.
A házirend hatálya:
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 honlapján
az intézmény igazgatójánál,
az SZMK elnökénél.
3.A házirend egy példányát -a köznevelési törvény előírásainak megfelelően,- a szülőnek át kell
adni.
4. A házirend módosításáról minden szülőt és tanulót tájékoztatni kell.
A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések, szabályok:
Minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben
és oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen.
Igénybe veheti az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás,
fejlesztőpedagógus, logopédus, spotkör, tanulmányi versenyek, kedvezményes étkeztetést stb.)
Minden tanulónak joga, hogy intézményünkben biztonságban és egészséges környezetben
nevelkedjen és tanuljon, iskolai tanulmányainak rendjét-pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével ,sportolási, étkezési lehetőség biztosításával-életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsa ki.
A szülők engedélyével minden tanuló iskolán kívüli kulturális és sporttevékenységet folytathat,
amennyiben ez a tanulmányi munkájában nem hátráltatja. Részt vehet ezen tevékenységekhez
kapcsolódó versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon is.
Minden tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön.
A tanulók a közösségüket, vagy a személyüket érintő problémájukkal felkereshetik bármely óraközi
szünetben, vagy tanítás után az őket tanító pedagógusokat. Problémájukra érdemi választ szóban,
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vagy írásban legkésőbb tizenöt napon belül kaphatnak.

A rendkívüli eseményeket jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, az iskola igazgatójának, vagy
bármely dolgozójának./pl.balesetveszélyes helyzet, káresemény stb./
A témazáró dolgozatok időpontját a tanító egy héttel hamarább közli a tanítványokkal.
Minden tanuló a közössége /osztály vagy iskolai/ döntése alapján képviselheti egyéni és közössége
érdekeit, javaslatot tehet, kezdeményezhet.
A tanulók magatartása
Az iskola szellemiségéhez tartozik, hogy minden tanuló fogadalmának megfelelően kötelességeinek
maximálisan igyekezzen eleget tenni, képességeinek megfelelően tanulni, tisztelettudóan viselkedni
A tanuló tiszta, ápolt legyen. Öltözékét, iskolaszereit rendben tartsa. Öltözéke nem lehet kirívó,
szennyezett vagy ízléstelen (körömlakk, tetoválás). Az ünnepélyeken ünneplő ruha (sötét szoknya,
sötét hosszúnadrág, fehér blúz/ing, nyakkendő vagy matrózgallér) és jelvény viselete kötelező.
Az udvarra csak utcai cipőben lehet kimenni. Tilos az udvaron olya játék, vagy eszköz használata,
amellyel a tanuló saját vagy más testi épségét veszélyezteti.
A tanulók kötelességeinek és jogainak bővebb leírása a 2011/CXC. Köznevelésről szóló tv. 45.és
46.par. valamint annak végrehajtási utasításában található.
Az első osztályos tanulók, az iskolába újonnan érkezett diákok és dolgozók kötelesek a Reformáció
ünnepi istentiszteletén fogadalmat tenni. A fogadalom szövege a következő:
Én...... az élő Isten színe előtt fogadom, hogy a Biai Református Általános Iskola
tanulójához méltó módon élek. Szüleimet, tanáraimat tisztelem, tanulótársaim iránt testvéri
szeretettel viseltetem. Az iskola hagyományait ápolom, rendjét megtartom. Kérem Istent, hogy
életem az Ő dicsőségére, egyházam, hazám és magyar nemzetem javára szolgáljon. Isten segítsen
ebben! Ámen
Tanári fogadalomtétel szövege
„Én…………………. a Biai Református Egyházközség Általános Iskolájának pedagógusa, az élő
Isten színe előtt fogadom, hogy hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm
szerint hűséggel igyekszem betölteni.
A Református Egyház Közoktatási Törvényét elfogadom és megtartom. Az Etikai Kódexben
foglaltakat magamra nézve kötelező érvényűnek tartom. Törekszem arra, hogy tanítványaimnak
Isten és az egyház iránti hűségben példát mutassak.
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Úgy neveljem őket, hogy Jézus Krisztus követőiként hitben és legjobb tudásuk szerint szolgálják
Isten dicsőségét, egyházunk, hazánk és magyar nemzetünk javát.
Isten segítsen ebben! Ámen”

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:
óvja saját és társai épségét, egészségét
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket
betartsa és betartassa a baleseteket megelőző szabályokat
azonnal jelentse, ha valamilyen problémás esetet észlel,
azonnal jelentse, ha rosszul érzi magát,
ismerje meg az épület kiürítési tervét, és évente vegyen részt annak gyakorlatában,
2. A testnevelési órákra vonatkozó külön szabályok:
a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,
a sportfoglalkozásokon a tanulóknak sportfelszerelést kell viselniük:
tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő
a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót.
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és az iskolai védőnő
biztosítja.
4. Az iskolaorvos elvégzi, -vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését.
5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente legalább két
alkalommal.
6. Az iskola egész területén dohányozni tilos, illetve energiaitalt fogyasztani tilos!
A tanulók és a szülők tájékoztatása
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
- az iskola igazgatója a tanévnyitón, ill. a szülői értekezleteken tájékoztatja.
Az osztály aktuális tudnivalóiról a tanítók folyamatos tájékoztatást nyújtanak.
2. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
- szóban:
családlátogatás,
szülői értekezlet,
fogadóóra,
nyílt tanítási nap.
- írásban:
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tájékoztatói füzet,
tanév végi értékelőlap
e-napló
4. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, vagy választott
képviselőjük útján közölhetik az iskola igazgatójával, illetve nevelőivel.
Az iskola működési rendje
1. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig van nyitva.
2. Az iskolában a gyermekek felügyeletét reggel 7 órától 17 óráig tudjuk biztosítani.
3. Gyülekezés 7:00-tól. Reggeli áhítat: 7:45 Hétkezdő áhítat: hétfőn 07:30-kor, a Biai Református
Templomban.
4. A gyermeket az iskolából csak szülő viheti el, vagy írásos szülői kéréssel viheti el más.
A gyermek elvitelét minden esetben jelezni kell a felügyelő tanárnak.
Egyedül közlekedő gyermek(ek) esetében írásbeli igazolást kérünk a szülő engedélyezéséről.
5. Érkezéskor és távozáskor udvarias köszönéssel üdvözöljük pedagógusainkat, a felnőtteket, az
iskola dolgozóit, társainkat.
A köszönés:
„Áldás békesség.”
A tanuló az iskolában csak tanári felügyelettel tartózkodhat.
6. Az iskolai csengetési rend:
1-6. osztály
1 óra
2 óra
3 óra
4 óra
5 óra
6 óra
7 óra

8:00-8:45
8:55-9:40
9:55-10:40
11:00-11:45
11:55-12:40
12:50-13:35
13:40-14:25
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
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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. A tantermekben a váltócipő használata kötelező.

A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról, igazolni kell.
2. A szülő egy félév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja.
Ez alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az
osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül köteles
igazolni hiányzását.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja a
távolmaradását.
10 óra, vagy az azt meghaladó igazolatlan hiányzást a tanulóbejelentett lakóhelye szerint illetékes
Kormányhivatalnak jelenteni kell.
6. A 250 órát elérő, vagy meghaladó hiányzás esetén,- ha a mulasztás következtében elmaradt
tananyag pótlására nem került sor, - a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie.
7. A tanulók kötelesek részt venni az iskola éves munkatervében meghatározott ünnepségeken,
rendezvényeken, a választható programok kivételével. Az ezekről való igazolatlan hiányzás
igazolatlan órát von maga után.
Tanórán kívüli foglalkozások
A délután is bent lévő tanulók napi háromszori /tízórai, ebéd, uzsonna/ étkezésben részesülhetnek.
Az egyéni képességek minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a
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felzárkoztatásra szorulókat tanórán kívüli foglalkozások segítik.
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli
versenyeken való részvételre is felkészítjük.
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy
alkalommal kirándulást szerveznek. A 4-6. évfolyam számára három napos erdei iskolát
szerveznek.
Egyházi iskola révén, a hit és erkölcstan tantárgyat órarendbe beépítve tanítjuk, rendes érdemjegyet kapnak
.gyermekeink és a részvétel természetesen kötelező. Az ünnepi istentiszteleteken és havonta egy templomi
istentiszteleten a részvétel kötelező. A távolmaradást igazolni kell..
A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményük alapján a tanítók jelölik ki. Ezeken a foglalkozásokon a
részvétel kötelező. A többi tanításon kívüli foglalkozás (szakkör, énekkar, sportkör stb.) önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást is igazolni kell, de a jelentkezés az egész
tanévre érvényes..
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a tanulói házirend előírásait nem teljesíti,
- késik, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben kell részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái:
- szaktanári figyelmeztetés,
- napközis nevelői figyelmeztetés,
- osztályfőnöki figyelmeztetés,
- osztályfőnöki intés,
- osztályfőnöki megrovás,
- igazgatói intés,
- igazgatói megrovás,
- tantestületi megrovás,
- kizárás az iskolából
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve alapján döntünk, indokolt esetben a
vétség súlyától függően ettől eltérhetünk.
4. Súlyos esetek: agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása,
egészségre ártalmas szerek /dohány, szeszesital, drog,/energiaital iskolába hozatala,
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fogyasztása
szándékos károkozás,
az iskola nevelői, illetve alkalmazotti emberi méltóságának megsértése,
ismétlődő trágár beszéd,
ezentúl minden olyan cselekedet, amely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek
minősülnek.
Szándékos károkozás esetén a tanulónak térítési kötelezettsége van.
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi
eljárás indítható.
A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni..
A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat csak
akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén
az órát tartó nevelőnek bejelentik. Mobiltelefon használata az iskolában nem megengedett. A
tanítási idő alatt a telefont kikapcsolt állapotban a nevelőnek le kell adni. A tanulóknak az iskola
területén hang- és képfelvétel készítése tilos.

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
A szülői szervezetnek /közösségnek/ a közoktatásról szóló tv. 59.§ /5/ biztosított jogainak
gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amely legalább az egy
évfolyamra járó tanulókat érinti.
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai:
A házirend tervezetét a nevelők, a szülők, a tanulók javaslatainak figyelembevételével az iskola
igazgatója készíti el.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten, és a fenntartó jóváhagyásával
lép életbe.
Az érvényben levő házirend módosítását, - bármely nevelő vagy szülő javaslatára kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület és a szülői fórum.
Záró rendelkezések
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A Biai Református Általános Iskola jogai és kötelességei a 2011/CXC.Köznevelésről szóló T.,
valamint végrehajtási rendelete alapján, valamint az 1998/II.sz. törvénnyel módosított 1995./I.sz.
Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye alapján kerültek rögzítésre.
Ez a Házirend 2017. aug. 24-én a nevelőtestület elfogadása, valamint a fenntartó jóváhagyása
alapján lép hatályba.
Biatorbágy, 2017. szeptember 12.

Horgos Vilmos
igazgató

________________________________________________________________________________

A nevelőtestület tagjai

Jóváhagyta:
Molnár Sándor
lelkipásztor

8

