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„…ragyogjon a ti világosságotok…”
(Máté 5, 16)

A HÁZIREND HATÁLYA
Házirendünk célja
Házirendünk célja meghatározni az iskolai élet szabályait az intézményen belül és azon kívül, amely szabályok
vonatkoznak az iskolába járó tanulókra, szüleikre, az intézményben tanító pedagógusokra, egyéb
alkalmazottakra.

Hatálybalépés, módosítás
A házirend hatálya kiterjed a Biai Református Általános Iskolában folyó iskolai életre, valamint az intézmény
területén kívüli – az intézmény által szervezett – rendezvényekre (osztálykirándulás, erdei iskola, stb.)
A Házirend térbeli hatálya az intézmény teljes területe, az éves iskolai és osztályfőnöki munkatervben
megfogalmazott tanulmányi kirándulások és szervezett osztály programok, egyházi alkalmak helyszínei és
azon versenyek területe, amelyekre az iskola hivatalosan benevezett.

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek (gondviselőinek,
hozzátartozóinak), az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak (akik az iskolával munkajogi
jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak).

Időbeli hatálya
A házirend időbeli hatálya a tanítási időre és az intézmény által szervezett tanításon kívüli időre szól.
A Házirend időbeli hatálya a teljes tanulói jogviszony ideje alatt az iskolában vagy az iskolán kívül szervezett
tanórák, szabadidős tevékenységek, foglalkozások, iskolai rendezvények, programok, egyházi alkalmak,
versenyek ideje.

Hatályba lépés időpontja
A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes.
A diákok számára a házirend hatálya az iskolába történő beiratkozással kezdődik és az intézményi tanulói
jogviszony megszűnéséig tart.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,
az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az
iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
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Az igazgató előterjesztése alapján a nevelőtestület dönt a Házirend elfogadásáról. A szülői választmány és a
DÖK egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá. Az Igazgatótanács a Biai Református
Általános Iskola Házirendjében foglaltakkal egyetért.
A Házirendet módosítani kell, ha a törvényi rendelkezések megváltoznak, illetve módosítható a fenti három
testület bármelyikének javaslata alapján.
A Házirend előírásait gyakorolni, módosítást tenni mindig a hatályos állami és egyházi törvényekkel, valamint
az iskolai SZMSZ rendelkezéseivel összhangban lehet és kell.

A házirend nyilvánossága
A házirend nyilvános dokumentum. Kifüggesztésre kerül az iskola központi faliújságára, az iskola titkárságán
szabadon megtekinthető, illetve megtalálható az iskola honlapján. A fenti dokumentumok tartalmáról –
munkaidőben, előzetes időpont egyeztetést követően – az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adnak
tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend
lényeges tartalmi változásakor átadjuk.

BEVEZETŐ RÉSZ
Az iskolában szeretetben és békességben igyekszünk élni. Arra törekszünk mindannyian, hogy mindenki
testben és lélekben megerősödve, egymás iránti bizalommal és megbecsüléssel, egymás munkáját segítve,
eredményesen kihasználhassa az intézményben töltött időt.
A közösségi életnek vannak úgynevezett írott és íratlan szabályai. Az íratlan szabályok az olyan etikai normák,
mint az udvariasság, a kölcsönös tisztelet, a másik munkájának megbecsülése vagy a megfelelő közösségi
normák betartása.
Az írott szabályok a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, kapcsolatainak rendszerét, a gördülékeny
együttműködést segítik, illetve teszik lehetővé.
A Házirend pontjait nem azért kell betartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert
minden közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, s felelőssé válik önmagáért
és társaiért is.
A Házirend jogforrás. A Házirend érvényességi köre a tanulói jogviszony hatályával egyezik meg. A Házirend
őket érintő elvárásait a tanulókon kívül tanáraiknak, a szülőknek, az iskola alkalmazottainak és az intézmény
területén tartózkodóknak egyaránt be kell tartaniuk.
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Általános, keresztyén magatartási, viselkedési elvárások
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 iskolán belül, azon kívül és az iskolán belüli és kívüli rendezvényeken egyaránt elvárjuk, hogy tanulóink
ehhez méltóan viselkedjenek!
A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait,
ünnepeit, és mindenkor ahhoz méltóan viselkedjék.


A tanulóktól elvárjuk, hogy a tanulmányi idejük alatt legjobb tudásuk szerint végezzék feladataikat
és tegyenek meg minden tőlük telhetőt intézményünk hírnevének öregbítése érdekében.



A tanulók ismerjék meg iskolánk múltját, vegyenek részt aktívan a hagyományok ápolásában.



Iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli munkáikat, vállalt feladataikat, tanulmányaikat legjobb
tudásuknak megfelelően végezzék el.



A tanulók kötelessége, hogy a napközis és tanulószobai foglalkozások védett idejét az írásbeli és
szóbeli házi feladataik elvégzésére fordítsák, szabadidős tevékenységre a védett idősáv előtt, illetve
után van lehetőségük.



Amennyiben a tanuló rendszeresen megzavarja napközis vagy tanulószobai foglalkozás rendjét, a
napközis/tanulószobás nevelő kezdeményezheti az intézményvezetőnél a tanuló kizárását a
foglalkozásokról.



A tanulók adják meg a kellő tiszteletet az iskola tanárainak és dolgozóinak, illetve egymásnak. Az
iskola valamennyi dolgozóját, az iskola vendégeit és az iskolát felkereső felnőtteket „Áldás,
békesség!” köszöntéssel és az általános illemszabályoknak megfelelően, illetve egymást is illő módon
köszöntsék!



A tanterembe lépő, vagy onnan távozó tanárokat, vagy vendégeket az osztályközösség vagy
tanulócsoport felállással köszöntse. A felállás nem szükséges, amennyiben a tanár a csoport aktuális
tevékenysége miatt azt zavarónak ítéli meg (pl. dolgozatírás, kézműves tevékenység, délutáni védett
időszak).



A tanulók viselkedjenek kulturáltan, ne verekedjenek, ne hangoskodjanak, ne káromkodjanak, és ne
használjanak – a kommunikáció semmilyen formájában sem – illetlen, durva kifejezéseket!



Legyen a hajviselet és a ruházat szolid és ápolt! Tilos a haj, a körmök, az arc festése, a tanulók ne
hordjanak feltűnést keltő ruházatot (pl. kiszaggatott farmernadrág), illetve nagy értékű ékszert. A fiúk
nem viselhetnek fülbevalót. A szoknya és a nadrág engedélyezett hossza: a térd fölött legfeljebb egy
tenyérnyivel. Kerülendő a testből a kelleténél többet mutató öltözködés (pl. a haspóló viselése és
felső tagozatban a testhez simuló nadrágra (leggings) szoknyát vagy nadrágot kell venni).
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A tanulók tartsák be a digitális eszközök kulturált használatának szabályait! A mobiltelefon
használata a következőképpen engedélyezett: az iskolába csak saját felelősségre hozható be, de
kikapcsolt vagy lenémított /rezgés nélküli/ állapotban az iskolatáskában kell tartani. A mobiltelefont
és az informatikai eszközöket iskolaidőben csak a tanár engedélyével szabad használni tanulási céllal
vagy szükséghelyzetben. Az okosórát szintén lenémított állapotban kell tartani, telefonálásra szintén
csak a tanár engedélyével szabad használni.



A tanuló köteles társaival és tanáraival szemben az alapvető viselkedési normákat az online térben
(online tanórák, Messenger csoportok, egyéb kommunikációs felületek) is betartani, illetve az iskola
szellemiségéhez méltó módon viselkedni.



A tanuló tanárai és társai tudta és beleegyezése nélkül róluk fényképet, hangfelvételt vagy
videofelvételt nem rögzíthet, azt semmilyen formában meg nem oszthatja.



A tanulók a tanórán, a tanórák közötti szünetekben, foglalkozásokon, egyházi és iskolaközösségi
alkalmakkor nem rágógumizhatnak.



A tanulóknak az iskolában, a Házirend hatálya alá tartozó foglalkozásokon, alkalmakon,
rendezvényeken, kirándulásokon, versenyeken dohányozni, energiaitalt, szeszesitalt, kávét,
kábítószert fogyasztani szigorúan tilos!



Ha a tanuló veszélyes eszközt tart magánál (például bilincs, láncos bot, boxer, éles szúró- és
vágóeszköz, gázspray, festékspray, petárda stb.), az, mint veszélyes eszköz, elkobzandó, és
rendőrségi hatáskörbe tartozó eljárást von maga után.



A fentiek be nem tartása fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
A tanulók egyéni jogai


A tanuló általános emberi és állampolgári jogait, a személyisége szabad kibontakozásához való jogát,
emberi méltóságát tiszteltben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki
erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, embertelen, megalázó büntetésnek
vagy bánásmódnak.



A tanulónak joga, hogy az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.



A tanulót megilletik az információs és adatvédelmi jogok, a levelezéshez és a magántitokhoz való
jog, a szabad véleménynyilvánítás joga.



A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben,
oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon (különleges gondozáshoz való jog).
Az oktató-nevelő munka során nem érheti a tanulót hátrányos megkülönböztetés.
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A tanulót megilletik az iskola döntéseivel, a vele szemben tanúsított bánásmóddal, a biztosított
körülményekkel kapcsolatban jogorvoslati és panaszjog.



A tanuló joga a közösségalakítás, amelyben választó és választható egyaránt.



A tanuló az iskola belső szabályzataiban megfogalmazott korlátozásokkal és rend szerint használhatja
az intézmény létesítményeit, eszközeit.



A tanulók részt vehetnek az iskola és egyéb intézmények által szervezett versenyeken, az ezekre való
felkészülést az iskola nevelői segítik. A tanulók igénybe vehetik az iskolai szakköröket,
korrepetálásokat.



Személyes problémáikkal osztályfőnökükön és hittan tanárukon kívül bizalommal fordulhatnak az
intézmény gyermekvédelmi feladattal megbízott pedagógusához, jogsérelmükkel pedig az
osztályfőnökhöz, a diákönkormányzathoz, az igazgatóhoz, végső soron pedig az oktatási jogok
biztosához.



Minden tanulónak joga van tanulmányi eredményének, magatartási és szorgalmi fokozatának
megokolt és rendszeres értékeléséhez, jegyeinek megismeréséhez. A tanuló joga, hogy tájékoztatást
kapjon a számonkérések formáiról és évközi rendjéről.



A tanuló joga, hogy a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért.



A tanulóknak előzetes szülői kérelemre joga van:



o

az iskolai étkeztetést igénybe venni;

o

napközis, illetve tanulószobai foglalkozáson részt venni;

o

a szakkörök munkájába bekapcsolódni.

A tanulók joga a kedvezményes étkeztetés igénybevétele a törvényben meghatározott feltételek
alapján.

A tanulói jogok gyakorlása


A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel, kivételes
esetben átvétel útján jön létre. A felvétel (átvétel) jelentkezés útján történik. A felvételről (átvételről)
az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, egyes jogok azonban csak
az első tanév megkezdése után illetik meg (szociális támogatás).



A tanulók az intézmény jellegéből következően órarendbe épített református hittanoktatásban
vesznek részt.



A tanulóknak és közösségeiknek joga van az iskola működését szabályozó törvények, rendeletek és a
belső szabályzatok rájuk vonatkozó rendelkezéseinek megismeréséhez. A jogszabályok és a működés
dokumentumai az iskola titkárságán bárki számára hozzáférhetők.
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Minden tanulónak joga van az egészséges életmódhoz. A tanulók rendszeres egészségügyi és
fogászati szűrésen vesznek részt. Az iskola a prevenció érdekében az egészséges életmódra nevelő,
felkészítő előadásokat szervez, elősegíti és népszerűsíti az egészséges életmódra törekvést.



A tanulókat minden év elején tájékoztatni kell az ifjúságvédelemmel, egészségügyi problémákkal
kapcsolatos segítségkérés formáiról és lehetőségeiről. Az információkat az iskolai faliújságon, jól
látható helyen kell elhelyezni (az iskolaorvos, védőnő, ifjúságvédelmi felelős neve, elérhetősége,
rendelés ideje).



A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

Véleménynyilvánítási jog:
A tanulók szabad véleménynyilvánításához fűződő jogát érvényesíteni kell az iskolában azáltal is, hogy a
tanulók az iskola működéséről, a kötelező és tanórán kívüli foglalkozások rendjéről, valamint a menzát érintő
kérdésekről nyilatkozzanak (szóban vagy írásban), vagy kérdést intézzenek:


egyénileg vagy választott képviselő útján a diákönkormányzathoz,



az iskola pedagógusaihoz, vezetőségéhez.

A felmerülő problémákat a DÖK felnőtt és gyermekvezetői, valamint a tantestület tagjaiból álló vezetői tanács
megvitatja. A tanulók legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kell, hogy
kapjanak.
Az oktatással összefüggő kérdésekről külön kell véleménynyilvánítási lehetőséget biztosítani, és elkülöníteni
azt az egyéb problémákról megfogalmazott véleményektől.

A tanulók kötelessége
A tanulókra vonatkozó kötelességek terén a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye is
irányadó. A VI. rész 41.§ a következőket tartalmazza: „A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa
egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék;
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.”

A tanuló különös kötelessége, hogy:


képességeinek megfelelően rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen
tanulmányi kötelezettségének,



munkájával, közéleti szereplésével, magatartásával a közösség és a saját fejlődését szolgálja,
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az előírásoknak megfelelően és rendeltetésszerűen használja és óvja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, eszközeit,



adja meg a tiszteletet az iskola vezetőinek, tanárainak, lelkészének, dolgozóinak, diáktársainak,
tanúsítson megbecsülést elvégzett munkájuk iránt,



vegyen részt az órarend szerinti tanórákon, a választott foglalkozásokon, azokra felkészüljön,



a napközis és tanulószobai foglalkozások védett idejét az írásbeli és szóbeli házi feladataik
elvégzésére fordítsa, szabadidős tevékenységre a védett idősáv előtt, illetve után van lehetősége,



óvja saját és társai testi épségét, egészségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak, illetve a titkárságon, ha saját magát, az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá – amennyiben állapota
lehetővé teszi – ha megsérült,



teljesítse az iskola hagyományaiból és jellegéből fakadó teendőket, lelkiismeretesen és az iskola
becsületét és megbecsülését erősítő szándékkal vegyen részt az iskolához kapcsolódó sajátos
tevékenységekben (versenyek, találkozók, ünnepek, stb.),



tartsa be a balesetvédelmi- és tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit,



vészhelyzet esetén – bombariadó, tűzriadó – szigorúan tartsa be az iskola kiürítésére vonatkozó
szabályokat (menekülési útvonal, tűzriadó-terv).



A fentiek be nem tartása fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK
SZABÁLYAI
A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogviszonyban áll. A
tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.

Tankötelezettség:




A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság
javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik
tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
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20/2012. EMMI Rend 21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi,
lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

Belépés az iskola első évfolyamába
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni
a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A törvény és a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek beiskolázható, akinek a szülei az iskolát
választották és elfogadják keresztyén nevelésünket, azonosulnak az iskola küldetésével, missziójával.
A beiskolázási terv szerint elsősorban a református vallású gyermekeket várjuk iskolánkba, de szívesen
fogadunk más vallású tanulókat is.

Az 1995. évi Magyarországi Református Egyház köznevelési I. törvény 34.§ (1) bekezdésében
meghatározottak szerint: Az óvoda és az általános iskola előkészítő foglalkozások, szülői találkozók alkalmával
tájékozódik az intézmény iránt érdeklődő tanulók és családjuk felekezeti hovatartozásáról, egyházi
kötődésének mértékéről, hitbeli elkötelezettségéről, érdeklődési köréről, és ezt figyelembe véve dönt a
felvételről.
A beiskolázás során alkalmazott eljárás: elbeszélgetés a gyermek szüleivel az iskola küldetéséről, elvárásairól,
házirendjéről.

Felvételi eljárás a mindenkori 1. évfolyamra jelentkezés esetén:


Februárban az alsós farsang alkalmával iskolánk igazgatója bemutatja az érdeklődő szülőknek és
gyermekeknek a leendő 1. osztály osztálytanítóját és napközis nevelő párját. A rendezvény
meghívóját eljuttatjuk a települési (és környékbeli) óvodákba, valamint felkerül az iskola
kommunikációs felületeire (honlap, facebook oldal, hirdetőtábla) is.



Márciusban kerül sor iskolanyitogató alkalmainkra, melynek keretein belül a délelőtt folyamán a
nagycsoportos óvodások szülei nyílt (bemutató) órákon nézhetik meg a leendő osztály tanítóit, a
gyermekek pedig délutáni játékos foglalkozások keretein belül ismerhetik őket meg.



A szülők az első iskolanyitogató alkalommal párhuzamosan tájékoztató szülői értekezleten vehetnek
részt, melyen megismerhetik az iskolánk szokásait, rendjét és a felvételi eljárás menetét. A második
iskolanyitogató alkalommal párhuzamosan pedig az iskola vezetőségének és tantestületének
képviselőivel folytatott kötetlen beszélgetés során nyerhetnek bepillantást iskolánk életébe,
mindennapjaiba.



Beiratkozási szándék esetén a szülő kitölti és leadja a titkárságon az előjelentkezési lapot.
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Az iskolánkba jelentkező gyermekek szüleivel március és április folyamán az iskola vezetőségének,
pedagógusainak, valamint a fenntartó gyülekezetnek képviselői beszélgetéseket folytatnak. E
beszélgetések során igyekszünk minél jobban megismerni a hozzánk jelentkező gyermekeket,
családjaikat, a családok értékrendjét, lelki életét, szokásait.



A felvételről a döntést egy ún. felvételi bizottság hozza meg, melynek tagjai: igazgató,
igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezető, osztálytanító, napközis tanító, lelkipásztor, továbbá
a beszélgetéseken részt vevő hitoktatók.



A felvételi döntésről, mely a következő lehet:
o

a gyermek felvételt nyer az iskolába,

o

várólistára kerül,

o

vagy a felvételi kérelem elutasításra kerül,

a központilag meghatározott áprilisi általános iskolai beiratkozás előtt értesítjük a szülőket.


A várólistára kerülés sorrendjét felvéteil bizottság határozza meg.



Elutasítás esetén a fellebbezési idő egy hét.



A felvételt nyert tanulók a központilag előírt beiratkozás időpontjában beiratkoznak az iskolába.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni a következő dokumentumokat:


a szülők személyi igazolványa, lakcímigazoló kártyája,



a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímigazoló kártyája,



a gyermek TAJ kártyája,



az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, a gyermek felvételét javasló
óvodai szakvélemény (oktatási azonosítóval ellátva),



a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleménye (ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát
javasolta),



szükség esetén a szakértői bizottság véleménye,



Jelentkezési lap,



Adatlap,



Felvételi kérelem,



NEK regisztrációs adatlap,



nyilatkozat a szülők közös felügyeleti joggyakorlásáról,



nyilatkozat étkezésről,
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nyilatkozat egészségügyi korlátozottságról,
gyermekvédelmi kedvezményről,



MÁK igazolás másolata a kedvezmények igénybevételéhez (3 és több gyermekes, tartós beteg),



a gyermek tartós betegsége esetén szakorvosi igazolás (cukorbetegség, glutén intolerancia, stb.)
másolata (étkezéshez és a védőnőnek),



nagycsaládos

o

Önkormányzattól kapott támogatási határozat másolata,

o

Református EGYMI Szülői Beleegyező Nyilatkozata,

o

Adatkezelési nyilatkozat,

státuszról,

tartós

betegségről,

Védőnőnek:
o

Egészségügyi felmérő,

o

Az orvos és a védőnő által kiállított 5 éves státuszvizsgálati lap,

o

Védőnői gondozási terv,

o

Védőoltásokról névvel ellátott másolat.

Belépés felsőbb évfolyamokra
Felvételt nyerhet az a tanuló, aki bármilyen ok miatt iskolát változtat, ha azt az évfolyam létszáma lehetővé
teszi.
Folyamatos belépés magasabb évfolyamokon megfelelő tanulmányi eredmény, adott tárgyból szintfelmérés,
szülői kérelem és az iskola vezetőségével, pedagógusaival, illetve a fenntartó gyülekezet képviselőivel történő
ismerkedő beszélgetés alapján lehetséges.
A magasabb évfolyamra belépni szándékozó tanulónak minimum 3 próbanapot el kell töltenie az adott
osztályban. A felvételről az igazgató a próbanapok után dönt a vagy az adott osztályban tanító pedagógusok
véleményének figyelembevételével.
Ha van olyan tantárgy, ahol hiányosságok várhatók, az ismereteket pótolni kell, különös tekintettel a hit- és
erkölcstan tantárgy ismeretanyagára vonatkozóan.


A hit- és erkölcstan tantárgy esetében szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni
segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával segítjük a felzárkózást.



Egyéb tantárgyak pl. idegen nyelv (angol), magyar nyelv, matematika stb. ismeretanyagára
vonatkozóan szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő
biztosításával segítjük a tanuló belépését iskolánkba.

A második–nyolcadik évfolyamba történő felvételnél a tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra
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járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt a köznevelési törvényben
meghatározott létszámhatár, illetve az osztálytermekben elhelyezhető létszámok alapján.

A második –nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni:
A fenti dokumentumokon túl


az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,



az előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási igazolást,



iskolaválasztással kapcsolatos szülők közötti vita esetén, annak eldöntésére irányuló bírósági
határozatot,

Külföldről érkező tanuló felvétele:
Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a szükséges különbözeti vizsgákról az illetékes szakhatóság véleménye
alapján az igazgató dönt.

A beiratkozással a szülők a Házirendet magukra és gyermekükre nézve kötelezőnek fogadják el.

Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei


A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt követelményeket sikeresen
teljesítette. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
szövegesen vagy érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal vagy szöveges minősítés
formájában minősíti.



Az egyes tanulók év végi osztályzatát, szöveges minősítését a nevelőtestület osztályozó értekezleten
áttekinti, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.



Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítést kapnak
a tanulók.



Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen
teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Nkt.57.§
(1)

A tanulmányi követelmények nem teljesítése


Ha a tanuló a tantárgyak követelményeit legalább elégséges szinten nem teljesítette, osztályozó
vizsgát tehet.
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Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem osztályozható, sikeres osztályozóvizsga
letétele után léphet magasabb évfolyamba.



A tanuló a szülő kérelmére – részben vagy egészben – felmenthető az iskolai kötelező tanórai
foglalkoztatás alól, ha szakvéleménnyel igazolt egyéni adottságai, fogyatékossága, továbbá sajátos
helyzete ezt indokolttá teszi.

A különleges gondozáshoz való jog


A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság véleménye alapján
az igazgató mentesíti:
o

az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett
szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő

o

egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

Ezen tanulók számára a nevelési tanácsadó munkatársai beosztásuk szerint egyéni foglalkozást szerveznek,
egyéni fejlesztési terv alapján segítik a tanulót a felzárkóztatásban.
Az iskola tanítói, tanárai jelzése alapján az iskola összegyűjti a tanulási nehézséggel küzdő tanulók neveit.
Szülői hozzájárulással a szakszolgálat a megfelelő vizsgálat után javaslatot tesz a megfelelő terápiára,
foglalkozás módjára. A tanulók szüleinek a logopédus és a fejlesztő pedagógus jelzi a foglalkozások idejét.

Az egyéni munkarend
A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói
jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye.
A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm.
rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül
eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön
megállapításra az egyéni munkarend.
A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói
jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni
adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni
munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó
gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem
mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.
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Ezen időszak alatt


a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a
szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;



a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai
neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az
ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles
gondoskodni;



a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és
osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;



a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb
foglalkozásokon;



a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai
foglalkozásokra;



az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi
és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi
tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;



a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az
igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az
osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől
csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a
2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja
vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenlegi
magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges
dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg.
Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az
Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el
nem bírált kérelmeket nem veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás
keretében bírálja el.

18

Biai Református Általános Iskola
2051 B I A T O R B Á GY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
Telefonszám: +36 23 385-387
Mobil: +36 20 282-0182
Honlap: www.biairefi.hu
E-mail: info@biairefi.hu

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelem:
A kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz legkorábban 2019. szeptember 1-jétől lehet benyújtani az alábbiak
szerint:


2019. szeptember 1-jét követően a 2019/2020. tanévre benyújtott egyéni munkarend kérelmek: csak
kivételes esetben, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését akadályozó új
körülmény merül fel, melynek elbírálására 2019. szeptember 1-je előtt nem volt lehetőség;



a következő tanévek vonatkozásában: mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig, (a következő
tanévre vonatkozó kérelmek benyújtását lehetőség szerint áprilistól június 15-ig kérjük);



a következő tanévek vonatkozásában: június 15-ét követően csak kivételes esetben, ha a tanuló
helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő
teljesítését teljes mértékben megakadályozza.



Az iskola igazgatójához 2019. augusztus 31. napjáig benyújtott magántanulói jogviszony
engedélyezésével kapcsolatos kérelmek esetében még az igazgatónak kell eljárnia, és az iskolák helyi
szabályzatai határozzák meg, hogy milyen határidőn belül kell a döntést meghoznia.



Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A kérelmet a szülő,
nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be.



A kérelem pontos tartalmáról és a benyújtás módjáról az Oktatási Hivatal honlapján
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_mu
nkarend) lehet tájékozódni, továbbá az alábbi email címen lehet tájékoztatást kérni:
egyenimunkarend@oh.gov.hu

A kérelmet az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el. Amennyiben a kérelem
elbírálásához a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat
rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal 8 napon belül dönt.
Amennyiben 8 napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert hiányos a kérelem,
vagy mert további adatok beszerzése szükséges a tényállás tisztázásához és a megalapozott döntés
meghozatalához – az Oktatási Hivatal 8 napon belül függő hatályú döntést hoz. Ebben tájékoztatja a
kérelmezőt arról, hogy az Oktatási Hivatal a 60 napos ügyintézési határidőn belül hoz majd döntést az ügyben.

Sajátos nevelési igényű tanuló


Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye
alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői
véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
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Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
o

a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló esetén a
szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,

o

sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
keretében kell gondoskodni.

Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós
gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.

Tanulói jogviszony megszűnése
Megszűnik a tanuló jogviszonya:


ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján,



az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,



tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján,



ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált.

AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE, MUNKAREND
Az iskola 7.00 órától 7.30-ig az érkező tanulók részére ügyeletet biztosít. 7.00 és 7.30 között a tanulók
kötelesek az arra kijelölt ügyeleti teremben tartózkodni. Onnan tanári kisérettel távozhatnak saját
tantermükbe.

Munkarend tanítási időben
Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig
van nyitva.


Iskolánkban a tanítás 8.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart.



A tanítási órákat minden reggel áhítat előzi meg, amelyen a tanulóknak a részvétel kötelező. Az
áhítatok rendje a következő:
o

Hétfőnként 7:30-kor a Biai Református Templomban, hétfő kivételével minden nap 7:45-kor
az osztálytermekben.
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Minden diáknak az áhítat kezdete előtt legalább 5 perccel korábban kell megérkeznie az iskolába,
hétfőnként a Biai Református Gyülekezet gyülekezeti termébe, a többi napon az ügyeletes terembe.
Beérkezés után a tanuló foglalja el helyét a tanteremben, várja fegyelmezetten tanárát.



A tanórákat és a közös étkezéseket kötött imádságok kísérik a következő módon:

Reggeli imádság (áhítat után)
Én Istenem, áldj meg kérlek,
Dicsérjelek buzgón Téged!
Hadd tanuljak jót és szépet,
Vésd szívembe szent igédet,
Ámen!

Nap végi imádság (utolsó órák után)
Édes Atyám, szépen kérlek,
Hű gyermeked legyek Néked!
Tanáraim hallgatva,
Szent igédet megtartva,
Szorgalommal, szeretettel,
Gyermekedként mehessek el,
Ámen.

Hittan óra eleji imádság:
Jó Atyánk, Istenünk,
Te taníts bennünket,
Jézus, Krisztus útján,
Vezesd a lelkünket,
Szentlelked ereje,
Növelje hitünket, Ámen.
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Hittan óra végi imádság:
Köszönjük Istenünk,
hogy itt voltál velünk,
Kérünk Édesatyánk,
Vigyázz mindig reánk, Ámen.

Étkezések előtti imádság:
Jövel Jézus,
légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk, Ámen.

Étkezések utáni imádság:
Aki ételt, italt adott,
Urunk neved, legyen áldott, Ámen.



A tanítás ideje alatt a tanuló nem hagyhatja el az intézmény területét! Kivételes esetben, a szülő
írásbeli kérelmére, vagy az osztályfőnök iskolavezetésnek történő bejelentése után, meghatározott
céllal és időre a tanuló kiléphet az intézmény területéről.

Csengetési rend
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 8.55 - 9.40
3. óra: 9.55 - 10.40
4. óra: 11.00 - 11.45
5. óra: 11.55 - 12.40
6. óra: 12.50 - 13.35
7. óra: 13.40 – 14.25
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Tízórai: a második óra utáni szünetben.

Ebéd: Az ebédeltetési rend a mindenkori órarend függvényében változik, összhangban az épületben lévő
másik két iskola (Biatorbágyi Általános Iskola, Czuczor Gergely Katolikus Általános iskola) ebédeltetési
rendjével.

A szünetek rendje


A tanórák között szünetet kell tartani.



Az óraközi szünetek kezdetét és végét csengetés jelzi.
o

Az első szünet 10 perces,

o

a második szünet 15 perces,

o

a harmadik szünet 20 perces.

o

A negyedik és az ötödik óraközi szünetek 10 percesek.

o

A hatodik szünet 5 perces.



Minden szünet ideje alatt – a tanulók egészsége érdekében – a tantermekben szellőztetni kell.



A második szünetet, a tízórai szünetet a tanulók a teremben töltik.



A 3. óra utáni 20 perces szünet kötelező udvari szünet, melyben a tanulók az udvaron tartózkodnak,
rossz idő esetén a folyosón vagy a tanteremben.



A többi szünetben az alsó tagozatos diákoknak választható a szünet helye (udvar, folyosó, vagy
osztályterem) a felső tagozatos diákoknak megfelelő időjárás esetén kötelező az udvaron
tartózkodniuk.



Az épületben működő másik iskola, a Biatorbágyi Általános Iskolában működő büfét az alsó tagozatos
tanulók csak szülői felügyelettel használhatják.



A becsengetés előtt 3 perccel ún. „jelző” csengetés szólal meg, ekkor minden tanulónak a következő
órai tanterembe kell igyekeznie.



A tanítási óra 45 perc, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet.



A tanítási órák a félévek elején kihirdetett – az adott félévre szóló – órarend szerint követik egymást.
Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását vagy cseréjét.
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Érkezés az iskolába, tanórára


A tanítási órák előtti áhítat hétfőnként 7:30-kor, a hét többi hétköznapján 7:45-kor kezdődik. A
tanulók kötelesek megjelenni hétfőnként legkésőbb 7:25-kor a Biai Református Gyülekezet
gyülekezeti termében, a többi napon legkésőbb 7. 40-kor az iskolában.



Becsengetéskor kötelesek a tanulók rendezetten, munkaképesen, az órai munkához szükséges
felszerelésekkel megjelenni a tanórán, foglalkozáson.



A tanulók becsengetés után csendben várják tanárukat a tanteremben, illetve csoportbontás esetén
a kijelölt terem előtt.

Az iskolában plakátokat, hirdetményeket kifüggeszteni csak az igazgató, vagy helyettese engedélyével lehet.

A 16 óráig tartó bent tartózkodás alóli mentesítés szabályai
A tanórai és egyéb foglakozások 16 óráig történő megszervezésének előírásai az általános iskolák számára
kötelezettségként jelentkezik valamennyi évfolyam esetében.
Ugyanakkor a szülő kérheti gyermeke iskolában való délutáni benntartózkodás alóli felmentését, ha:


a gyermek a tanulmányi előmenetelét segítő családi háttérrel rendelkezik;



a szülő nem dolgozik, ezért gyermeke otthoni délutáni felügyelete és felkészítése biztosított;



gyermeke egészségügyileg veszélyeztetett, s a délutáni közösségben való tartózkodás számára
aránytalanul megterhelő, vagy nem étkezhet az iskolában, vagy otthoni ellátást igényel;



gyermekének más, rendszeres délutáni elfoglaltsága van (pl.: különórákra jár);



gyermeke beilleszkedési, norma – és szabálykövetési problémákkal küzd, emiatt a délutáni
foglakozások megterhelők lennének számára;



a szülő munkaidő beosztása szükségessé teszi a tanuló délutáni otthoni tartózkodását, illetve a
délutáni egyéb foglakozásokról hamarabb történő eltávozását (pl.: a szülők nem tudnak a gyermekért
jönni 16 óra után).

A kérelem beadásának módja: a honlapról is letölthető kérelmeket az osztályfőnökök és a napközis nevelők
továbbítják az intézményvezetőnek.
A kérelem elbírálása után a szülő határozatot kap (kilépő kártya formájában).

A tantermen kívüli, digitális munkarend
Az Nkt. 27. § a kimondja:
„(1) Az iskolában a nevelést-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás
munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a
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kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell
megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). A nappali rendszerű iskolai oktatás e
törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói
hozzáférésre és a tanulók felügyeletének megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával,
tantermen kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető.”
„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott tantermen kívüli digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a
tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.”
(2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 11-12. §)
A törvénymódosítás lehetőséget biztosít arra, hogy a veszélyhelyzetben bevezetett, tantermen kívüli, digitális
munkarend tapasztalatai alapján a tanítási év bizonyos időszakaiban, illetve egyes más, speciális esetekben
miniszteri rendelet lehetővé tegye az iskolák számára a tantermen kívüli otthonoktatás munkarendjének
ismételt bevezetését.
Amennyiben a miniszteri rendelet előírja az iskolák számára a tantermen kívüli otthonoktatás
munkarendjének ismételt bevezetését, iskolánk a rendelet előírásainak megfelelően jár el.
Mivel iskolánk számára egyaránt fontos a tanulóink egészsége és biztonsága, valamint a nevelő-oktató
munkánk minősége, amennyiben ismételten rendkívüli helyzet áll elő, és a miniszteri rendelet az
intézményvezető jogkörébe helyezi a döntést a tantermen kívüli digitális munkarend újbóli bevezetéséről
vagy a hagyományos nappali munkarend megtartásáról, az iskola vezetősége a körülmények, a lehetőségek,
a kockázatok, valamint az esetleges következmények mérlegelése után hozza meg a legjobbnak vélt döntést.

Ilyen alkalmak lehetnek:


olyan rendkívüli esetek („vis major helyzetek”), amikor az intézményvezető akár rendkívüli szünetet
is elrendelhetne, de a tantermen kívüli, digitális munkarend mellett lehetővé válik az adott időszak
kihasználása az oktatási-nevelési tevékenység folytatása céljából (például az épület egy része vagy
egésze valamely okból átmenetileg nem használható),



azokon a tanítási napokon, amikor a jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanapáthelyezés szombati napra esik.

A digitális munkarend bevezetése esetén:


ha az egészségügyi helyzet indokolttá teszi – akár egy, akár több, akár az összes tanulócsoportra
vonatkozóan,



iskolánk ezek alatt az időszakok alatt is biztosítja azoknak a tanulóknak a felügyeletét, akik nem
tudnak otthon maradni;



minden tanuló számára igyekszünk biztosítani a szükséges hozzáférést az előírt digitális
kapcsolattartási formákhoz, vagyis azon a tanulók számára, akiknek otthon nincs megfelelő
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számítógépe, internet-hozzáférése, a rendelkezésre álló eszközök erejéig biztosítunk eszközt, vagy az
iskolában lévő eszközök használatát tesszük lehetővé számukra a felügyelet mellett;


követjük a tantermen kívüli, digitális munkarend módszertani megvalósítására vonatkozóan az EMMI
által közzétett szakmai iránymutatást.

A tantermen kívüli digitális munkarendre a hagyományos nappali munkarend általános szabályai érvényesek.


A tanulóknak látogatniuk kell az online órákat,



el kell végezniük a kapott tanórai és házi feladatokat,



számot kell adniuk a tudásukról,

A pedagógusokkal és a tanulótársakkal folytatott kommunikációra szintén a nappali munkarend szabályai
érvényesek.
A feladatok el nem végzése, az igazolatlan mulasztások ugyanolyan következményekkel járnak, mint a nappali
munkarend esetén.

A NYITVATARTÁS ALATTI FOLYAMATOS FELÜGYELET, ÜGYELET
BIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Az iskola, az épület elhagyása





Az iskola területét a tanuló az órarend szerinti tanítási ideje alatt nem hagyhatja el. A szülő kérésére
eseti távolmaradás lehetséges, vagy rosszullét esetén az osztályfőnök engedélyével a tanuló a tanítási
idő befejezése előtt is távozhat az iskolából.
A napközis foglalkozásról és a tanulószobáról való eltávozás is csak a szülő személyes, vagy írásbeli
kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
adhat engedélyt.



Az iskola engedély nélküli elhagyása súlyos fegyelmi vétség, amely igazgatói intés kiszabását vonja
maga után.



Napközis, illetve tanulószobai foglalkozás idejére ugyanez a rend vonatkozik.



Az iskolában 7.00-tól a tanítás kezdetéig (hétfőnként a Biai Református Gyülekezetben), az óraközi
szünetekben és 16.00 – 17.00-ig tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott
épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának
megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
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A tanórai foglalkozások rendje


A szülők reggel csak az iskola kapujáig kísérjék gyermeküket, az iskolai foglalkozás után a várakozásra
kijelölt helyeken, vagy az udvaron várják meg őket.



Az osztályban tanító pedagógust a tanórák elején és a végén csak rendkívüli és sürgős esetben tartsák
fel.



A gyermek tanulmányi előmenetelével kapcsolatos megbeszélések ideje a szülői értekezlet végén, de
főleg a fogadóórákon történhet.



Tanórákra és napközis, valamint tanulószobai foglalkozásokra a szülők csak igazgatói engedéllyel
mehetnek be.



Tanulók kabátjaikat – lehetőség szerint – a tanterem előtti fogasokon tartják.



Az iskola épületeiben alsó tagozatos diákoknak a váltócipő használata kötelező, utcai cipőjüket a
folyosón elhelyezett, erre kijelölt helyen helyezik el.



A felügyelet nélküli tantermeket szünetekben, illetve, ha a tanulóknak más teremben van órájuk,
zárva kell tartani.



Az óra elején a tanulók felállva köszöntik a pedagógust.
o

A köszönésünk: Áldás békesség!



A tanórai ülésrendet az osztályfőnök alakítja ki.



Kicsengetéskor a pedagógus a tanórát nem folytathatja, a szünet a tanulóké.



Az utolsó óra után a tanulók a termet rendben hagyják.



A napközis és a tanulószobás foglalkozások védett ideje másfél óra minden osztályfokon. A védett
idő kezdete minden esetben az adott osztály órarendjének függvénye, melyről a szülők az aktuális
félév elején kapnak tájékoztatást. Ebben az időszakban a diákok a házi feladatukat készítik el. A szülők
a védett idő előtt vagy után érkezhetnek gyermekeikért.



Amennyiben a szülő a védett idősáv alatt viszi gyermekét haza vagy különórai foglalkozásra, írásban
nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy a gyermek a házi feladatát emiatt nem, vagy csak
részben tudja elvégezni a napközis/tanulószobai foglalkozáson.

A tanulók megjelenése az iskolában


A tanulók ruházata életkoruknak megfelelő legyen, ne öltözködjenek kirívóan, feltűnően.



Kerülendő a testből a kelleténél többet mutató öltözködés (pl. haspóló viselése, a szoknya és a nadrág
hossza ne legyen túl rövid, valamint felső tagozatban a testhez simuló nadrágra (leggings) szoknyát
vagy nadrágot kell venni).
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Az iskola területén iskolai foglalkozásokon a gyermekek körében tilos a smink, a körömlakk és
műköröm használata. Erre az osztályfőnök, osztályban tanító pedagógus felhívhatja a tanuló és a
szülő figyelmét.



Tilos: testékszerek, tetoválás, kirívó hajviselet.



A megjelenésükre vonatkozó szabályok be nem tartása, a tanári figyelmeztetés figyelmen kívül
hagyása írásbeli figyelmeztetést von maga után.

A hetesek, csoportfelelősök feladatai
Az osztályfőnök hetenkénti váltással heteseket, bontott csoport esetén a szaktanár csoportfelelőst jelöl ki.
Feladataik a következők:


pontosan számba veszi és jelenti a hiányzókat és későket az óra elején,



kiszellőzteti a tantermet a tanítás előtt és a szünetekben,



a szünetekben letörli a táblát, gondoskodik elegendő mennyiségű krétáról,



ha az órát tartó tanár 10 perccel a becsengetés után nem érkezett meg a kijelölt tanterembe, akkor
jelzi ezt a tanáriban, illetve a titkárságon /ha a tanáriban nincs senki/,



ügyel a terem rendjére, tanítás után becsukja az ablakokat, lekapcsolja a villanyt,



figyel arra, hogy társai az utolsó óra után rendben hagyják el a termet,



figyel arra, hogy ne maradjon semmi a padokban.

A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKEN NEM
MEGENGEDETT VISELKEDÉS, MAGATARTÁS
Tiltott tanulói magatartás


Az intézményben a dohányzás szigorúan tilos! A tilalom kiterjed az iskola teljes területére, beleértve
a tanítási időben az intézmény területén kívül lebonyolított rendezvényeket is.



A szeszes ital fogyasztása, vagy alkoholos állapotban, továbbá bármilyen, a tanuló belátási
képességét csökkentő, kábító hatású anyag, vagy szer hatása alatt való megjelenés tanítási időben, a
tanítási időn kívüli iskolai rendezvényeken, programokon szigorúan tilos!



Az a tanuló, aki dohányterméket, szeszesitalt, kábító hatású anyagot hoz be az iskolába, súlyos
fegyelmi vétséget követ el. A nevelőtestület mérlegelése alapján büntetésben részesül.



Az iskola teljes területén, az iskolai rendezvényeken tilos energiaitalt, kábító hatású szert, vagy
anyagot tartani, kínálni, átadni, azzal kereskedni, energiaitalt, kábító hatású anyagot, szert
fogyasztani.
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Fegyelmi vétségnek minősül minden olyan játék, tréfálkozás, vagy kábító hatású szernek, vagy
anyagnak látszó szer tartása, átadása, kínálása, továbbá kábítószer hatása alatt lévő viselkedés
utánzása, minden olyan cselekmény, amely alkalmas olyan látszat keltésére, hogy elkövették a fenti
pontokban felsorolt valamely cselekményt.



A büntetési fokozatokat a Házirend megfelelő fejezete, a fegyelmi felelősséget és a felelősségre
vonás fokozatait, valamint az eljárási szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Az intézmény ennek
figyelembevételével él a figyelmeztetés, az intés, a megrovás, az eltiltás, vagy a kizárás büntetés
kiszabásáról.

AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT
MAGATARTÁS


Ezen alkalmakkor a tanuló a Biai Református Általános Iskola által szervezett foglalkozáson vesz részt
az intézmény területén kívül (ez lehet iskolai kirándulás, szervezett múzeumlátogatás,
színházlátogatás, állatkerti séta, sportrendezvény, iskolán kívüli versenyek, egyházi rendezvények,
stb.).



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. A balesetek
megelőzése érdekében, illetve a baleset esetén követendő részletes szabályokat az iskola SZMSZ-e
tartalmazza.



Elítélendő ezen alkalmakkor minden olyan cselekedet, amely az átlagos családi nevelés körében is
tiltott lenne és ellentétes az intézmény házirendjében foglaltakkal.



A házirend előírásai, a fegyelmező intézkedések alkalmazása az iskolán kívüli, iskola által szervezett
rendezvényekre is érvényesek.

Tanulmányi kirándulások szervezése, elvárt tanulói magatartás


Az iskolai kirándulások napja tanítás nélküli munkanap.



A tanuló szülői engedéllyel, hozzájárulással vehet részt az iskola által szervezett tanulmányi
kiránduláson.



Amennyiben erre a szülő nem ad engedélyt a tanuló köteles iskolai foglalkozásokon részt venni, vagy
a szülőnek kell igazolnia a hiányzást.



A tanulmányi kirándulás alkalmával a tanuló köteles a kirándulást vezető pedagógus iránymutatásait
követni.



A tanuló a csoportot, több napos kirándulás esetén a szállást kíséret nélkül nem hagyhatja el.
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A tanuló magatartásával nem zavarhatja a kiránduláson részt vevő tanulókat, viselkedésével nem
terelheti el a csoportot vezető pedagógus figyelmét a többi tanulóról.



A kirándulási napokon is az iskolai dokumentumokban meghatározott fegyelmező intézkedések
érvényesek.



A tanuló a közlekedési eszközön az előírásnak megfelelően utazhat.



A tanuló indokolatlanul sok pénzt és értékes tárgyat (ékszer, drága telefon, stb) csak saját
felelősségére vihet magával, az iskola és a pedagógus ezekért felelősséget nem tud vállalni.



A tanuló köteles a kísérő pedagógus számára jelezni, ha a tanulótársát nem találja, a rá vagy a
tanulótársaira vonatkozóan veszélyhelyzetet tapasztal.

A TANULÓK ÁLTAL AZ INTÉZMÉNYBE BEVITT DOLGOK ELHELYEZÉSE,
MEGŐRZÉSE


Az iskolában munka folyik. Az iskola mind a dolgozók, mind a tanulók számára munkahely is. Az iskola
megtiltja mindazon dolgok behozatalát, amelyek nem szolgálják a mindennapos iskolai tanulást, az
oktató-nevelő munkát, zavarják a közösség életét, megsértik a dolgozók és tanulók személyiségi
jogait, balesetveszélyesek, egészséget károsító hatásúak (cigaretta, energiaital, alkohol, bicska,
kábítószer, kábító hatású anyagok, fegyver, gázspray, festékspray). Hang-és képrögzítő eszközök
behozatala az iskolába, illetve használata, pedagógus engedélyéhez kötött.



A mobiltelefonokat az iskola területén (udvart is beleértve) kikapcsolt vagy lenémított /rezgés
nélküli/ állapotban az iskolatáskában kell tartani! Ennek a szabálynak a sorozatos megsértése
mindenképpen írásbeli figyelmeztetést von maga után.



Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem
szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli
dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés
nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben
azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.



Nem kívánatos, hogy a tanulók nagy értékű ékszert, nagy mennyiségű pénzt, kártyát, játékokat,
újságokat, egyéb személyes, nem a tanulást segítő kiadványt, könyvet, tárgyat hozzanak magukkal az
iskolába.



Nem lehet behozni az iskolába napraforgómagot, tökmagot.



Kerékpárt, rollert az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A
kerékpárok, rollerek őrzéséről az iskola nem gondoskodik, és a kerékpárokért anyagi felelősséget
nem vállal.



Az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon kell leadni, ahol azokat 60 napig őrzik.
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A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Az étkezés megrendelésének és lemondásának általános szabályai


A napközis tanulók részére az étkezés megrendelése, lemondása a https://bia.biogastro.hu
weboldalon történik. (Továbbiakban Rendszer) A szülők felhasználói névvel és jelszóval tudnak
belépni, ehhez az első és legfontosabb lépés a regisztráció.



Minden tárgyhónapot megelőző hónap 14-éig van lehetőség ebéd, tízórai, uzsonna kérésére,
lemondására, illetve módosítására.



Valamennyi étkező gyermeknek az étkezés a tárgyhónapot megelőző hónap 15-én a szolgáltató által
automatikusan megrendelésre kerül. A rendszerben az A menü kerül beállításra. Az étkezőnek
lehetősége van a rendelési felületre belépve az A menü rendelést B menüre módosítani minden
tárgyhót megelőző hónap 20-ig.



A szülők az étkezési térítési díjat a https://bia.biogastro.hu weboldalon kiállított számlán megjelölt
fizetési határidőig kötelesek befizetni.



Az étkezést a Rendszerben mindig a következő napra mondhatja le a szülő reggel 9 óráig. A tévesen
lemondott étkezést az admin (iskolatitkár) tudja visszaállítani.



Az étkezési díjat mindig az előző hónapban kell befizetni. A lemondás a következő számlán kerül
jóváírása. Tanév végén a lemondásról külön jóváíró számla kerül kiállításra.



Lehetőség van diétás menü választására, melynek feltétele: az ételallergiáról a szakorvos által
kiállított igazolás és a diétás étkeztetésre vonatkozó szabályzat elolvasása és elfogadása.

Az étkezési térítési díj befizetésének szabályai
A megrendelésekről a weboldal számlát állít ki. A számlák a Pénzügy/Számlák menüpontból letölthetők. Az
étkezési térítési díjat havonta, megadott napokon az iskola házipénztárába, vagy banki átutalással kell
befizetni az Iskola K&H Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára: (10403208-50526672-88491001). Átutalás
esetén mindig fel kell tüntetni a számla számát, a gyermek nevét és osztályát.

AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
Az iskola épülete, belső udvar, sportudvar, kert


Az iskola munkanapokon (tanítási napokon) reggel 7. 00 és este 17. 00 óra között tart nyitva. Az ettől
eltérő nyitvatartásra, a megfelelő tanári felügyelet biztosítása mellett, az igazgató adhat engedélyt.



Az iskola tanulói a nyitvatartási idő alatt az épületben tartózkodhatnak, abban az esetben, ha nem
zavarják az iskolában folyó munkát (délutáni foglalkozások, takarítás, karbantartás).
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Az iskola épületébe érkező szülők, vendégek, idegenek belépését a munkatársak (iskolatitkár,
pedagógusok) ellenőrzik. Az iskolában a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
és a meghívott vendégek tartózkodhatnak.



A tanulóktól elvárt, hogy ügyeljenek az épület, a folyosók, mellékhelyiségek tisztaságára,
berendezésük épségére.



Az óraközi szünetekben a tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon
tartózkodhatnak és kötelesek betartani a kulturált magatartás szabályait.

Osztálytermek, szaktantermek, tornacsarnok


Az osztályterem díszítéséről az osztály tanulói az osztályfőnök irányításával gondoskodnak, ügyelve
a falak tisztaságára, épségére. A díszítés nem lehet ízléstelen, hivalkodó, zavaró, az esztétikus
környeztet romboló, az iskola szellemiségével összeegyeztethetetlen értékrendet, szellemiséget
sugalló.



A szaktantermi órák előtt, csengetéskor az osztály, csoport az osztálytermében várja a pedagógust,
akivel együtt mennek a szaktanteremhez. A szaktantermekben, kizárólag szaktanári felügyelet
mellett lehet tartózkodni. A szaktantermekbe a szükséges órai felszerelésen túl semmi sem vihető
be.



A szaktantermekben lévő műszereket, technikai, elektromos és kísérleti eszközöket kizárólag a
szaktanár irányításával szabad használni.



Minden osztály felelős saját osztályterméért és azért a tanteremért, amelyikben az órája van. Az
utolsó tanítási óra végén köteles azt tisztán, rendben (tábla letörlése, szemét összeszedése, ablakok
bezárása, székek padra helyezése) elhagyni. A szaktanár köteles erre figyelmeztetni az osztályt,
csoportot.



A tornaterem használatának rendjét minden év elején ismertetik a testnevelők a tanulókkal, egyúttal
megtartják a balesetvédelmi oktatást is.

Tankönyvtár, ebédlő


A tanulók a tanév vége, illetve a tanulói jogviszony megszűnése előtt egy héttel kötelesek valamennyi
kölcsönzött könyvet visszavinni az iskola tankönyvtárába. Az étkezők viselkedjenek kulturáltan az
ebédlőben, ne pazaroljanak, csak azt az ételt kérjék ki, amit és amennyit biztosan megesznek.

Berendezési tárgyak, eszközök használati rendje, kártérítési felelősség


Az iskola eszközei, berendezési tárgyai leltárban vannak. Azokat az iskolából csakis írásos engedéllyel
lehet kivinni. Engedélyt csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, akadályoztatásuk esetén a
gazdasági vezető adhat.
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Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős az iskola épületének, berendezési tárgyainak,
eszközeinek az állapotáért. A berendezési tárgyak rongálása szigorúan tilos.



Az iskolának kárt okozó tanuló (szülője) a jogszabályban meghatározott mértékben kártérítési
felelősséggel tartozik, a károkozás gondatlan, vagy szándékos jellegétől függően.

A LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS VÉDŐ-ÓVÓ SZABÁLYOK


Az iskola helységeit a tanuló csak tanári felügyelettel használhatják.



Tilos a berendezési tárgyakat, az eszközöket rongálni! Rongálás esetén a kárt a szülőnek meg kell
téríteni.



A tantermekben tilos: futkározni, az ablakpárkányra felkapaszkodni, a konnektorba benyúlni, a
széken hintázni, padokat, székeket tologatni, felborítani.



Az ebédlőben tilos rongálni az asztalterítőt, az evőeszközöket nem rendeltetés-szerűen használni,
engedély nélkül ott tartózkodni, kulturálatlanul viselkedni.



Baleset esetén, amennyiben a sérült nem mozgásképtelen, a titkárságon történik az
elsősegélynyújtás, mentő hívása, a szülő értesítése.



Az iskola minden helyisége csak rendeltetés-szerűen és a kulturált viselkedés szabályainak
megfelelően használható.

A létesítményhasználat korlátai


Az iskola helységeit tanítási szünetekben (téli, tavaszi, őszi, nyári szünet) csak külön igazgatói
engedéllyel lehet használni.



Tanítási időben a tanítási időn túli helységhasználatot csak az igazgató engedélyezheti.

A TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM


A tanulónak joga, hogy a Diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért.



A DÖK saját működéséről maga dönt.



Ha a tanulót vélt vagy valós érdeksérelem éri, az osztály DÖK képviselőjéhez fordul, aki az érdekében
a DÖK-öt segítő felnőtt képviselő segítségét kéri az ügyben való eljáráshoz.



Amennyiben ezen fórumok nem orvosolják a tanuló problémáját, a DÖK-öt segítő tanár (felnőtt)
támogatásával a nevelőtestülethez és az igazgatóhoz fordulhat problémája megoldásáért.
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Diákképviselet joga
Diákképviselő megválasztása: az osztályok választják meg maguk közül az erre legalkalmasabb tanulókat.
Csak a diákok közösségében értelmezhető és gyakorolható jogok az alábbiak:


diákkörök szervezése,



iskolai programok, szervezése, rendezése,



a diákok érdekképviselete,



véleményezési jog, a Házirend elfogadásakor,



véleményezési jog a diákok (osztálynál) nagyobb közösségeit érintő döntések meghozatalánál,



döntési jog egy tanítás nélküli munkanap programjáról,

A Diákönkormányzat – a diákokat érintő valamennyi kérdésre vonatkozóan – véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet az iskola működésével kapcsolatban.

A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE
A véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje


Az intézmény diákságát az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatjuk az aktuális teendőkről minden
héten. A faliújságról, az iskola honlapjáról és facebook oldaláról rendszeresen tájékozódhatnak az
egyéb iskolai és iskolán kívüli rendezvényekről, aktualitásokról.



A szervezett véleménynyilvánítás és tájékoztatás fóruma a Diákközgyűlés, napirendjét az igazgató és
a Diákönkormányzat vezetője közösen állapítja meg.



A DÖK vezetésének megbízottja képviseli a tanulóközösséget az iskolavezetés, a nevelőtestület
értekezleteinek azon pontjainál, melyeknél érintett.



Az osztályközösségeket a problémák megoldására a megbízott tanulók képviselik az igazgatónál.

Első osztályos tanulók esetében a beiratkozáskor lehetőséget kell biztosítani a szülőnek a házirendbe való
betekintésbe, és az első szülői értekezleten a házirend egy példányát át kell adni.
A magasabb évfolyamra járó tanuló a házirendről a tájékoztatást tanév elején kapja meg. A házirend
komolyabb tartalmi változásakor a szülő a dokumentum egy példányát megkapja. A szülő, a tanuló személyét
és tanulmányait érintő kérdésekben az iskolai SZMSZ szabályai szerint fogadóórákon, szülői értekezleteken
kaphat tájékoztatást.
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Az információhoz jutás
A tanulónak jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a szervezeti és
működési szabályzatot, illetőleg a házirendet. Ezen dokumentumok az iskola könyvtárában és a titkárságán
megtekinthetők. A dokumentumok megtekintését a könyvtásors és az iskolatitkár segíti. A házirend az iskola
honlapján mindenki számára elérhető.

AZ ISKOLA HELYSÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI RENDBEN TARTÁSÁBAN


A saját környezet és a tanuló által alkalmazott eszközök rendben tartásának kötelezvénye nem
lépheti túl azt a keretet, amit életkorához igazodva általában el kell végeznie.



A tanuló köteles tisztán tartani az asztalát, a széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon.



Az iskola területén napraforgó, rágógumi, energiaital, kávé, dohány, alkohol, kábítószer fogyasztása
tilos.

A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


A szülő egy félév folyamán gyermekének öt nap hiányzását igazolhatja.



Ennél hosszabb időre, előzetes szülői kérésre, az igazgatóhoz benyújtott, indoklást tartalmazó írásbeli
kérelem alapján lehet távol maradni az iskolából, amennyiben az igazgató az osztályfőnökkel
egyeztetve engedélyt ad a távolmaradásra.



A hivatalos (pl. egyesületi, zeneiskolai) alkalmakra szóló kikérőket a szülőnek is alá kell írnia. A
rendszeres kikérést a szülő írásbeli kérelmére az igazgató engedélyezheti, meghatározva a tananyag
pótlásának módját.



A tanítási órákról történő hiányzást utólag igazolni kell.



Az igazolásokat az osztályfőnöknek kell benyújtani a legközelebbi osztályfőnöki órán, de legkésőbb
egy héten belül. Ha a tanuló a távolmaradását a megadott időn belül nem igazolja, mulasztott óráit
az iskola igazolatlannak tekinti.



Betegség esetén a tanuló orvosi igazolással igazolhatja mulasztását.



A tanuló távolmaradásáról a szülő legkésőbb a hiányzás reggelén, a tanítás megkezdése előtt köteles
írásban (email, SMS is elfogadható) értesíteni az osztályfőnököt.



A tanítási óra helyett szervezett foglalkozáson is kötelező a részvétel. A tanuló ebben az esetben is
köteles igazolni a hiányzását.



Az a tanuló, akinek a hiányzása a 250 órát meghaladja, nem osztályozható. Osztályozóvizsgát akkor
tehet a tanuló, ha ezt a nevelőtestület engedélyezi.
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Ha a tanulónak egy tanítási évben a mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át
meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év során nem volt érdemjeggyel értékelhető,
a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.



Az osztályozóvizsga időpontját az iskola három hónappal hamarabb kijelöli. Az adott év lezárását
szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.



A tanóráról, foglalkozásról való távolmaradás hiányzás. A tanóráról engedély nélkül történő távozás
semmilyen módon nem igazolható.



A középfokú intézmények által meghirdetett nyílt napokon egy tanuló tanítási időben tanévenként
legfeljebb 3 alkalommal vehet részt, szülői kikérővel. A hiányzást ebben az esetben is igazolni kell a
középfokú intézmény által kiállított igazolással.



A tanulmányi versenyeken az országos, illetve a 2. fordulóba jutott tanulók két nap felkészülési időt
kérhetnek.



A tanuló rendkívüli szabadnapot kaphat a nyelvvizsgája napján.



A tanuló, hiányzása esetén, köteles a szaktanárral egyeztetett módon a tananyagot (órai munkát és
házi feladatokat) pótolni.



A házi feladat, otthoni önálló munka elkészítése kötelező. Ha van okszerű és valós indok a
mulasztásra, azt a szülőnek írásban indokolnia kell. Ha nincsen igazolt oka a házi feladat hiánynak,
akkor a szaktanár döntése alapján 1-es osztályzat adható az adott tantárgyból otthoni munkára,
illetve a havi szorgalmi jegybe is beszámítható.

Az iskola eljárása igazolatlan hiányzás esetén
Tanulóink mulasztását az iskola házirendjében foglaltak szerint igazolni kell. Amennyiben ez határidőre nem
történik meg, iskolánk a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 51§ (3.),
(4.) és (5.) bekezdésében előírt módon tesz eleget jelzési kötelezettségének.


A tanköteles fiatal első igazolatlan mulasztásakor értesítjük a szülőt és a tanuló lakóhelye szerint
illetékes gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire.



Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló
lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt, gyámhatóságot, és gyermekjóléti szolgálatot.



Intézkedés terv készül, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a
tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló
feladatokat
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Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, az iskola igazgatója feljelentést tesz a
szülő/gondviselő ellen a tanuló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá értesítjük a
gyermekjóléti szolgálatot.



Ha a tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri az 50 órát, az iskola igazgatója értesíti a tanuló
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt és gyámhatóságot.



Ha a nem tanköteles fiatal igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, a 11/1994 MKM rendelet 28.§-a
értelmében tanulói jogviszonya megszűnik.



Az igazolatlan késés és mulasztás fegyelmi vétség, büntetést von maga után, ami a magatartás
osztályzatot is befolyásolja.



1 igazolatlan óra után a magatartási jegy adott hónapban legfeljebb jó lehet, 3 igazolatlan óra után a
magatartási jegy legfeljebb változó lehet, 5 igazolatlan óra után a magatartási jegy legfeljebb rossz
lehet. 10 óra feletti igazolatlan óra igazgatói intőt eredményez.

A mindennapos testnevelés alóli felmentés intézményi szabályai
Iskolánkban a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezzük meg, amelyből
legfeljebb heti két óra


a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési
formákkal, műveltségterületi oktatással,



iskolai sportkörben/sportegyesületben való sportolással,



versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr
sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló szüleinek írásos kérelmére a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei
között szervezett edzéssel váltható ki.

A tanítási óra kezdése, késés


Mindenkinek kötelessége a tanórán, foglalkozáson a csengetési rend szerint pontosan megjelenni. A
tanulók felállással köszöntik az órát tartó tanárt. A hetes jelenti a hiányzókat és a későket.



A tanulók hiányzását a szaktanár jegyzi be a naplóba.



Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét a
naplóba bejegyzi. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan órának minősül.
Közlekedési vállalat által kiállított igazolást járat késés esetén elfogadunk.



A digitális napló bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök
értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres
késéseket figyelembe kell venni.
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A mulasztott órák, késések igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének
felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a
tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.



A reggeli áhítatokról való késés is az első tanórához kerül be a naplóba.



A közlekedési okok miatti késés, főleg a téli időszakban, igazolható.



Az iskolában a tanítási órát „idegen személy” csak igazgatói engedéllyel látogathatja. Az igazgató
engedélyezheti azt is, ha külső személy saját célra felmérést, tesztet, közvélemény kutatást akar
készíttetni a tanulókkal. Ilyenkor az iskola az osztályfőnökön keresztül előzetesen tájékoztatja a
szülőket és a hozzájárulásukat kéri.

Tanórán kívüli foglalkozások szervezése


Az intézményben napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervezünk.



A szaktanárok által a tanév elején meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkörök, énekkar)
a szakkört vezető tanároknál lehet jelentkezni.



A jelentkezés a foglalkozások elindulásával válik véglegessé és egész tanévre szól.



Az osztályfőnöki tanmenetben szereplő tanulmányi kiránduláson, a tanítás nélküli munkanapon, az
éves munkatervben rögzített, a teljes tanulóifjúságot érintő programokon való részvétel kötelező.



A fakultatív iskolai programokon (sítábor, túrák, nyári táborok) való részvétel feltételeit, a
meghirdetéskor az iskola, illetve a szervező tanárok teszik közzé.

Ünnepségek, iskolai rendezvények


Az iskolai ünnepségeken, a tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényeken (csendesnap,
sportnap) való megjelenés kötelező, a távolmaradást az osztályfőnöknél igazolni kell.



Évente két alkalommal csendesnapot tartunk a hitéleti munkaközösség szervezésével:
o

ezek közül az egyik a Biai Gáspár Nap,

o

a másik pedig forgó rendszerben keresztyén ünnepeinkhez, évfordulóinkhoz kapcsolódóan
kerül megrendezésre.



A csendesnapokon a részvétel kötelező.



A tanulóink a tanévnyitó ünnepségen egy, az istentiszteletre járást segítő és támogató kiskönyvet
kapnak, melyben a gyermekistentiszteletek szolgálattévői dokumentálni tudják az istentiszteleti
alkalmak látogatását.



A célunk az, hogy az igei alkalmakon való részvétel ne külső kényszer legyen, hanem belső igénnyé,
lelki szükségletté váljon a gyermekek és a családok számára egyaránt.
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Nevelési céljainkat a fenntartó gyülekezettel karöltve szeretnénk megvalósítani, ezért a gyerekeknek
egy tanévben legalább 10 alkalommal a vasárnapi istentiszteleten részt kell venniük.



Az évi legalább 10 alkalomból kettő a fenntartó gyülekezetünk, a Biai Református Gyülekezet által
szervezett családi istentiszteletet kell, hogy legyen, melyeken a részvétel kötelező. Ezek a reformáció
ünnepéhez a virágvasárnaphoz kapcsolódnak.



A reformáció alkalmával tartott ünnepi istentiszteleten tesznek fogadalmat iskolánk elsős, illetve
újonnan érkezett tanulói, valamint az újonnan érkezett pedagógusok.
o

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”

o

A 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.



A végzős diákok búcsúztatása az iskolai ballagás, majd a ballagási ünnepi istentisztelet keretében
történik. Ezen alkalommal kerül kiosztásra az arra érdemeseknek a Biai Gáspár-díj, melyet azok a
végzős tanulók kapnak, akik legalább négy évet töltöttek el iskolánk falai között, és az itt töltött éveik
alatt iskolánk hírnevét öregbítették példamutató lelki életükkel, szorgalmukkal, kiemelkedő
tanulmányi eredményükkel, példás közösségi tevékenységükkel.



A tanulók iskolai ünneplő ruházatot viselnek az alábbi iskolai ünnepélyeken és egyházi alkalmakon:
tanévnyitó, reformáció ünnepe és fogadalomtétel, március 15., október 23., ballagás, karácsony,
tanévzáró, tanulmányi versenyek, illetve a programok függvényében a csendesnapok és.



Az iskola ünnepi viselete:
o

lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya (térd felett legfeljebb egy tenyérrel), sötét cipő, iskolai
gallér, jelvény

o

fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, sötét cipő, iskolai nyakkendő, jelvény

o

a végzős tanulók ballagási ruházata ettől eltér: fekete alapon fehér népies motívummal
díszített nyakkendő.
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Iskolánkban a következő nemzeti ünnepeket ünnepeljük:
o
o
o
o

október 6.
október 23.
március 15.
június 4.

Diákrendezvények


Az iskolai szintű diákrendezvények szervezésének joga a Diákönkormányzatot illeti meg. Szűkebb
vonzáskörű (osztályszintű rendezvények szervezését az érintett csoport tagjai végzik).



Rendezvényt tanári felügyelet nélkül tartani nem lehet. A zenés-táncos rendezvények iskolánkban
zártkörűek. A vidám, zenés rendezvények szervezésénél figyelembe kell venni az iskola egyházi
jellegéből következően az egyházi év alkalmait, iskolánk lelkiségét.

A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁVAL,
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

ANNAK

MÓDOSÍTÁSÁVAL

Az általános iskolai működésből következően a tanulók a tanórán kívüli (szakköri) alkalmak közül
választhatnak.

Szakkör, diákkör, sportválasztás joga
A szakkörök, énekkar, sportkör, művészeti csoportok alakulása a tanulók igényeit figyelembe véve történik.

Tanórán kívüli foglalkozások szervezése


Az intézményben napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervezünk.



A szaktanárok által a tanév elején meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkörök, énekkar)
a szakkört vezető tanároknál lehet jelentkezni.



A jelentkezés a foglalkozások elindulásával válik véglegessé és egész tanévre szól.



Az osztályfőnöki tanmenetben szereplő tanulmányi kiránduláson, a tanítás nélküli munkanapon, az
éves munkatervben rögzített, a teljes tanulóifjúságot érintő programokon való részvétel kötelező.



A fakultatív iskolai programokon (sítábor, túrák, nyári táborok) való részvétel feltételeit, a
meghirdetéskor az iskola, illetve a szervező tanárok teszik közzé.
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A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVEI, AZ ELOSZTÁS
RENDJE


Tankönyvtámogatásra nincs szükség, hiszen A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés
nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III.
8.) Korm. határozat eredményeként valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai
oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. Ezzel az 1-16. évfolyam
valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős
tanulói státusz.



A tankönyvek a 3. évfolyamtól kezdve tankönyvtári állományban vannak, a tanulók csak éves
használatra kapják azokat.



Az első és második évfolyamon egyes, csak alkalmanként használt tankönyvek (pl. rajz és technika
tankönyv) szintén az iskolai tankönyvtár állományába tartoznak, ezeket a pedagógus csak azokra az
órákra viszi be, amelyeken a tanulók használni fogják azokat. iskolai tankönyvtári állományban van
továbbá a 2. osztályosok angol nyelvkönyve is.



A tankönyvtári állományba tartozó tankönyveket a tanév végén minden tanulónak vissza kell adnia
tankönyvtárba.



Ha a tanuló a meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a tanév elején tett felelősség
vállalási nyilatkozat megszegése esetén vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Étkezési térítési díj-kedvezmény
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B§-a értelmében:

Ingyenes gyermekétkeztetés:
(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
b)

az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették.

50%-os normatív kedvezmény:
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell
biztosítani
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b)

az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés
b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c)

az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
számára, feltéve, hogy az hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben.

A kedvezmény biztosításához az intézményvezetőnek az alábbi iratokat kell benyújtani:


Tanulók esetén az ingyenes, valamint az 50%-os mértékű kedvezményes étkeztetés biztosításához a
„NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű
nyomtatványt,



nyilatkozatot a családban nevelt gyermekek számáról (három és több gyermek nevelése esetén),



a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés
másolatát. (Ha a szülő, más törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első
alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését a
gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára, a határozat érvényességének időtartama alatt a
határozat másolatát nem kell benyújtania az intézményvezetőnek),



a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában
tartós betegség esetén szakorvosi igazolást sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

A Nyilatkozatokat minden tanítási év elején be kell nyújtani. A tanítási év kezdetén nem kell ismételten
benyújtania az egyéb dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem
került sor.
Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban csatolt dokumentumok tekintetében
időközben nem következett be változás (pl. a gyermek továbbra is jogosult a magasabb összegű családi
pótlékra, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre).

A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI
A jutalmazás elvei


Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
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Az a tanuló, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, az
iskolaközösségben vagy az osztályközösségben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez
a tanév végén jutalomban és elismerésben részesül.



Azt a tanulói közösséget, amelyik kiemelkedő eredménnyel teljesít valamennyi sport, kulturális vagy
közösségi feladatot, vagy példamutatóan helyt áll versenyeken, csoportos dicséretben és jutalomban
részesíti az iskola.

A jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:

Szaktanári dicséret:


Azt a tanulót, akinek szorgalma, tanulmányi teljesítménye valamely szaktárgyból kiemelkedő, a
szaktanár dicséretben részesítheti.

Osztályfőnöki dicséret:


Az osztályfőnök az osztályban tanító szaktanárok és a diákönkormányzat javaslata alapján, illetve
egyetértésével a tanulót szóbeli, illetőleg írásbeli dicséretben részesítheti kiemelkedő közösségi
munkáért.

Igazgatói dicséret:


Azt a tanulót, aki tanulmányi, kulturális, sport, illetve közösségi munkájában kimagasló eredményt ér
el a tanév bármely szakaszában, az osztályfőnök vagy a szaktanár javaslatára az igazgató dicséretben
részesítheti. A dicséretről az igazgató a tanuló szüleit az e-napló útján értesíti.

Az iskolában tanév végén elismerésként a következő dicséretek adhatók:

Tanév végi dicséret:


Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi
munkát végzett, tanulók a tanév végén:
o

kiemelkedő tanulmányi eredményért,

o

kiemelkedő szaktárgyi teljesítményért,

o

példamutató magatartásért,

o

kiemelkedő szorgalomért,

43

Biai Református Általános Iskola
2051 B I A T O R B Á GY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
Telefonszám: +36 23 385-387
Mobil: +36 20 282-0182
Honlap: www.biairefi.hu
E-mail: info@biairefi.hu

o

valamint tanulmányi, kulturális, sport versenyen elért eredményért dicséretben
részesíthetők.

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni, vagy oklevélen, jutalomkönyvben fel kell tüntetni.

Nevelőtestületi dicséret:


Azt a tanulót, aki a tanév folyamán példamutató magatartást, kiváló tanulmányi eredményt ér el, és
legalább 4 tantárgyból dicséretes, az osztályfőnök javaslatára az osztályban tanító pedagógusok és
diákönkormányzat egyetértésével az év végi osztályozó értekezleten a nevelőtestület dicséretben
részesítheti. Osztályonként legfeljebb három tanuló kaphat nevelőtestületi dicséretet. A
nevelőtestületi dicséretet év végén a bizonyítvány megfelelő rovatába be kell vezetni.

Biai Gáspár-díj:


Az a végzős tanuló, aki legalább négy évet töltött el iskolánk falai között, és az itt töltött évei alatt
iskolánk hírnevét öregbítette példamutató lelki életével, szorgalmával, kiemelkedő tanulmányi
eredményével, példás közösségi tevékenységével, Biai Gáspár-díjban részesül.



A díj tartalmaz egy emlékplakettet és egy nagyobb értékű jutalmat utalvány vagy ajándék
formájában.



A díjat a mindenkori nyolcadikos tanulók közül lehetőleg egy, de kivételes és indokolt esetben akár
több (de mindenképp kevés számú) gyermek kapja. Az átadás a ballagási ünnepi istentiszteleten
történik.



A díjra a nyolcadikos osztályfőnöknek kell felterjesztenie a jelölt diákot, illetve diákokat, egyoldalas
jellemzéssel. A végleges döntést a mindenkori igazgató, igazgatóhelyettes, a gyermek aktuális
hittantanára, alsós és felsős osztályfőnökei, valamint az alsós és felsős munkaközösség vezetők
hozzák meg.

Jutalomkirándulás:


Azt a tanulót, aki az egyház alkalmait, istentiszteleteit egész évben rendszeresen látogatta, a
közösség lelki életéhez hozzájárult, társai előtt jó példával járt elől a keresztyén erkölcs és lelkiség
gyakorlásában, egy közös kiránduláson való részvétellel jutalmazzuk.



Az osztályonként 4-6 tanulót az osztályfőnök javasolja, a kirándulásra a következő tanév elején kerül
sor.
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Egyéb, a tanév folyamán adható dicséretek:


Az iskolai szintű versenyek (házi versenyek) 1-3. helyezettje oklevelet és kisebb tárgyi jutalmat kap a
versenyt szervező pedagógustól, melyet a tanuló az iskola közössége előtt vehet át.



A területi versenyeken induló tanulók – az elért eredményektől függően – szaktanári dicséretet,
illetve az adott tantárgyból 5-ös érdemjegyet kaphatnak. A versenyzők nevei és elért eredményei az
iskola közössége előtt kihirdetésre kerülnek.



Megyei/országos versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon, kimagasló eredményt
elérő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A versenyzők az adott szaktantárgyból 5-ös
érdemjegyet kapnak. A versenyzők nevei és elért eredményei az iskola közössége előtt kihirdetésre
kerülnek.



A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget (osztályt) csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A csoportos dicséretet
is írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki


az iskolának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel ellentétesen viselkedik,



vagy aki az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az iskolán kívül
megszegi, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedésben
kell részesíteni.

Az iskolai büntetések kiszabásánál az eset egyedi körülményeinek figyelembevételével a fokozatosság elve
érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.

A fegyelmező intézkedések formái:


szóbeli figyelmeztetés



írásbeli figyelmeztetés

Szaktanári/napközis nevelői figyelmeztetés:


Az órákon, foglalkozásokon előforduló fegyelmezetlenség miatt,



a tanulói kötelezettségek elmulasztásáért,



a tanítás előtt vagy a szünetekben előforduló fegyelmezetlenségért adható.

45

Biai Református Általános Iskola
2051 B I A T O R B Á GY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
Telefonszám: +36 23 385-387
Mobil: +36 20 282-0182
Honlap: www.biairefi.hu
E-mail: info@biairefi.hu

Szaktanári/napközis nevelői intés:


Az órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt,



a tanulói kötelezettségek ismételt elmulasztásáért,



a tanítás előtt vagy a szünetekben előforduló többszöri fegyelmezetlenségért adható.

Osztályfőnöki figyelmeztetés:


A tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségek gyakori elmulasztásáért,



igazolatlan mulasztás miatt adható.



Akinek osztályfőnöki figyelmeztetése van, annak legfeljebb változó lehet a havi magatartása.

Osztályfőnöki intés:


A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségeinek megszegése,



a házirend ismételt megsértése,



igazolatlan mulasztás miatt.



Az osztályfőnök a fokozat elérésekor kezdeményezi a szülőkkel való beszélgetést a további
fegyelemsértések elkerülésére.

Osztályfőnöki megrovás:


A tanuló ismételt tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése,



a házirend ismételt megsértése,



további igazolatlan mulasztás miatt adható.

Igazgatói figyelmeztetés:


A házirend sorozatos megszegéséért,



ismétlődő igazolatlan mulasztásért,



szándékos – kisebb értékű – károkozásért,



óraközi szünetben történt súlyosabb fegyelmezetlenség miatt,



különösen veszélyes, közösségromboló magtartásért adható.



Az iskolai vezetők egyike a fokozat elérésekor kezdeményezi a szülőkkel való beszélgetést a további
fegyelemsértések elkerülésére.
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Igazgatói intés:


Az iskola házirendjének súlyos megsértése miatt,



ismétlődő igazolatlan mulasztás miatt,



szándékos – nagyobb értékű – károkozásért,



óraközi szünetben történt súlyosabb fegyelmezetlenség miatt,



különösen veszélyes, közösségromboló magtartásért adható.



Az iskola igazgatója a fokozat elérésekor kezdeményezi a szülőkkel való beszélgetést a további
fegyelemsértések elkerülésére.

Igazgatói megrovás:


Az iskola házirendjének súlyos megsértése miatt,



szándékos – nagyobb értékű – károkozásért,



ismétlődő igazolatlan mulasztás miatt,



óraközi szünetben történt súlyosabb fegyelmezetlenségért adható.

A szankciók kiszabása a szaktanár, az osztályfőnök, illetve az igazgató mérlegelési jogkörébe tartozik.
A bejegyzés az e-naplóban a szaktanár, az osztályfőnök vagy az igazgató feladata.
Valamennyi fegyelmező intézkedést a szülővel tudatni kell, az elektronikus naplóban küldött üzenettel.
Az év végi magatartás osztályzatnak tükröznie kell a tanuló magatartásában jelentkező esetleges javuló
változásokat.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni.

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:


a trágár beszéd, istenkáromlás,



az agresszió, a másik tanuló megverése, testi és6vagy lelki bántalmazása,



mások megalázása,



a lopás,



a saját, és mások egészségének veszélyeztetése,



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



a szándékos károkozás,
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az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,



olyan médiatartalom készítése vagy megosztása, amely sérti mások személyiségi jogait,



ezentúl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek
minősülnek.

Ezen tiltott magatartásformák előfordulása a tanítási idő alatt, illetve az iskola által szervezett
rendezvényeken (iskolán kívül is) súlyos jogkövetkezménnyel járnak, fegyelmi eljárás indítását vonhatják
maguk után.

Fegyelmi büntetés


Ha a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás megindítására kerülhet
sor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az eljárás részletes szabályozása az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában található.



Akár első alkalommal elkövetett súlyos kötelességszegésért is indítható a tanuló ellen fegyelmi
eljárás, az eljárás megindításának és lefolytatásának NEM előfeltétele a szankciófokozat kimerítése.

A fegyelmi eljárás szabályai:


A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi eljárás
megindításakor a Köznevelési törvény 58.§-a, és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben (53-62.§)
foglaltak szerint kell eljárni.



A kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható fegyelmi eljárás (kivétel, ha
büntető– vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel).



A fegyelmi eljárás megindításáról az indok megjelölésével a kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét
értesíteni kell.



A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését
előadja.



Ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázására tárgyalást kell
tartani, akkor a kiskorú szülőjét be kell vonni az eljárás lefolytatásába.



A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetve más megbízott is képviselheti.



A fegyelmi eljárást akkor is meg lehet tartani, ha az ismételt, szabályszerű értesítés ellenére, sem a
tanuló, sem a szülő, illetve képviselő nem jelent meg.



A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a
nevelőtestület tagjaiból.
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A fegyelmi jogkör gyakorlója (a bizottság) köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni
– ha nem elegendőek az adatok –, akkor hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást lefolytatni.



Minden olyan körülményt fel kell tárni, ami a tanuló mellett vagy ellen szól a fegyelmi büntetés
meghozatalakor.
o





Bizonyítási eszközök: a tanuló, szülő nyilatkozata, fegyelmi irat, a tanúvallomás, szemle,
szakértői vélemény.

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia
kell:
o

a tárgyalás helyét és idejét,

o

a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét,

o

az elhangzott nyilatkozatokat, főbb megállapításokat (szó szerint kell az elhangzottakat
rögzíteni, ha az indokolt, vagy ha a tanuló, szülő kéri).

A fegyelmi eljárás során adható büntetés:
o

megrovás

o

szigorú megrovás

o

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása

o

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

o

eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától

o

kizárás az iskolából



A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni.



Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.



A fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, a döntéshez be kell szerezni az iskolai
diákönkormányzat véleményét.



A tanulóval szemben ugyanazon kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg.



Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” nem
alkalmazható, és a „kizárás az „iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén
alkalmazható. Ez utóbbi esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a szülő
kezdeményezésére az iskola segítségével nyolc napon belül nem sikerül új iskolát keresni, az iskola
három munkanapon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot.



Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a másik
iskola igazgatójával megállapodik a tanuló átvételéről.
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A „meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik.



Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Azonban a határozat fellebbezésre tekintet
nélkül első fokon végrehajtható, ha annak elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy
más, elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna.

Egyeztető eljárás:
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai
célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel
gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet
elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel
gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.

Károkozás:
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
figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg.

AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA, A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA
Iskolánk, a MOZAIK Kiadó Kft. által fejlesztett és üzemeletetett, MOZANAPLÓ felületét használja elektronikus
naplóként. A napló bevezetése után, a 2019/2020-as tanévtől, kizárólag ezt a felületet használjuk az
értékelések és a diákok tanulmányával, magatartásával kapcsolatos információ közlésére, papír alapú eszközt
(ellenőrző, tájékoztató füzet) nem használunk a tanév során.
A félévi értesítőt, illetve az év végi bizonyítványt továbbra is hazaküldjük nyomtatvány formájában is.
Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező eszköz
(számítógép, tablet, okostelefon) segítségével megtekinthetik.
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Az elektronikus napló funkciója


Az elektronikus napló alkalmazásával a szülőket és a diákokat interneten tájékoztatjuk a tanuló
osztályzatairól, dicséreteiről vagy elmarasztalásáról, a témazáró dolgozatok időpontjáról és
tananyagáról, az igazolt és igazolatlan hiányzások számáról, a valamint az esetleges késésekről.



Az elektronikus napló alkalmazásával küldünk üzeneteket a szülők számára a tanuló haladásáról és
egyéb, személyével kapcsolatos dolgokról.



Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező eszköz
(számítógép, tablet, okostelefon) segítségével megtekinthetik.



Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek
küldésére is használhatják.

Az elektronikus naplóhoz való hozzáférés


A beiratkozás után az iskola rögzíti a tanuló és a szülők személyes adatait a Mozanapló felületére, a
szülők nevének és email címének rögzítése egyben regisztráció is az elektronikus napló felületéhez
való hozzáférésre.



A felhasználónevet és a hozzátartozó jelszót az osztályfőnököktől kapják meg a szülők a tanév elején.

A belépés:


Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapjáról, illetve az alábbi internetes oldalon is elérhető:
https://biairefi.mozanaplo.hu/

A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK


Tilos és életveszélyes az ablakpárkányokra, illetve az ablakokba ülni, az ablakon kimászni.



A tanuló 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.



Az egymás testi épségét veszélyeztető tárgyakat, szúró-és vágóeszközöket, pirotechnikai eszközöket
az iskolába hozni szigorúan tilos!



Az iskolába állatot behozni, rendkívüli alkalmaktól eltekintve (pl. állatok világnapja) az
osztálytermekben állatot tartani – figyelemmel az iskola sajátos működési rendjére, a közösségi élet
és az egészségvédelmi szabályokra, tilos.
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A mobiltelefonjaikat a diákok kikapcsolt/lenémított (rezgés nélküli) állapotban a táskájukban tartsák.
A készüléket az iskolában csak tanári engedéllyel használhatják.



Az iskola állagában (bármely részében, berendezésében, felszerelésében) kárt okozó tanuló köteles
az esetet jelenti osztályfőnökének. Az okozott kárt a szülő köteles a hatályos jogszabályoknak
megfelelően megtéríteni.

Egészségvédelem, baleset-megelőzési előírások


A tanulók részt vesznek a korosztályra előírt orvosi vizsgálatokon, szűréseken, megkapják a szükséges
oltásokat.



A vizsgálatok, szűrések, oltások időpontjáról, annak mibenlétéről az osztályfőnök egy héttel korábban
írásban tájékoztatja a szülőt.



Átmeneti, hirtelen rosszullét esetén biztosítani kell, hogy a tanuló a szabad levegőn tartózkodjon,
szükség szerint felügyelet mellett a titkárságon pihenhessen.



Az iskolában bekövetkezett balesetet, rosszullétet, sérülést az esemény tanúinak haladéktalanul
jelenteniük kell az osztályfőnöknek, vagy a vezetőség egyik tagjának.



A tanulók óvják egymás felszerelését és ruháját.



A tanév elején munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt:
o

osztályfőnök

o

testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő

o

fizika és kémia kísérleteket végző tanár

o

biológia és informatika tanár

o

kirándulások előtt a kirándulást szervező személy

o

táborozások 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 terv 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.



A talált tárgyakat a titkárságon kell leadni. A jogos tulajdonos az iskolatitkártól veheti át elhagyott
holmiját 60 napon belül.



A szükségesnél nagyobb mennyiségű pénzt a tanulók ne hozzanak magukkal.
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Szülőkre vonatkozó szabályok:
o

Kerülje mindenki a szülői és nagyszülői önbíráskodást, árulkodást, vádaskodást.

o

Ha méltatlan sérelem éri a szülőt, vagy gyermekét, forduljanak az osztályfőnökhöz.

o

Minden veszekedés, illetlenkedés az iskola egész területén szigorúan tilos!

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


A tanuló a tornateremben, csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.



A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –sportfelszerelést (pl.:
tornacipő, egyen póló, egyen tornanadrág, zokni) kell viselniük. A kötelező öltözetet a testnevelő
tanár határozza meg.



Testnevelés óra alóli felmentés orvosi igazolás alapján adható, illetve indokolt esetben, korlátozott
számban, írásos szülői igazolás is elfogadható.



A testnevelés óra alatt a felmentett tanulóknak is a tornateremben, illetve a testnevelés óra
helyszínén kell tartózkodniuk.



Kivételt képez ez alól a szakorvos által adott időszakos vagy állandó felmentés, valamint a
sportegyesület/sportszervezet által kiállított igazolás miatti felmentés abban az esetben,



o

ha a testnevelés óra/órák az adott tanítási nap első órája/órái és a szülő meg tudja oldani,
hogy a gyermek a testnevelés órát követő tanórára érkezzen meg az iskolába,

o

illetve, ha a testnevelés óra/órák az adott tanítási nap utolsó órája/órái és a tanuló a
napközis/tanulószobai foglalkozás alól fel van mentve.



Könnyített, illetve gyógytestnevelés iránti igény, kérelem jogosságát szakorvosi vélemény alapján az
iskolaorvos vagy szakorvos állapítja meg.
A gyógytestnevelésre utalt tanulóknak a foglalkozáson való részvétel kötelező.



A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.

Rendkívüli események


Tűzriadó és bombariadó esetén a sziréna, illetve a szaggatott csengetés jelzésére, a begyakorolt
rendben a kijelölt menekülési útvonalon kell a legrövidebb idő alatt elhagyni az épületet.



Bombariadó miatt tanóra nem maradhat el. A bombariadó miatt elmaradt órákat a nevelőtestület
által meghatározott napon pótolni kell.



Rendkívüli esetben (tűz-, bombariadó, árvíz, csőtörés stb.) a tanulók a vészt jelző csengéskor azonnal
fegyelmezetten sorakoznak, és a tanárok irányításával a lehető leggyorsabb ütemben a kijelölt
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gyülekezési helyre (az udvarra), vagy az iskolát elhagyva a helyszíntől biztonságos távolságra
távoznak.

A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, FORMÁI


A rendszeres iskolai egészségügyi szűrővizsgálatokon vizsgálaton minden tanuló köteles megjelenni.
A szűrővizsgálatokról szóló 51.(1997. (XII: 18) NM. r. 3.§ (6) bekezdése alapján az iskolai
egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételtől abban az esetben lehet eltekinteni, ha
a) az érintett személy egészségi állapota a vizsgálat elvégzését vagy annak eredményességét
kizárja,
b) az egészségügyi szolgáltató által vezetett, vagy az e célra rendszeresített dokumentációból
megállapítható, hogy a szűrővizsgálatot – e rendeletben foglaltak szerint – már elvégezték.



Az iskolaorvos rendelési idejéről és az évfolyamra előírt vizsgálatokról az osztályfőnök tájékoztatja a
tanulókat, illetve a szülőket.



Az orvosi vizsgálatokon kapott beutalóval a szülő viszi el további vizsgálatra, illetve kezelésre
gyermekét.



Betegség tüneteinek észlelésekor, baleset alkalmával az elsősegélynyújtás után elsősorban a szülőt
kell értesíteni. A szülő akadályoztatása esetén, vagy az eset súlyossága miatt az intézmény
gondoskodik a tanuló ellátásáról.



Intézkedés helye: titkárság. Amennyiben a tanuló mozgásképtelen, a rosszullét, sérülés vagy baleset
helyszínén kell elsősegélyben részesíteni és az orvost/mentőket várni.



Baleset esetén az intézményvezető, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő pedagógus köteles
mentőt hívni, a szülőt értesíteni.



Mentővel való szállítás esetén gondoskodni kell a tanuló kíséréséről.



A tanulmányi – belföldi és a külföldi – kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak
okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.



Külföldi tanulmányi kirándulások esetében felelősségbiztosítást kell kötni a tanulókra.

A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI
JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYA


A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő
megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
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jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.


Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg.



A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője
egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg.



A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke,
valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő.



A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni
köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni
a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.



A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is.



Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja.



Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell
folytatni.



További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
20/2012. EMMI Rendelet 64. § (1): „A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.”

Az osztályozó vizsga feltétele
A 20/2012. EMMI Rendelet 64. § (2), (3), (5)-(8) bekezdése alapján:
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a 20/2012. EMMI Rend. 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz
vizsgát.
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Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott
évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az
adott tanítási évben kell megszervezni.

Az osztályozóvizsga követelményrendszere


Az az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét iskolánk
Házirendjének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.



Az osztályozó vizsgát a hatályos rendelkezések előírásának betartásával kell megtartani.

Az osztályozó vizsga tervezett ideje


Az osztályozó vizsga időpontjára a szaktanárokkal történő egyeztetés után az osztályfőnök tesz
javaslatot.



Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző 3 hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal,
hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.



A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.



Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: írásban, határideje: a kijelölt vizsgaidőszak előtt 15 nappal.

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje


Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az osztályfőnök közvetítésével történik. Az osztályfőnök
ellenőrzi a tanuló vizsgára való felkészülésének lehetőségét, és a szülővel egyezteti a vizsga
időpontját. A szülő jelentkezése kiskorú gyermeke osztályozó vizsgájára, az iskola vezetőségének
részére küldött kérvényben lehetséges.



Az osztályozó vizsgán a korábban az igazgató által kijelölt a három tagból álló vizsgabizottság
vizsgáztatja a tanulót, az osztályfőnök írásban értesíti a tanulót a pontos helyszínről és időpontról.



A vizsgabizottság tagjai: az adott tárgyat tanító két pedagógus, ha a nevelőtestület összetétele erre
lehetőséget ad, valamint az iskolavezetés egy tagja.



A vizsgára jelentkezni legkésőbb a kijelölt vizsgaidőszak előtt 15 nappal lehet. Ettől eltérő időpontra
– megfelelő indokkal – az iskolavezetés adhat engedélyt.



Külföldön tartózkodó családok, iskolánkkal tanulói jogviszonyban lévő gyermekük számára írásban
kérvényezhetik osztályozó vizsga szervezését arra az időpontra, amikor Magyarországon tartózkodik
a család, illetve egyes vizsgákat közvetlen elektronikus kapcsolat segítségével letehetnek, a
vizsgabizottság jelenléte mellett.
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A vizsgára történő felkészítéshez az osztályfőnök közvetítésével kérhetnek segítséget, rendszeres
támogatást.



Az osztályozó vizsga osztályzatát a tanulónak:



o

az írásbeli vizsgán,

o

vagy a szóbeli vizsgán,

o

vagy mindkettőn,

o

vagy a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga témaköreit,
kérdéseit, a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai hitelesítik.

További vizsgák:
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 20/2012
EMMI Rend. 64§ (5)
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az Intézmény
a különbözeti vizsga letételét. Iskolánk bármely évfolyamába belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben
szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk
helyi tantervében szereplő összeg, a belépő tanulónak különbözeti vizsga letételét írhatja elő az intézmény
vezetője.
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a nem tanult tantárgyakból. A különbözeti vizsga tantárgyainak,
tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a
jelentkező tanuló ügyében.

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható
okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan
magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon, vagy a
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban tegye le, ha ennek a feltételei
megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni
kell. 20/2012 EMMI Rend. 64§ (6)
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a)

a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,

b)

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
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A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus
31-éig terjedő időszakban tehet. 20/2012 EMMI Rend. 64§ (7)

20/2012. EMMI Rend. 65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két
vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő
időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül
kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára a
szakértői véleményben szereplő javaslatokat figyelembe véve tanulónként:


az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt szükség szerint legfeljebb harminc
perccel megnöveljük,



lehetővé tesszük, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, írásbeli
vizsga helyett szóbeli vizsgát, a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet.

A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat kiterjed az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:


az osztályozó vizsgákra,



a különbözeti vizsgákra,



a javítóvizsgákra



a pótló vizsgákra

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:


aki osztályozó vizsgára jelentkezik,



akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,



akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti
vizsga letételét írja elő.
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Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
A vizsgatárgyak részeit és követelményeit a szakmai munkaközösségek állapítják meg helyi tantervünk
alapján.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Értékelés, számonkérés, dolgozatok, felmentések


A tanuló teljesítményét a tanárok rendszeresen értékelik, osztályzattal vagy szövegesen minősítik.



Az osztályzat nem lehet fegyelmező eszköz. Osztályzatot csak konkrét írásbeli, vagy szóbeli feleletre,
teljesítményre lehet adni!



A tanuló kérésre betekinthet az osztálynaplóba. A naplóba csak olyan érdemjegy kerülhet be, amit a
szaktanár az értékeléskor közölt a tanulóval. Jegyeket a tanuló tudta nélkül beírni szabálytalan.



A pedagógusnak törekednie kell arra, hogy a Mozanaplóba beírt érdemjegyhez rögzítse azt is, hogy a
tanuló melyik munkáját, teljesítményét értékeli az adott jeggyel.



Ha a szaktanár saját feljegyzést vezet, köteles az osztályzatokat havi rendszerességgel átvezetni az
osztálynaplóba, e-naplóba.



Az iskola kettőre korlátozza a témazáró dolgozatok naponkénti számát.



A röpdolgozat egyszerű számonkérésnek minősül, és nem lehet fegyelmező eszköz.



A szaktanár az egyik óráról a másikra is adhat házi feladatot, és azt a tanuló köteles elvégezni. Az
elvégzett házi feladatot a szaktanár értékelheti. A szünidőre viszont nem adhat fel több házi
feladatot, mint amennyit egyébként is adna a következő tanórára.



A szóbeli feleletet, az írásbeli feleletet, a röpdolgozatot, egyéb egyszerű számonkérést nem kell előre
bejelenteni.



A témazáró dolgozatot a tervezett időpont előtt legalább egy héttel köteles a pedagógus bejelenteni
a tanulóknak szóban és az elektronikus naplóban is, megjelölve a tervezett időpontot és megnevezve
a dolgozat témakörét.



A szóbeli feleletért adott jegyet a pedagógus köteles tíz munkanapon belül beírni az elektronikus
naplóba. Szintén tíz munkanapon belül köteles a pedagógus az írásbeli feleleteket, dolgozatokat
kijavítani és az osztályzatot beírni az elektronikus naplóba.

A személyes adatok védelme, a családi élethez való jog


Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az egyes tanulók családi életének kigúnyolására irányul.



Az iskola a tanulók adatait csak a jogszabályban, illetve az adatkezelési szabályzatban
meghatározottak szerint kezelheti és továbbíthatja.
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A tanulóról készült hang-, kép-, illetve videofelvételeket csak a szülői engedély után használhatja fel
az intézmény iskolai célokra (pl. honlapra stb.). Minden tanév elején a Hozzájáruló nyilatkozat
személyes adatok kezeléséhez szülő nyomtatvány kitöltésekor nyilatkozhat a szülő arról, hogy
hogyan használhatja fel az iskola a gyermekéről készült felvételeket.

Kapcsolattartás a szülőkkel


Az iskola az éves munkatervében meghatározott napokon, évente két alkalommal szülői értekezletet
és közös fogadóórát szervez.



Ezen felül az iskola valamennyi pedagógusa hetente egy órában (8 és 16 óra között) fogadóórát tart,
melynek időpontját az iskola minden tanév elején nyilvánosságra hozza.



A szülők számára a fenti alkalmakon való részvétel előzetes időpont foglalás alapján lehetséges.
Bejelentkezni az iskola központi email címén, az iskolatitkáron, vagy a munkahelyi levelező
rendszeren keresztül lehet.



Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – előzetes elektronikus levél útján történő
időpont-egyeztetés után kerülhet sor.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
Az iskolai tankönyvrendelést – a fenntartó egyetértésével és a tankönyvfelelős közreműködésével – az iskola
igazgatója készíti el, a pedagógusok és a munkaközösségek véleményének beszerzését követően, a helyi
tanterv alapján.
Az iskola tankönyvet a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz választ.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének szabályai


Az iskola igazgatója minden év márciusának végéig elkészíti a következő tanév iskolai
tankönyvellátásának helyi rendjét, amelyben kijelöli a tankönyvfelelőst, aki részt vesz a
tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, és erről a helyben szokásos módon
tájékoztatja a szülőt, továbbá a fenntartót.



A tankönyvrendelést a rendelés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell megtenni.



Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket,
az iskola saját forrásából beszerzett tankönyveket, továbbá a pedagógus-kézikönyveket és a
könyvtári tankönyv példányokat – a jogszabályi előírásnak megfelelően – az iskola könyvtári állomány
nyilvántartásába vegyék, azt elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló,
illetve pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás
rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.
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Az állam által térítésmentesen biztosított és az iskola saját forrásából beszerzett tankönyveket a
pedagógus és tanuló köteles legkésőbb az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény
könyvtárának.



A szülő nyilatkozhat arról, hogy nem szeretne élni az iskola által biztosított ingyenes tankönyvek
lehetőségével, mert gyermeke részére az összes tankönyvet, vagy a tankönyvek egy részének
biztosítását más módon kívánja megoldani.

A tankönyvrendelés helyi rendje


Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból kiosztásra átveszi, illetve
saját forrásból a könyvkiadóktól beszerzi.



Az iskolai tankönyvfelelős az a személy, akivel az intézményvezetője megbízási szerződést kötött.



Feladata:
o

részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában,

o

a Könyvtárellátó által és a könyvkiadóktól beszerzett tankönyveknek a tanulók és az iskolai
könyvtár részére történő átadásában

o

a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlásában és a visszáru kezelés iskolán belüli feladatainak
lebonyolításában,

o

az ezekhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzésében.

Tankönyvkölcsönzés


Tankönyvet (beleértve a szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is
adhatja a tanulónak.



A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony fennállása
alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell,
illetve amíg adott tantárgyból vizsgát (osztályozó, különbözeti, pótló, javító) tehet.



A tankönyvkölcsönzés az iskolai tankönyvtár közreműködésével történik.



Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a könyv
visszaadásának feltételeiről a tankönyvfelelős dokumentumot készít, melynek egy példányát a
tanuló, illetve a szülő részére átad.

61

Biai Református Általános Iskola
2051 B I A T O R B Á GY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
Telefonszám: +36 23 385-387
Mobil: +36 20 282-0182
Honlap: www.biairefi.hu
E-mail: info@biairefi.hu

Kártérítési kötelezettség
A vissza nem adott, vagy megrongált könyvért, tankönyvért kártérítési díjat kell fizetni a következők szerint:




Könyvtári könyv esetén
o

a könyv vételárát kell megtéríteni,

o

vagy egy másik példányt kell visszaszolgáltatni az elveszett/rongált könyvből.

Tartós tankönyv esetén:
o

az első használó a tankönyv árának 75%-át,

o

a második használó a tankönyv árának 50%-át,

o

a harmadik használó a tankönyv árának 25%-át köteles megtéríteni,

o

vagy egy másik példányt kell visszaszolgáltatnia az elveszett/rongált könyvből.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
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