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A Rozsnyói Református Egyház Alapiskolájának
HÁZIRENDJE
BEVEZETÉS
Minden közösség igényel szabályokat, melyek a közösség tagjainak mozgását, cselekedeteit,
egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét rögzítik. A családi közösségek szabályai íratlanok,
bizonyos létszámon felül azonban, vagy, ha a közösség tagjai szükségszerűen sokféle helyről,
környezetből érkeznek, célszerű, sőt elkerülhetetlen a szabályokat írásban is rögzíteni. Az ilyen
írott szabályok a csoport tagjai közötti lehetséges ütközések elkerülését és a gördülékeny
együttműködést szolgálják. Ennek értelmében a következő oldalak nem egyszerűen utasítások,
hanem egy szerződés pontjai, melyet az iskola, mint közösség és minden egyes növendéke, mint
egyén köt egymással. Szerződésünk elsődleges célja, hogy keretet biztosítson az iskola diákjai
számára a keresztyén hitben és tárgyi tudásban, műveltségben való gazdagodáshoz. A szerződés
sikere a felek szándékának komolyságától függ. Kötelező érvényűvé akkor válik, mikor valaki
eldönti, hogy belép a szabályokat hozó közösségbe. Pontjait nem azért érdemes és kell megtartani,
mert a szerződésszegésért büntetés jár, hanem azért, mert a közösen végzendő munka
eredményessége egyaránt fontos az iskolának és minden diákjának. Ha az iskola mindennapjai
során olyan kérdések merülnek fel, melyekre a most következő Házirend nem ad választ, akkor e
kérdésekkel az osztályfőnökökhöz, más tanárokhoz, a vezető lelkészhez, az igazgatóhelyetteshez,
vagy az igazgatóhoz kell fordulni, akik segítenek eligazodni az előírásokban.
Az iskolai rendtartást a következő dokumentumok alapján került kidolgozásra:
 a Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008 számú törvénye
 a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 22/2011 számú módszertani utasítása az alapiskolás
tanulók értékelésével kapcsolatban
 a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 7/2006-R számú módszertani utasítása az alapiskolás
tanulók zaklatásáról és ennek megelőzéséről
 a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium 320/2008 számú alapiskolákról szóló rendeletének
módosítása a 224/2011 számú rendelettel
 a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által kiadott Pedagógiai-szervezési útmutatások a
2011/2012-es iskolai tanévre






Az iskolai rendtartás előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola
felügyelete alatt áll.
Az iskolai rendtartást minden tanév elején minden tanulóval és szülővel ismerteti az
osztályfőnök.
Az iskolai rendtartást minden osztályban jól látható helyen kell elhelyezni.
Az iskolai rendtartás következetes betartása az osztályozási időszakban a magaviseleti jegy
kritériuma.
Tanulóink iskolán kívüli tetteiért nem vállaljuk a felelősséget.
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I. A tanulók jogai:
Kedves tanulók!
A hozzátok legközelebb álló emberek közt, a családban éltek. A szülőknek vagy az őket
helyettesítőknek (nevelőszülőknek, gyámnak, iskolának) kötelessége, hogy óvjanak benneteket,
gondoskodjanak szükségleteitekről, biztonságotokról, és a társadalommal együtt biztosítsák
egészségügyi ellátásotokat.














Minden gyermeknek joga van az oktatás és nevelés során a szeretetteljes bánásmódhoz, jogod
van megismerni az erkölcsi értékeket.
Jogod van az ingyenes alapfokú oktatásra.
Jogod van a tanulásra, a játékra, a szünidőre, a pihenésre, a művelődésre, tudni azt, hogy az
iskolában milyen követelmények alapján fognak osztályozni és értékelni benneteket.
Jogodban áll elvárni, hogy az iskolában a számotokra új ismereteket érthetően elmagyarázzák.
Ha valamit nem értesz, rákérdezhetsz. Jogod van az információkhoz való szabad hozzáféréshez.
Jogodban van tudásodról számot adni, és ennek eredményeit ismerni. Ha úgy érzed, hogy az
értékelés nincs arányban tudásoddal, kérj tanácsot az osztályfőnöktől.
Jogod van az iskola felszerelésének, segédeszközeinek, szaktantermének, könyvtárának
használatára, az iskolalelkész és a nevelési tanácsadó segítségére.
Jogod van a szabad véleménynyilvánításhoz.
A sajátos nevelés igényű tanulónak is joga van az ő igényeinek megfelelő, hozzá mért
oktatásra, nevelésre, a neki megfelelő módszerek, oktatási formák használatára, megfelelő
környezet kialakítására.
Védelem illet meg téged a külső beavatkozástól, a testi fenyítéstől, fizikai erőszaktól vagy az
ezzel való fenyegetéstől. A biztonság vonatkozik tulajdonodra, dolgaidra. Ami a tiéd, vagy amit
te használsz, ahhoz senki másnak nincs joga.
Ugyanúgy te is köteles vagy tiszteletben tartani és elősegíteni mások biztonságát.
A felsorolt jogok megkövetelik, hogy magad is tevékenyen részt vállalj az oktatás
folyamatában. Eleget tégy a rád váró feladatoknak, és azon légy, hogy minél több tudást
szerezz.
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Ezek a jogok osztálytársaidat is megilletik. Ezért ha valaki zavarja az órát, kihívóan viselkedik,
rendetlenkedik, társait megveri, fenyegeti vagy kihasználja, az azt jelenti, hogy nem tiszteli
mások jogait. Amennyiben ez a viselkedése túllép egy bizonyos határon, vállalnia kell az
iskolai rendtartásban feltüntetett következményeket.
 Iskolánk szellem megköveteli, hogy igazi keresztyénhez méltóan viselkedjél és cselekedjél, a
Szentírás üzenetét és a keresztyén értékeket tartsd tiszteletben, egymással szembeni
viselkedésedet baráti jóindulat jellemezze. Társaidhoz megbecsüléssel szólj és fiatalabb
társaidnak felelősségérzettel adj példát a jóban. Felnőttek iránt mind az iskolában, mind az
iskolán kívül légy udvarias és előzékeny!


II. A szülők jogai és kötelességei
A szülőnek joga van:
1. a gyermeke ingyenes, diszkrimináció nélküli taníttatására az oktatási intézményekben,
2. információkat kapni az iskola programjáról, koncepciójáról, felszereltségéről, az előző
iskolai év értékeléséről,
3. gyermeke integrációjának kérelmére, a hozzá való individuális bánásmódra,
4. az iskolalátogatásra vonatkozóan egy évnyi halasztási kérelemre,
5. komissziós vizsgáztatás kérésére, amennyiben gyanú merül fel a kapott osztályzattal
kapcsolatban,
6. pontos és valós információkra a gyermeke eredményeiről, iskolalátogatásáról,
7. a házirend megismerésére,
8. panasz emelésére,
9. az iskolalátogatást igazoló bizonylat, bizonyítvány vagy egyéb nyomtatványok kérésére,
10. a szülői szövetség megalapítására, mely mint az iskolavezetés tanácsadó szerveként
működik,
11. a szülői értekezleteken részt venni, esetleg a kijelölt konzultációs időben érdeklődni az
adott pedagógusnál.
A szülő kötelességei:
1. az iskolaköteles gyermeke iskolába való beíratása,
2. a kötelező iskolalátogatás betartásának ellenőrzése,
3. bejelenteni a gyermek iskolaváltoztatási szándékát,
4. bármilyen adatváltozást (lakhely, válás, stb.)
5. bebiztosítani az iskola által igényelt adatok hozzáférhetőségét,
6. a gyermeke egészségi állapotának a tisztázása,
7. a szülői értekezletek látogatása, esetleg tanári konzultációk,
8. igazolni gyermekének hiányzását a házirend erre vonatkozó pontja alapján,
9. a napközis illeték befizetése,
10. a szülői szövetség tagdíjának befizetése,
11. a szükséges segédeszközök bebiztosítása gyermeke számára,
12. az iskola elveivel egyetérteni, ahhoz méltóan cselekedni, gyermeke előtt példát mutatni.

III. Az iskolába érkezés
1. Az iskolába 7 óra 45 percig érkezz meg, 7 óra 55 perckor már légy az osztályteremben.
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2. Az osztályterembe való belépés előtt húzd át a váltócipőt.
3. Az iskola épületébe ne lépj be görkorcsolyával! Ha kerékpárral érkeztél, zárd le azt az
iskola épülete előtt!
IV. A tanulók viselkedése a tanítási idő alatt
A csengetési rend:
Óra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ideje:
8 00 – 8 45
8 50 – 9 35
9 55 – 10 40
10 45 – 11 30
11 40 – 12 25
12 30 – 13 15
13 35 – 14 20

1. A tanítás az első óra előtt imádsággal és igeolvasással kezdődik és az utolsó óra után rövid
imádsággal fejeződik be.
2. Csengetéskor csendben várd a szaktanár érkezését. Belépésekor köszönéssel (Áldás,
békesség! - Istennek dicsőség!) üdvözöld a tanárt.
3. Ha valamilyen oknál fogva késnél, ne felejts el jelentkezni az órát tartó pedagógusnál. 3
igazolatlan késés 1 igazolatlan órának számít.
4. Ha valamilyen oknál fogva felkészületlen vagy a tanítási órára, ne felejtsd el az óra elején
ezt tanítódnak jelenteni.
5. Rendszeresen készülj a tanítási órákra! Könyveid, füzeteid és minden tanszered
rendszeresen hozd magaddal, és tartsd rendben! Ha óra alatt valaki bejön a terembe azt
felállással üdvözöld.
6. A szaktanár hiányzásakor az adott órát az igazgatóság által kijelölt helyettesítő pedagógus
vezeti. A helyettesített órán is köteles vagy rendesen dolgozni, a pedagógussal
együttműködni, utasításait betartani.
7. Az iskola pedagógusaival, alkalmazottaival viselkedj tisztelettudóan! Köteles vagy az
alapvető illemszabályokat, a nyelvi kultúrára vonatkozó elvárásokat betartani. A trágár
beszédet kerüld el, nem hozzád méltó. Tanítási órák alatt ne rágj rágógumit!
8. Ha az iskola területén meghibásodást, észlelsz, jelentsd a szolgálatos pedagógusnak!
9. Tartsd be a szaktantermek (informatikai szaktanterem) szabályzatát is! A szabályzat
minden szaktanteremben ki van függesztve.
10. A tanév elején választott szakkör látogatása év végéig kötelező.
11. A szakköri tevékenység napja a szerda. Ekkor az ötödik óra végeztével az általad
kiválasztott szakkörbe menjél. A felső tagozatosok számára az ebédre kijelölt idő szerdán
is a hatodik és a hetedik óra közötti hosszabb szünet. Az ebédelés csak akkor
engedélyezett.
12. Az iskola által szervezett tanfolyamokon (úszó és sítanfolyam), kirándulásokon,
hitnapokon, exkurziókon vagy az iskolai élet tanórán kívüli más formáin kötelezően részt
kell venned. Csak indokolt esetben (betegség, a szülő és az osztályfőnök előzetes
megbeszélése alapján) kaphatsz az osztályfőnöktől felmentést.
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13. A mobiltelefonodat az iskolába való érkezéskor kapcsold ki! Amennyiben bármely
pedagógus üzembe helyezett készüléket talál Nálad, a 320/2008 Z.z. - (Vyhláška MŠ SR
§20 bod 7. z 23. júla 2008 o základnej škole) törvény alapján joga van azt elvenni, és csak
a szüleid válthatják ki az iskola igazgatóságán. A mobiltelefon használata osztályfőnöki
írásbeli megrovással jár.
14. Az iskolába ne hozz magaddal értéktárgyakat és nagyobb mennyiségű pénzösszeget. Nem
tudunk érte felelősséget vállalni.
15. Az iskolában ne hozz magaddal kést és hegyes tárgyakat, valamint olyan eszközöket,
amelyekkel tárgyi és testi sértést okozhatsz (Vyhláška MŠ SR o základnej škole §20 bod
8).
16. Ha egészségi okokból fel vagy mentve a testnevelés óra alól, köteles vagy az ezt bizonyító
iratot átadni a testnevelést tanító tanárnak. A szülő által írt igazolás csak egy tanítási óra
alól menthet fel. Amennyiben ismételten, ok nélkül nem öltözködsz át, ez a magaviseleti
jegyed lerontásához vezethet.
17. A tornaóra előtt az öltözőben, ill. az osztályban öltözködj át, itt várakozz a testnevelő
tanárra. Tartsd be a tanár utasításait, a tornaterembe csak a tanár felügyelete alatt léphetsz
be.
18. Értéktárgyaidat a tanárnál helyezd el.
19. Az iskola és berendezése a mi közös vagyonunk. Mindennemű rongálásuk, a falak
önkényes „díszítése“ tilos! Ha a figyelmeztetés ellenére mégis kárt okozol, azt szüleidnek
meg kell fizetniük. A kár megtérítése nem mentesít a megfelelő büntetéstől sem.
20. Ne rongáld az osztály berendezését! (tábla, pad, szék, szekrény, mosdó, fal, ajtó, ablak stb.)
a folyosók falára is ügyelj!Az illemhelyek tisztaságára és berendezésének épségére
fokozott figyelmet fordíts!
21. Vétség esetén szüleid kötelesek az okozott kárt megtéríteni. Amennyiben nincs önálló
tettes, az osztály közösen téríti meg a kárt. Ha a folyosón, illemhelyekben, stb. történt a
rongálás, és nincs meg a tettes, a kárt közösen térítitek meg
22. Ne feledd, hogy az ellenőrző könyvednek minden tanítási órán jelen kell lennie. A szüleid
kötelesek aláírni legalább egyszer hetente.
23. Amennyiben az ellenőrző könyvet elveszted, köteles vagy jelenteni az osztályfőnöködnek
és 2 napon belül újat vásárolni.
24. A becsengetés után a tantermekben és a folyosón is tarts csendet.
25. Az óra alatt ülj a pedagógus által kijelölt helyen. Ez a szaktantermekben is érvényes.
Figyelj a tanítás menetére, ne zavarj, ne egyél, tartsd be a pedagógus utasításait!
26. Ha egy másik tanterembe vonulsz, dolgaidat ne hagyd szétpakolva. Mindened legyen a
táskába téve, esetleg a táskádat is viheted magaddal.
27. Az egyházi ünnepeket istentisztelet keretén belül ünnepeljük. Az ezeken való részvétel
mindenki számára kötelező. Az ünnepi alkalmak előre megbeszélt időben történnek, a
befejezésük után is folytatódik a tanítás a rendes órarend szerint. Az istentisztelet alatt
viselkedj keresztyénhez méltóan, ne zavard az istentisztelet menetét!
28. Mint iskolánk növendékének szigorúan tilos rasszista, intoleráns véleményeket hirdetni,
gúnyolni, csúfolódni nemcsak személyesen, az iskola területén, de az internetes közösségi
portálokon is.
29. Kerüld a trágár, hozzád nem illő beszédet úgy az iskola területén, mint a közösségi
portálokon. Ezzel magadra és az iskolára is szégyent hozol, rontott magaviseleti jegyet
kaphatsz érte.
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30. A szülő aláírásának hamisítása vagy az érdemjegy átjavítása miatt rontott magaviseleti
jegyet kapsz. Ugyanez vonatkozik az írásbeli felmérők, dolgozatok érdemjegyének
átjavítására is.
31. Mivel szüleid az iskolába való beíratásodkor egyetértettek az iskola értékrendjével, Te is
köteles vagy ezt magadévá tenni. Mint egy keresztyén iskola diákja az iskolában is és azon
kívül is köteles vagy az iskola jó hírnevéhez méltóan cselekedni.
V. A tanulók viselkedése az óraközti szünetekben
1. Az óraközi szüneteket használd ki pihenésre, feltöltődésre.
2. A WC-t a szünetekben használd. Óra közben csak indokolt esetben engedélyezett a WC
használat.
3. A tanítónak is szüksége van pihenésre, ezért az óraközi szünetekben csak indokolt esetben
zavard.
4. A 2. óra utáni nagyszünetben – amennyiben az időjárás megengedi –az órát tartó tanár
vezetésével mindenki kimegy az udvarra. Ott is tartsd be az ügyeletes tanár utasításait.
5. Az iskola bekerített terület, az óraközti szünetekben nem szabad elhagyni! Nagyszünetben
csak a sportpályáig mehetsz, az ettől távolabb eső helyekre ne menj!
6. A délutáni órák előtti 20 perces szünetet (a 6. óra után) az étkezéssel, ill. pihenéssel az
étteremben, majd az osztályban töltöd. Az étterembe az órát tartó pedagógus vezetésével
menj!
7. A szünetekben az iskola épületében ne futkoss, ne kiabálj, ne rendetlenkedj – viselkedj
illendően, segíts a kisebbeknek!
8. A hulladék a kosárba való. Ne dobáld szét a papírokat, flakonokat, a WC kagylóba se dobj
semmit!
9. Az iskolában tilos a verekedés, a fizikai erőszak, konfliktusaidat oldd meg barátságosan,
megegyezéssel, keresztyén szellemben.
10. Ne toleráld a zaklatást, ha ilyet tapasztalsz, lépj közbe, vagy hívd egy felnőtt segítségét.
11. Tartsd be a dohányzási tilalmat, tilos az alkoholfogyasztás, droghasználat az iskola
épületében, az iskola területén, ill. az iskola területén kívül is a tanítási idő alatt. Ezen pont
megszegése a házirend súlyos megszegésének tekinthető és a magaviseleti jegy lerontását
eredményezheti. Ha valakinél az ebben a pontban felsorolt anyagot észlelsz, köteles vagy
ezt az iskola pedagógusának jelenteni.
12. Pornográf képek, kazetták és újságok, valamint az egészségre és testi épségre ártalmas
bármilyen anyagok, tárgyak behozatala tilos. Nem iskolai felszerelést, értékes tárgyat,
mobiltelefont, műszaki cikkeket, nagyobb pénzösszeget ne hozzunk az iskolába; ezekért az
iskola nem vállal felelősséget.
13. Bármilyen hirdetést vagy plakátot csak az igazgató engedélyével lehet kifüggeszteni.
Pártpolitikai vagy a Szentírás tanításával ellentétes szellemű vagy az emberi jogokat sértő
szórólapokat, propagandaanyagot nem szabad az iskolába behozni vagy terjeszteni.
VI. A hetesek kötelességei
1. A hetesek társaik bizalmának letéteményesei, a tanár munkatársai és a közös javak őrei.
2. A hetesek szolgálatuk tartama alatt kötelesek a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban
megjelenni az iskolában. Letörlik a táblát, a katedrát és a tanári széket, gondoskodnak a
tanítás előtt és az óraközi szünetekben a szellőztetésről, az osztályban való fegyelemről,
gondoskodnak a növényekről. A szünetekben a teremből csak felváltva mehetnek ki.
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Felelnek a terem tisztaságáért, és minden rendellenességet jelentenek az osztályfőnöknek
vagy az órát tartó tanárnak.
VII. A tanítás befejezése
1. A tanítást imádsággal fejezd be, tedd fel a székedet és hagyj tisztaságot a padod körül! Ez
után hagyd el az iskolát, hogy ne zavard azokat, akik még dolgoznak!
2. A napközisek a számukra kijelölt tanteremben tartózkodhatnak.
3. Ha hetes vagy, ellenőrizd a terem tisztaságát, töröld le a táblát, a segédeszközöket rakd a
helyére! Ellenőrizd le, hogy be vannak-e zárva az ablakok, el van-e oltva a villany!
VIII. Az iskolalátogatás
1. Az iskolába rendszeresen járj és mindig időben érkezz!
2. A szülők az előre nem látott mulasztásokat és indoklásukat (betegség stb.) a hiányzás első
napján jelentsék telefonon (058/7331656) vagy személyesen az illetékes osztályfőnöknek.
3. Az étkezés lemondását a hiányzás napján reggel 8 óráig a következő telefonszámon kell
jelenteni: 058 / 732 91 70.
4. Egyéb indokolt esetben előre kell engedélyt kérni a távolmaradásra, egy napra az
osztályfőnöktől, több napra az igazgatótól, írásban és legalább három nappal a hiányzás
megkezdése előtt. Távol maradni csak az osztályfőnöki illetve az igazgatói engedély
megszerzése után lehet. Bejelentés elmaradása esetén, vagy engedély nélkül a hiányzás
igazolatlannak tekintendő. Vitás esetekben az igazgató dönt.
5. Orvosi vizsgálatra tanítási idő alatt csak abban az esetben mehetsz, ha a tanítási időn kívül
nincs rá lehetőséged. Ilyenkor is kérd meg a szüleidet, előre szóljanak az osztályfőnöknek!
6. A mulasztásokat a megfelelő rovatban a szülő akkor igazolja, amikor a tanuló először jön
iskolába, csatolva mellé az orvosi igazolást. Fertőző betegség esetén külön igazolást is kell
mellékelni.
7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való elmaradást is igazolni kell.
8. Az igazolatlan óramulasztás fegyelmi büntetéssel jár. Olyan mértékű igazolatlan mulasztás
esetén, amely több mint a kötelező tanítási órák számának 30%-a, az igazgató értesíti az
illetékes szerveket.
9. Ha a tanítás alatt betegedsz meg, vagy nem érzed magad jól, csak szülői felügyelettel
hagyhatod el az iskolát.
10. Ha a tanítási órák 30 %-át kihagyod, komissziós vizsgára szólíthatnak fel szaktanáraid.
11. Az iskola által szervezett tanulmányi kirándulások, tanfolyamok mindenki számára
kötelezőek. Amennyiben valamilyen komoly oknál fogva mégsem veszel részt rajtuk,
köteles vagy iskolába jönni és a kijelölt osztályban tartózkodni, betartva a tanárok
utasításait.
IX. A tanulók külső megjelenése
1. Ruházatod legyen mindig tiszta, külsőd szolid és mértéktartó (Vyhláška MŠ SR o
základnej škole §20 bod 3). A szoknya ne legyen rövidebb, mint ameddig a kéz leér, ne
legyen ki a köldök és a dekoltázs, nem megfelelő a tépett farmer, átlátszó felső.
2. A sminket az iskolába (szemfesték, szempillafesték, rúzs) ne használj, tilos a hajfestés és
körömfestés, kirívó hajviselet (lányoknál és fiúknál egyaránt).
3. A piercingek viselése nem megengedett.
4. Tornaórákon a kötelező öltözetet a tornatanár határozza meg.
5. Ünnepi alkalmakkor (évkezdés, egyházi ünnepek, tanévzáró, ballagás) kötelező az
alkalomhoz illő ünnepélyes öltözék.
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X. A tankönyvekről, segédeszközökről való gondoskodás
A tankönyveidről és a segédeszközökről köteles vagy gondoskodni. Minden órára köteles
vagy ezeket hordani.
A füzeteid, könyveid legyenek becsomagolva.
Ha a tankönyveidet az év elején felmért állapothoz viszonyítva tönkreteszed, köteles vagy
a tankönyv árát megfizetni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a tankönyv elveszik.
Azokat a könyveket, munkafüzeteket, melyeket az iskola nem tud ingyenesen
bebiztosítani, köteles vagy beszerezni, kifizetni.
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XI. Az iskola étterme
1. Ha ebédre az iskolai étkezdébe jársz, ott viselkedj kulturáltan, az ebéd kiosztásánál állj
sorba!
2. Az ebédre a szünet előtti órát tartó pedagógus vezet le. Csak az ő felügyeletével lépj be az
étterembe!
3. Az alsó tagozat 12:30-tól ebédel, a felső tagozat pedig a 6. óra után, tehát 13:15-től.
4. Az ebédlőbe csak az ügyeletes tanár felszólítására léphetsz be. Addig csendben állj a
sorban!
5. Az ételt az ebédlőben fogyaszd el, beleértve a gyümölcsöt és az édességet is. Ha nem bírod
elfogyasztani, tedd el a táskádba!
6. Az ebédlőben viselkedj rendesen, ne kiabálj, ne szaladgálj, ügyesen fogyaszd el az ételed,
gondolj arra, hogy vannak, akik még a sorban állnak!
7. Az étel elfogyasztása után tegyél rendet a helyeden, a piszkos tányérokat vidd a kijelölt
helyre, majd hagyd el az éttermet!
XII. A napközi otthon látogatása
A napközi otthont az igazgató által meghatározott illeték befizetése után tátogathatod.
A tanítás befejezése után a nevelőnő érkezését csendben várd!
A napközi otthonból csak szülői igazolással vagy betegség miatt maradhatsz ki.
A napközi otthonból való szokásos napi távozásod a beiratkozási nyomtatványon van
megadva. Ha valamilyen változás áll fenn, kérd meg a szüleidet, hogy jelezzék írásban.
5. A reggeli napközis ügyelet 6:30-tól 7:30-ig tart. Ha ez alatt az idő alatt érkezel, köteles
vagy napközibe menni, nem tartózkodhatsz az osztályodban felügyelet nélkül.
6. A napközi otthon 16:30-ig tart.
7. A napköziben való viselkedésedre a házirend összes pontja ugyanúgy vonatkozik.
1.
2.
3.
4.

XIII. Az iskolán kívüli tevékenységek
1. Az iskolán kívül is keresztyénhez méltóan viselkedj, hogy ne hozz szégyent sem magadra,
sem a szüleidre, sem az iskolára! Tisztelettudóan viselkedj szüleiddel, tanáraiddal
szemben, a találkozáskor ne felejts el köszönni!
2. Az idősebb emberekkel szemben is légy tisztességtudó, a közlekedési eszközökben
szabadítsd fel számukra a helyet!
3. Az esti órákban (téli időszakban az alsó tagozaton 19.00, felső tagozaton 20.00, nyári
időszakban 20.00, ill. 21.00) ne tartózkodj egyedül a különböző rendezvényeken!
4. Csak a korodnak megfelelő rendezvényeket látogasd!
5. A dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás szigorúan tilos az iskolában és az iskolán kívül is!
Ellenkező esetben a következő intézkedéseket lépi meg az iskola: az osztályfőnökkel,
drogkordinátorral, vagy az iskolalelkésszel való diszkrét beszélgetés a drogfogysztás
okáról de következményeiről is, mely beszélgltés pontjai írásban is rögzítésre kerülnek.
6. Amennyiben ez az intézkedés nem jár sikrerrel, a szülők beidézésére kerül sor. A
problémát együtt kezeljük, ezt a beszélgetést is az iskola írásban rögzíti.
7. Amennyiben ez az intézkedés sem jár sikerrel, leszállított magaviseleti jegyet kapsz, az
iskola pedig értesíti az illetékes szerveket, ez esetben a rendőrséget.
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XIV. Elismerés és elmarasztalás
1. Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően, becsületes munkával a legjobb
eredményt érje el. Lelkiismeretünk is arra figyelmeztet, hogy kötelességeinket a lehető
legjobban teljesítsük. Csak erre az alapra épülhet a keresztyén élet.
2. A dicséretek fokozatai:
Megnevezése
Írásbeli szaktanári dicséret
Írásbeli osztályfőnöki
dicséret
(a szaktanárok és a
diákönkormányzat javaslata
alapján)
Írásbeli igazgatói dicséret
(az osztályfőnök és a
szaktanárok javaslata alapján)

Jutalomkönyv
(az osztályfőnök, a
szaktanárok és a szülői
munkaközösség javaslata
alapján)
Nevelőtestületi dicséret
(az osztályfőnök és a
szaktanárok javaslata alapján)
PRO SCHOLA díj
(a nevelőtestület javaslata
alapján)
(az igazgató, az osztályfőnök,
a szaktanárok, a
diákönkormányzat és a szülői
munkaközösség javaslata
alapján)

Miért
 kiemelkedő tanulmányi
teljesítményért
 kiemelkedő közösségi munkáért,
iskolai tanulmányi-, művészeti- és
sportteljesítményért

Ideje
a tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá
a tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá

 kimagasló tanulmányi, művészeti,
kulturális és sporteredményért;
járási vagy magasabb szintű
tanulmányi, művészeti vagy
sportversenyen való részvételért.
 több területen kiemelkedő
munkáért.
 minden tantárgyból kitűnő
érdemjegy a bizonyítványban.
 (tiszta egyes bizonyítvány)

a tanév folyamán,
amikor a tanuló
érdemes lesz rá.
A tanév végén.

 hosszabb időn át tartó példamutató
magatartásért és/vagy kitűnő
tanulmányi- és/vagy kulturális
és/vagy sporteredményért.
 a végzős évfolyam
legeredményesebb tanulója.
 kitűnő tanulmányi- , művészeti
és/vagy kulturális és/vagy
sporteredményért.
 tanulmányi, közösségi, sport
területén kiemelkedő munkáért.
 az iskola közösségéért legtöbbet
tevő végzős tanuló.

ballagáskor
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3. A fegyelmező intézkedések fokozatai:
Megnevezése
Szaktanári szóbeli
figyelmeztetés
Szaktanári írásbeli
figyelmeztetés az
osztályzóívben
Osztályfőnöki szóbeli
figyelmeztetés
Osztályfőnöki írásbeli
figyelmeztetés

Osztályfőnöki írásbeli
megrovás
Igazgatói szóbeli
figyelmeztetés
Igazgatói írásbeli
figyelmeztetés

Igazgatói írásbeli
megrovás

Miért
 a felszerelések vagy a házi feladatok hiánya
miatt
 a tantárgyi követelmények nem teljesítése
miatt,
 az órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt,
 a tanuló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettségszegése esetén.
 a házirend enyhébb megsértése esetén,
 3 írásbeli szaktanári figyelmeztetés az
osztályzóívben,
 a tanuló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettségszegése miatt,
 a házirend megsértése esetén,
 1 – 4 óra igazolatlan mulasztásért
 a tanuló tanulmányi és magatartásbeli
kötelezettsége és a házirend többszöri
megsértéséért,
 az iskolai házirend gyakori megsértése,
 szándékos, kisebb értékű károkozás,
fegyelmezetlenség,
 6 írásbeli szaktanári figyelmeztetés az
osztályzóívben,
 amennyiben a szóbeli igazgatói
figyelmeztetés ellenére a tanuló
magaviseletében nem történik javulás,
 9 szaktanári írásbeli figyelmeztetés az
osztályzóívben,
 5 – 12 óra igazolatlan hiányzás,
 az iskolai házirend súlyos megsértése,
 szándékos károkozás, súlyos
fegyelmezetlenség,

Ideje
a tanév folyamán
a tanév folyamán
a tanév folyamán
a tanév folyamán

a tanév folyamán

a tanév folyamán
a tanév folyamán

a tanév folyamán

A szaktanári írásbeli figyelmeztetések száma az egész tanévre vonatkozik. Ez azt jelenti, ha
például a tanulónak az első félévben 2 szaktanári írásbeli figyelmeztetése van, illetve a második
félévben 1, a tanév végén írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül.
Kivételes esetekben nem tartjuk be a fent leírt fokozati rendet.
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4. Az iskola minősítési rendszere magaviseletből:
Megnevezése
KIVÁLÓ (1)

KIELÉGÍTŐ (2)

KEVÉSBÉ KIELÉGÍTŐ
NEM KIELÉGÍTŐ

(3)

(4)

Miért
 önként vállal munkát a közösségért és azt megbízhatóan teljesíti
 felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet
és arra törekszik, hogy mások is megtartsák
 törekszik az önnevelésre
 nincs fegyelmi büntetése vagy igazolatlan mulasztása.
 szorgalmi szempontból kötelességeit pontosan teljesíti és
képességeinek megfelelően megbízhatóan készül
 tevékenyen részt vesz a diákkörök munkájában
 rendben tartja iskolai felszerelését, és azt gondosan mindig
elhozza a foglalkozásokra
 Írása gondos és külalakja rendes
 a tanuló magaviseletében az írásbeli igazgatói megrovás után
sem állt be javulás
 12 óra feletti igazolatlan hiányzás
 amennyiben a kielégítő (2) magaviseleti fokozat ellenére sem
történik javulás a tanuló magaviseletében
 amennyiben a kevésbé kielégítő (3) magaviseleti fokozat
ellenére sem történik javulás a tanuló magaviseletében
 ez a magaviseleti osztályzat az iskolából való eltanácsolást
vonja maga után.

5. Konkrét intézkedések a VII. rész 1., 2. és a 3. pontjára vonatkozóan:
a) A tanuló és osztályfőnök megbeszélése, bejegyzéssel a megbeszélésről, ezután a szülő és
osztályfőnök megbeszélése, bejegyzéssel. Az ismételt megszegés osztályfőnöki, majd
igazgatói megrovással jár.
b) A smink, körömfesték és a kirívó hajviselet esetén: az arc és a haj lemosása, rendbe tétele.
Amennyiben ezek az intézkedések sem lesznek hatással a tanuló megjelenésére, javasolt lesz a
magatartás jegyének csökkentése.
6. Amennyiben sem a tanuló, sem a szülő nem mutatja be az osztályfőnöknek a mulasztott
órák igazolásáról szóló dokumentumot, az igazolatlan mulasztásnak minősül.
XV. Befejezés
A Házirend betartása az iskola összes tanulójára kötelező.
a) A Házirendet az iskola igazgatója adta ki, javítja, változtathatja meg.
b) Ezzel a nappal hatályát veszti az idáig érvényes Házirend.
c) A Házirend a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának egész területén érvényes.
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Záró rendelkezés

A házirendet a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án tartott értekezletén elfogadta.
A házirendet az iskolaszék ...................................-án tartott értekezletén elfogadta.

Dátum: 2012. augusztus 30.
igazgató

A házirendet elolvastuk, előírásait magunkra nézve kötelezőnek tartjuk és elfogadjuk:

…………………..……....
szülő aláírása

……………………………
tanuló aláírása
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