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„Amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
akképpen cselekedjetek azokkal.”
(Lk: 6:31)

BEVEZETÉS
A Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda a Magyarországi Református
Egyház Tiszántúli Református Egyházkerülete által fenntartott általános iskola, valamint három
csoporttal működő óvoda, amely - a református intézmények hagyományait követve - tanulóit
az evangéliumi hit és erkölcs szellemében neveli, őket református egyházunk hűséges tagjaivá,
hazánk becsületes, szorgalmas polgáraivá kívánja formálni.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.

Alapelvek

Az intézmény minden tanulója, gyermeke a beiratkozással együtt egy egyházi intézmény
tagjává válik. Lehetősége van arra, hogy a hitéletet előmozdító vallásos alkalmakon aktívan
részt vegyen, saját gyülekezetébe betagolódjon.
Ahhoz, hogy a gyermekek egyházunk és hazánk hasznos, építő tagjaivá váljanak, szükséges,
hogy minden tanuló a legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek: aktív
és kezdeményező legyen a tanórákon és a közösségi feladatok teljesítésében; tudatos,
meggyőződésből fakadó példamutatással legyen társaira építő hatással. Munkájával,
magatartásával iskolán és óvodán kívül is szerezzen tiszteletet és megbecsülést intézményének.

2.

A házirend hatálya

A házirend előírásait be kell tartani minden tanulónak, óvodás gyermeknek, aki az intézménybe
jár, a szüleiknek, az iskola pedagógusainak, óvodapedagógusainak és más alkalmazottainak,
illetve a gyermekek törvényes képviselőinek.
A házirend előírásai az iskolai és iskolán kívüli, óvodai és óvodán kívüli tanítási, nevelési
időben illetve tanítási, nevelési időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a
pedagógiai program alapján az iskola, ill. óvoda szervez, és amelyeken az intézmény ellátja a
tanulók felügyeletét.
Jelen Házirend az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba 2020.02.01-jén, és
ezzel az ezt megelőző Házirend hatályát veszti.

3.

A házirend nyilvánossága

1.
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek valamint
az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2.
A házirend egy - egy példánya megtekinthető
- Az iskola könyvtárában;
- Az iskola nevelői szobájában;
- Az iskola igazgatójánál;
- A tagintézmény-vezetőjénél;
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- Az osztályfőnököknél;
- A diákönkormányzatot segítő nevelőnél;
- Az iskolai szülői szervezet vezetőjénél;
- Az óvoda folyosóján;
3.
A házirend egy példányát – a köznevelési törvénynek megfelelően – az intézménybe
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
4.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatni kell:
- a tanulókat osztályfőnöki órán
- a szülőket szülői értekezleten
5.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal osztályfőnöki órán
- a szülőkkel szülői értekezleten.
4.




















A Házirend jogszabályi háttere, jogszabályok és szabályzatok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2019. évi LXX törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi
CCXXXII. törvény hatályonkívül helyezéséről
20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
32/2015. (VI.19.) EMMI rendelet
26/1197 (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásáról
196/2019 (VIII.01) Kormány rendelet egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról: (326/2013 (IV.26); 277/1997 (XII.22); 229/2012 (VIII.28); 121/2013
(IV.26)
Pedagógiai Program
7/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelvei
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről szóló
328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
31/2020.(VIII. 31.) EMMI rendelet
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2019.(VII.15.)
rendelete (gyermekétkeztetés támogatása)
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
275/2019 (XI.21) Kormány rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel
kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (229/2012
módosítása)

6

Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda








Házirend

321/2019 (XII.19) Kormány rendelet egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
20/2019 (VIII.30) EMMI az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
34/2019 (XII.30) a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
2019. évi LXX törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről
Nevelőtestületi határozatok

II. AZ ISKOLA HÁZIRENDJE
1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

A gyermek, a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó előírások az iskolában
Mindenféle iskolai foglalkozásról való távollét hiányzásnak számít, amit igazolni kell.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ezen
felül hiányzásra - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat engedélyt előzetes
kérésre a szülőnek.
A szülő köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
Az egy hetet meghaladó, tartós hiányzás esetén a szülő köteles heti rendszerességgel
a hiányzást igazolni.
A tanítás nélküli munkanapokon történő hiányzást is igazolni kell.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon
belül kell mulasztását igazolni osztályfőnökének szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja
távolmaradását.
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a
késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az
osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni és
amennyiben az eléri a 45 percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
8. évfolyamon maximum 3 alkalommal mehetnek el a diákok iskolát látogatni, és a
látogatásról kötelező igazolást hozni az adott intézményből.
Igazoltnak tekinthető a mulasztás, ha a szülő írásbeli kérelmére a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra.
Igazolt a tanuló mulasztása abban az esetben, ha a tanuló hatósági intézkedés vagy
egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a
szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan
mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha az igazolatlan mulasztása a tíz órát
eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi
a tanuló szülőjét.
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Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb
foglalkozást az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti a tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,
tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével
- a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási
órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános
szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló
kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely
közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha
a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát
és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
14. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén
nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát
tegyen.
15. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, valamint ha
a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait
évfolyamismétléssel folytathatja.
16. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető,
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

2.

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és
felosztásának elvei, tankönyvellátás

A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az
osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. Az általános iskolai
tankönyveket a gyermekek ingyenesen kapják.
A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek
egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesül, aki állami gondozott.
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A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres
tájékoztatásának rendje és formái

3.1. A tanulók véleménynyilvánítása
Az osztályközösség
•
•

Az azonos évfolyamra járó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek
élén –mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.
Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi életük
szervezésére - 4-8. évfolyamokon két - két főt választanak a diákönkormányzatba.

Az iskolai diákönkormányzat
• A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
• Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből a diákönkormányzat vezetősége irányítja.
• A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
• Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
• Két alkalommal évente gyűlést tart a DÖK.
• Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni az iskola
igazgatójának. Összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi
rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
• A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, az
igazgató tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, az iskolai
házirendben meghatározottak végrehajtásáról.
• Diákönkormányzat bevonásával „Tiszta terem, rendes osztály versenyt hirdet külön alsó
és a felső tagozaton. Tisztasági kommandó létrehozása, működtetése
3.2 A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái az iskolában
 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
 Az iskola igazgatója az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente
a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a folyosón elhelyezett
hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja.
 Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.


A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben) írásban
tájékoztatják.
 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az
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osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői
munkaközösséghez fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat
szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján
közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolai
szülői munkaközösséggel.
 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 Az iskola igazgatója
 A szülői szervezet választmányi ülésén minden év elején,
 A főbejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
 Az osztályfőnökök:
 Az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
 A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
Szóban:
 családlátogatásokon,
 szülői értekezleteken,
 nyílt tanítási napokon,
 a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,
 Fogadó órák hetente 1 óra, fogadó napok évi 2 alkalommal
Írásban:
 a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első évfolyamon első
negyedévben, félévkor, háromnegyed évkor és tanév végén, második évfolyamon
félévkor szöveges értékeléssel.
 Internetes oldalon, osztálycsoportokban lévő internetes felületen
 e-mailben
 A szülői értekezletek és a nevelők fogadó óráinak, fogadó napjainak időpontjait
tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.


A szülők és a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához,
az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel.
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A gyermekek, a tanulók jutalmazásának elvei és formái

A tanulók jutalmazásának elve az iskolában
Azt a tanulót, aki





Példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
vagy az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai illetve
iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, előadásokon,
bemutatókon vesz részt, illetve szerepel, vagy
bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,
intézményünk jutalomban részesíti.

A jutalmazás formái
Tanév közben:
 szaktanári dicséret
 nevelői dicséret
 osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
Tanév végén:
 Szaktárgyi teljesítményért
 Példamutató magatartásért
 Kiemelkedő szorgalomért
 Példamutató magatartásért és kiemelkedő tanulmányi munkáért
 Kiemelkedő közösségi munkáért
dicséretben részesíthetők.






Az iskolán kívüli országos és területi versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A dicséretet a
tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. Egyéb versenyek esetén
osztályfőnöki vagy szaktanári dicséret adható.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.
Tanévzáró ünnepségen könyvjutalmat kaphatnak a kiváló tanulmányi eredményt elért
tanulóink.

A következő díjak adhatók tanévzáró ünnepségen (ballagási ünnepségen):





Jó tanuló – jó sportoló díjat vehet át a tanulmányi munkában és a sportban kimagasló
teljesítményt nyújtó 2 tanuló.
Pro Arte díj - Annak a tanulónak adható, aki valamely művészeti ágban (ének-zene,
irodalom, képzőművészet, tánc, stb.) kimagasló eredményt ért el, illetve az iskolai
ünnepségek színvonalát –a műsorban való részvételével, kimagasló teljesítményével növelte. A díjat évente egy tanuló kaphatja a nevelőtestület döntése alapján. A nyolc év
során egy tanuló csak egyszer kaphatja meg ezt a díjat.
Pro Schola díj – Annak a tanulónak adható, aki több éven keresztül kiemelkedő
közösségi munkát végez munkát. Eredményes, segítőkész munkájával az iskola jó
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hírnevét növeli. A díjat évente egy nyolcadikos tanuló kaphatja a nevelőtestület döntése
alapján.
Mindhárom díj része: oklevél+ kupa+ pénzjutalom.


Az a tanuló, aki nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ér

oklevél+ plakett+pénzjutalom díjazásban részesül.




Nevelőtestületi dicséret tanév végén
A kitűnő tanulók a templomban kapnak jutalomkönyvet ( felsősök esetében a
kitűnök az évfolyamoknak megfelelő pénzjutalmat kapnak).

A jeles tanulók alsóban 4,9, felsőben 4,8 eredménnyel a templomban kapnak
jutalomkönyvet.
Jutalmazás fokozatai:


3 szaktanári dicséretet követően osztályfőnöki dicséret, 3 osztályfőnöki dicséret
után igazgatói dicséret jár.

5.

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Az iskolai büntetések formái:







fegyelmező-egyeztető megbeszélés a szülő, az osztályfőnök, az érdekképviselő,
gyermekvédelmi felelős, igazgató jelenlétében
szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás
nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás
osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás,
igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
tantestületi figyelmeztetés

A büntetés alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet
térni.
1.
MRE Közoktatási Törvénye 34.§(3) „Református közoktatási intézménynek nem
lehet tanulója az, aki e törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, illetve olyan
közösségnek a tagja, amely e törvénnyel nem összeegyeztethető nézeteket hirdet.”
2.
A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén el kell térni a büntetési fokozatok
betartásától, s a tanulót legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.
3.





Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
Az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, lelki terror alkalmazása
tanulótársával szemben
A szándékos károkozás
Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, energiaital, drog) , koffeintartalmú
italok (szerek), iskolába hozatala, fogyasztása
Az iskolai alkalmazottai emberi méltóságának megsértése
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Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülne.
4. A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben a
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható a 20/2012. EMMI rendelet 5356.§ alkalmazásával. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója dönt.
5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
6. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a
köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel
jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető
cselekmények súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek. A tanulóval szemben a következő
büntetőformákat kell alkalmazni.




osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás
igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás
nevelőtestületi figyelmeztetés

6.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó
vizsgára jelentkezés módja és határideje
A Knt. 64. § (1-2) szerint a tanuló osztályozó vizsgát, a különbözeti vizsgát, pótló és
javítóvizsgát tesz az alábbi esetekben:
1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához,
- ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, illetve
- a nevelőtestület engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, vagy
- a Knt.51. § (6) bekezdés a) b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát kell tennie.
- a Knt.51. § (7) értelmében osztályozó vizsgára bocsájtását a tanulónak a nevelőtestület
engedélyezheti
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. Kivétel az az eset, amikor a tanuló több évfolyam követelményeinek tesz eleget.
2. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
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Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsgák ideje:
Az osztályozó, különbözeti 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.
3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A javító vizsgát minden tanév augusztus 15-31. között kell lebonyolítani.
A javítóvizsga követelményei:
Az adott évfolyam adott tantárgyának követelményei
A vizsgák ideje:
Javítóvizsga letételét az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kell
lebonyolítani.
4. Pótló vizsga
Knt. 64.§ (6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
A pótló vizsga ideje:
A vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló
vizsgát tegyen
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.

7.
A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a
főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, csengetési rend
kivéve a második szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk.
Eső esetén, hóesés, -5 foknál hidegebb idő esetén lehet bent maradni. Az ügyeletes
nevelő munkaköri leírásában ezt rögzíteni kell.
Ilyen esetekben a tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak.
Csengetési rend:
A csengő 7. 45 órakor és 8. 00 órától a szünetek és a tanítási órák kezdő és befejező időpontjakor
automatikusan szól.
Tűzriadó esetén a szaggatott csengetés mechanikus csengővel történik.
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Csengetési időpontok:
•

7. 45 óra

•

11.40 óra

•

8.00 óra

•

11.50 óra

•

8.45 óra

•

12.35 óra

•

8.55 óra

•

12.45 óra

•

9.40 óra

•

13.30 óra

•

10.00 óra

•

13.40 óra

•

10.45 óra

•

14. 25 óra

•

10.55 óra

A gyermekek étkeztetése az iskolában
A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek. A
tanulók étkezés után, ill. 10 óra előtt 5 perccel kötelesek kimenni.
A főétkezések a kötelező tanítási órák után órarendtől függően 11.40 órától 14 óráig
bonyolódnak a tanév eleji beosztás szerint szervezett csoportokban, nevelői kísérettel. A
főétkezésre 45 percet biztosítunk.
Senki nem mehet haza az ebédlőből, csak írásbeli szülői kérésre .Az ebédlőben csak a
diákélelmezés által biztosított élelmiszert, ételt, italt lehet fogyasztani.
Ha ebéd után órája van, a diáknak felügyelet nélkül az iskolában nem tartózkodhat.
Vagy hazamegy ebédelni, vagy elmegy az ebédlőbe a csoporttal. Ha nem kér a gyermek ebédet,
arról szülői nyilatkozat szükséges.
Aki viszont be van jelentkezve ebédre, köteles elmenni ebédelni. Az étkezőbe menet,
illetve jövet a gyermekek az útba eső boltba nem mehetnek, nem vásárolhatnak.
Kerékpárral az ebédlőbe ( a csoport végén tolva viheti magával) csak abban az esetben,
mehet a gyermek, ha szülő írásban nyilatkozik, hogy gyermeke az ebédlőből kerékpárral megy
haza.
Az ebédlőben az iskola házirendjének magatartási szabályai érvényesek.

8.

A tanulók munkarendje

Az iskolai tanév rendje
Az iskolai tanév az ünnepélyes tanévnyitó Istentisztelettel kezdődik és az évzáró ünnepi
Istentisztelettel végződik. Az őszi, téli és tavaszi szüneteket az Oktatási Minisztérium által
kiadott tanév rendje szabályozza. Az iskola munkaterve ezeken túl tartalmazza szülői
értekezletek, fogadóórák és az iskolai rendezvények időpontját, helyét és a szervezésüket vállaló
felelősöket.
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A tanítási hét rendje
Az iskolai munkahét öt tanítási napból áll. Az egyes osztályok és csoportok heti időbeosztását
az iskolai órarend tartalmazza.

9.

A tanórai és egyéb foglalkozások rendje

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 6.30 órától délután 18.20 óráig
vannak nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek tanári felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.
A gyermekek a 7.45-kor lévő időpontban kötelesek az udvaron sorakozni, érkezés után a táskát
lepakolják a tanteremben, és a hetes kivételével kivonulnak az udvarra ( kivétel az esős, havas,
- 5 C fokos hideg)
4. 7.45 órakor az osztályok az udvaron sorakoznak, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint
az osztálytermekbe kell vonulniuk.
5. Azoknál a tanulóknál, akiknek mindkét szülője (gondviselője) 7 óra előtt megy dolgozni,
számukra felügyeletet biztosítunk.
Az iskolában tartózkodó gyermek felügyeletét eseti felmérés esetén, szülői nyilatkozattal kell
alátámasztani, amennyiben 7. 30 óránál hamarabb érkezik iskolába, illetve a tanórán kívüli
foglalkozás idejére gondnoki felügyelet biztosított.
6. Minden héten hétfőn 7. 45 órakor reggeli, hétkezdő áhítatot tartunk, melyen kötelező a
részvétel.
A többi napon az első órát kezdő pedagógus óra elején, az aznapra vonatkozó igét felolvassa,
megbeszéli a gyermekekkel.
7. Az iskolában a kötelező tanítási órákat 8 órakor kell kezdeni.
8. A délutáni foglalkozások legfeljebb 17 óráig tarthatnak.
9. A kapuban portás szolgálat kerül bevezetésre, a gyermekek biztonsága, a technikai eszközök
biztosítása érdekében.
Tanítási órák rendje
1. óra 8.00-8.45

5. óra 11.50-12.35

2. óra 8.55-9.40

6. óra 12.45-13.3

3. óra 10.00-10.45

7. óra 13.40-14.25

4. óra 10.55-11.40

8. óra 14.35- 15. 20
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Az első óra kezdete előtt 15 perccel (7.45 óra) minden tanulónak és az órát tartó pedagógusnak
a tanteremben kell lennie az aznapi órákhoz szükséges felszerelésekkel.
A tanítás minden nap egy imádság elmondásával és a Bibliaolvasó kalauz napi
igeszakaszának a felolvasásával kezdődik, a tanítási órák végén pedig imádság
elmondásával végződik.
Az Istentiszteleti alkalmakon való részvétel kötelező, beosztás szerint. A kötelező alkalmak
a katolikus tanulókra is vonatkoznak.
Ha valamilyen családi ok miatt a tanuló nem tud részt venni az istentiszteleten, azt a következő
vasárnapon pótolnia kell. A jelenlétéről az azon az alkalmon lévő pedagógus beszámol az
osztályfőnöknek. Ha nem vesz részt a kötelező kijelölt alkalmon, és azt követő héten sem
pótolja, figyelmeztetésben részesül. A tanítás nélküli munkanapról is szülői igazolásra, orvosi
igazolásra van szükség.
•

•
•
•
•

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli
kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes)
vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli
esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00
óra és 16.00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a
szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő
felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos
ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától
engedélyt kaptak.
• A számítástechnikai szaktanterembe és a tornaterembe a tanulók csak
váltócipőben mehetnek be.

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások
Egyéb foglalkozás: „ a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás,
amely a tanulók fejlődését szolgálja.” (Knt 4§ 4.)
1. Az eredményes tanulást elősegítő foglalkozás (napközi, tanulószoba)
A köznevelési törvény előírásainak megfelelően - ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási
napokon a délutáni időszakban alsós, illetve felsős napközis és tanulószobás csoportokat
szervezünk.
Az eredményes tanulást elősegítő foglalkozásra vonatkozó szabályok:
1. Az eredményes tanulást elősegítő foglalkozásra való felvétel a szülő kérésére történik.
2. Jelentkezés minden év májusában, illetve első évfolyamon beiratkozáskor kell. Indokolt
esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke felvételét.
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3. A foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó tanulók órarendjéhez
igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak, a szülő írásbeli kérésére 15. 30 –ig
4. A foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
5. A heti 2 testnevelés órát kiváltó foglalkozásról való hiányzást (délutáni sportkör, kézilabda,
futball, tömegsport, néptánc) igazolni kell.
6. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.
Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgatóság adhat
engedélyt.
7. Ha a tanuló tanulási eredménye jelentősen romlik, az osztályfőnök ill. a szaktanár javaslatára
a tanuló igénybe veheti a tanulószobát.
8. A csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek:
• Osztályonként egy tanulmányi felelős
• Nemenként egy tisztaságfelelős
• Egy játékfelelős
• Napos felelős
2. Diákétkeztetés. A szülők igénye alapján a tanulók tízórai, ebéd, uzsonna étkezéseket
vehetnek igénybe. Intézményünk saját – melegítőkonyhás – ebédlővel rendelkezik. Az étkezési
díjat minden hónapban az előre megadott napokon az iskolatitkárnál kell befizetni. A befizetési
határidőt a szülő köteles betartani, kedvezményben részesülő gyermekek esetében a
változásokat azonnal jelezni, a dokumentumot behozni az iskolába. Hiányzás esetén az étkezést
előző nap 10:00 óráig lehet lemondani.
3. Tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére
- a törvényben meghatározottak szerint - fejlesztő foglalkozásokat tartunk. A logopédiai,
fejlesztőpedagógusi, prevenciós foglalkozások és gyógytestnevelési ellátás biztosított
szakemberek segítségével.
4. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai fejlesztik a tanulók
edzettségét, valamint biztosítják felkészítésüket a különféle sportversenyekre.
5. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörbe való jelentkezés
május hónapban történik. A szakkörök indításáról minden tanév elején az iskola
nevelőtestületének javaslata alapján a vezetés dönt.
6. Versenyek, vetélkedők. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle
versenyek, vetélkedők, melyek lehetnek helyi szintűek és iskolán kívüliek. Ezekre a versenyekre
a szaktanár, illetve az osztályfőnök készíti fel a gyermekeket.
7. Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok részére
évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. Osztálykirándulás akkor szervezhető, ha az
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osztály tanulóinak legalább 80 %-a részt vesz a programon. A tanulók részvétele a kiránduláson
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Amennyiben a tanuló nem vesz
részt a kiránduláson, köteles iskolába jönni.
8. Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület
különféle programokat szervez (pl.: osztályprogramok, túrák, kirándulások, táborok, színház és
múzeumlátogatások, gyülekezet látogatás, családi istentisztelet, szeretetvendégség stb.). A
tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezni.
9. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését segíti.
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat - órarendtől függően - az iskola nevelői 17.00 óráig
szervezhetik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
A délutáni foglalkozások megkezdése előtt a tanulók legfeljebb 5 perccel érkezzenek. Ettől az
időponttól fogva a foglalkozást tartó nevelő felelős a tanulók felügyeletéért.

10.

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos
rend

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását
biztosítja:
1-3 osztályban az idegen nyelv oktatása szakköri szinten történik.
A többi szakkör választását májusban mérjük fel a következő tanévre.
2. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A
tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja
oktatni.
3. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai
diákönkormányzat véleményét.
4. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a
tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos
döntését az osztályfőnöknek.
5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével, egy alkalommal
írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.
6. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor nyilatkozik a
tantárgyválasztással kapcsolatban.
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Az iskola és a helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához
tartozó területek használatának rendje

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
•
•
•
•
•
•

Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért.
Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért.
A tűz-és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.
Az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen,
erre társait is figyelmeztesse.
Az okozott kárt meg kell téríteni.

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
•
•
•
•

Osztályonként két-két hetes,
Folyosói tanulói ügyeletesek: két fő a földszinten, két fő az emeleten, egy fő vezető
ügyeletes
Tantárgyi felelősök
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.

A hetesek feladatai:







Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.)
az órát tartó nevelő utasítása szerint;
A szünetben a termet kiszellőztetik;
A szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;
Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentenek;
Ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az igazgatóságot.
Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.

A felső tagozatos tanulók - külön beosztás szerint- reggel 7.30. és 8.00.óra között, valamint az
óraközi szünetekben a folyosón tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az
osztályfőnök osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasítása alapján segítik az ügyeletes
nevelők munkáját, felügyelnek a folyosók, a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók
magatartására.

Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és
házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen felelős
lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.

Az egyes tanórán kívüli rendezvények lebonyolításában, előkészítésében
a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell
működniük. A rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai
munkaterv tartalmazza.
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Gyermekek, tanulók egészségének, testi épségének megőrzését
szolgáló és tűzvédelemre vonatkozó szabályok

Iskolai szabályok
Az iskolában a balesetvédelmi ismereteket az osztályfőnök közli a tanulókkal az első tanítási
napon. Az oktatás megtörténtéről a tájékoztató füzetbe feljegyzést kell készíteni. Testnevelés-,
fizika-, kémia-, technika-, informatikaórákon szakirányú balesetvédelmi oktatást kell tartani!
1. A tanuló kötelessége:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óvja saját és társai testi épségét
betartsa és igyekezzen betartatni társaival is a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokat.
Önbíráskodás tilos
Alapvető illemszabályok betartása: Udvariassági, köszönési - tanórai keretek közötti illemszabályok megismertetése a tanulókkal.
Környezetvédelem, tisztaság megóvása. Szemetelés tilos. A tantermeket
hazamenetelkor rendben, a szemetet felszedve kell elhagyni.
A tanuló haladéktalanul jelentse az őt felügyelő pedagógusnak, vagy az iskola más
felnőtt dolgozójának, ha őt magát, társait, vagy az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszély, bűncselekmény fenyegeti, ha balesetet észlelt, továbbá –amennyiben állapota
lehetővé teszi – ő maga megsérült;
Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;
Tilos az iskolába bármilyen – gyulladást vagy sérülést okozó anyagot – hozni (pl.:
gázspray, petárda, szúró- vagy vágóeszköz stb.).
Tűz észlelését vagy bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell az iskola
bármely felnőtt tagjának.
Tűz, tűzriadó, bombariadó vagy bármilyen rendkívüli esemény alkalmával a folyosókon
elhelyezett levonulási terv szerint kell az épületet elhagyni.
A tűzriadót folyamatos, 1 percen át tartó szaggatott csengetés jelzi. A fali tűzoltó
készülékeket csak arra felkészített személy kezelheti.
Minden tanulói balesetet jelenteni kell az osztályfőnöknek vagy az iskolavezetésnek.
Az iskolában mobiltelefon használata tilos. Az a tanuló, aki telefont, okosórát hoz, az
iskolába beérkezésekor köteles azt az arra kijelölt helyen leadni a nevelői szobában
kijelölt helyre. A készüléket hazamenetelkor kaphatja vissza.
Az iskolaudvaron tilos a kerékpározás!
A védőnők által megállapított, vagy a szülők által észre vett fejtetvesség esetén
lekezelés után csak védőnői igazolás bemutatásával lehet iskolába jönni.
Az osztályfőnök felügyeletével történik a tanulóközösségek tanórán kívüli foglalkozása
(pl. osztályprogram)
Amennyiben a fent felsorolt pontokat a tanuló megszegi, a fegyelmezési eszközök
megfelelő fokozatában részesül.
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A testnevelési órákra vonatkozó külön szabályok:
•
•

A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai ruházat helyett - sportfelszerelést
(tornacipő, fehér póló, tornanadrág) kell viselniük.
A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót, hajcsatot, hajpántot.
Csak ép sportfelszereléseket használhatnak a gyerekek.

•
•

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, szűrését és ellátását az iskolaorvos, a
fogorvos és a védőnők biztosítják.
Az iskolaépületében és egész területén dohányozni tilos!
A tanulók anyagi felelőssége


Az iskolai és a személyi tulajdon rongálóit kártérítési kötelezettség és fegyelmi
felelősség terheli. Az esetleges rongálásokat a hetesek jelentsék az osztályfőnöknek.
Az oktatáshoz nem kapcsolódó tárgyakat az iskolába hozni tilos.
A személyes tárgyakért, értékekért / pl. óra, ékszer, pénz, mobiltelefon stb./ az iskola
anyagi felelősséget nem vállal.
Kerékpárok az iskola udvarán lezárva tarthatók. Értük az iskola anyagi felelősséget nem
vállal.
A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési
tanácsadáson,
továbbá
biztosítsa
gyermekének
az
iskolapszichológusi,
óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a
tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot
tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a
kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
Amennyiben a szülő kötelességeit nem megfelelően teljesíti, az óvoda tájékoztatja az
ebből eredő következményekre. Ha a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként
nem tesz eleget az óvodavezetőjének be kell szereznie a szülő nyilatkozatát, amely azt
tartalmazza, hogy nem ért egyet az óvoda gyermekével kapcsolatos döntésével. Ezután
az óvoda a nyilatkozat megküldésével értesíti az illetékes kormányhivatalt.








A szülő joga különösen, hogy






megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakat gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről,
tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában,
továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható
személy részt vegyen,
Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a
pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül
legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt
vegyen a foglalkozásokon,
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személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

A szülőkkel való közös nevelési elv kialakítása
Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség
van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Az iskolába járógyermekeket arra
neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőttet, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét,
különbözőségét, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges
konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg.
Ezen, törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben.
Gyermek – gyermek közötti konfliktus tisztázása és megoldásának elősegítése
óvodapedagógusi feladat. (Kérjük a Kedves Szülőket, hogy ne önbíráskodjanak.)
Szülő – pedagógus / dolgozó közötti konfliktust elsősorban az adott helyen, az adott személlyel
kell megpróbálni tisztázni. Sikertelenség esetén az intézményvezető segítségét kell kérni.
Az együttműködés szabályozott formái:
A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is - , hogy a pedagógiai munka kialakításában
a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.
•

•
•
•

A kapcsolattartás, az együttműködés szervezeti formái:
családlátogatások
fogadóórák
szülői értekezletek
nyílt napok
közös rendezvények, programok
betekintési lehetőség az alapdokumentumaiba – HPP, SZMSZ, Házirend.
folyamatos tájékoztatás a csoportok faliújságjain

Kérjük, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre a pedagógust a
tanórai foglalkozásokon és szünetekben ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset
kialakulását, és zavarhatja a nevelés - oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban
információt, tájékoztatást csak a gyerek osztályfőnöktől, szaktanártól, igazgatótól a fogadó
órán, illetve telefonos egyeztetés után kérjenek.
A szülőkre, gyermekekre és a dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi jogaik és méltóságuk
tiszteletben tartási kötelezettsége.
Az intézmény minden alkalmazottja közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt
áll.
Szülői képviselet
Az iskolai nevelés és a családi nevelés összehangolását iskolánkban a szülői munkaközösség
segíti. Minden osztály szülői közössége maguk közül választja meg képviselőit, csoportonként
két - három főt. Ők alkotják az iskolai SZMK választmányt és képviselik a gyermekek érdekeit.
Az iskola SZMK képviselői maguk közül elnököt választanak.
Az elnök tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermekek nagyobb csoportját
érintő kérdésekben. (A gyermekek nagyobb csoportja a gyerekek összlétszámának 50 %-a.)
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Gyermekvédelem

Intézményünkben minden pedagógus gyermekvédelmi feladatokat is ellát. Ezen túlmenően az
van egy gyermekvédelemi feladatok ellátásáért kijelölt személy. Probléma esetén
családlátogatást végez, és jelzéssel él a tagintézmény vezetője felé, aki felveszi a kapcsolatot a
Gyermekjóléti Szolgálattal.

14.

Az iskola dolgozóinak védelme

A 2011. évi CXC. törvény 66. § (2) bekezdése szerint az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát
közvetlenül segítő alkalmazottak az intézményi nevelőmunka ellátása során a gyermekekkel
összefüggő tevékenységgel kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személyek. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 310. § (1) bekezdése
értelmében, aki hivatalos személyt a jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel
akadályoz, illetve a jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít,
vagy az eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntettet követ el, mely miatt egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
311. § értelmében a fent leírt 310. § szerint büntetendő az, aki az ott meghatározott
bűncselekményt, közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

15.

A gyermekek jogai

A gyerekek jogai a Köznevelési törvény 46. § -a szerint:












Részt vegyen a kötelező és a választott, egyéb foglalkozásokon,
Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
Életkorához és fejlettségéhez, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett
– a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az
általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.
Óvja saját és társai testi épségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi
szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy
más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
Az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló
tanulótársait.
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési- oktatási intézményben, családja anyagi
helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére
térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
Minden tanuló joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyre szóló, színvonalas
szellemi, lelki és testi nevelést kapjon.
A kötelező hitoktatás keretén belül vallásfelekezete szerinti hitoktatást válasszon.
Problémájával nevelőit, osztályfőnökét, a diákönkormányzatát, az iskola igazgatóját,
igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon.
Személyiségi jogait tiszteletben tartsák.
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Diákönkormányzat tájékoztatási rendszert (faliújság) hozzon létre a tanulótársaival
közös tevékenységek megszervezésére.
Tanulói jogviszonyának kezdetekor (beiratkozás) válasszon a képzési formák és a
választható tantárgyak, foglalkozások közül.
Választható és választó legyen az iskola diákképviseletébe, amelyen keresztül
gyakorolhatja a köznevelési törvény által biztosított egyetértési és véleménynyilvánítási
jogát, és kérhesse érdekeinek képviseletét, a tanulók nagyobb közösségét érintő
kérdésekben. Nagyobb közösség az érintettek legalább 51%-a.
Látogassa az iskola létesítményeit és rendezvényeit, tagja legyen az iskolai sportkörnek,
szakköröknek
Jogsérelem esetén törvényességi kérelmet, illetve felülbírálati kérelmet nyújtson be a
fenntartóhoz, az iskola vezetéséhez.
Szervezett formában véleményt nyilváníthasson az őt érintő oktató- nevelőmunkáról.
Javaslatot tegyen a személyét és tanulmányait érintő kérdésekben (pl. magatartás,
szorgalom).
Hozzá jusson a tanulmányi előmenetelére vonatkozó naprakész adatokhoz.
A diákönkormányzat szervezésében javaslatot tegyen egy tanítási nap programjának
tervezésében (DÖK nap).
Katasztrófaveszély, vészhelyzet esetén az iskolában lehetősége van a gyermeknek
számára ügyelet biztosítására és eszköz igénybe vételére, hogy a vészhelyzetben a
digitális oktatásban részt tudjon venni.

Az osztályközösség tagjaként a tanulónak joga van ahhoz, hogy
 Osztálytársaik magatartásáról, szorgalmáról félévente véleményt nyilvánítsanak
osztályfőnöküknek.
 Diáktanácsot alakítsanak, s képviselőjük révén véleményt nyilvánítsanak, javaslatot
tegyenek a tantestületnek a diákságot érintő kérdésekre, véleményezzék az iskolai
szabályzatokat.
 Osztályfőnökükkel együtt kirándulást, kulturális és sportprogramot szervezzenek; s
kérjék annak engedélyezését.
 Osztályfőnökük útján engedélyt kérjenek az igazgatóságtól osztályünnepségek, társas
összejövetelek rendezésére.

16.

A tanulók kötelességei

 Országunk törvényeit betartsa, az élet minden területén kulturált, keresztyén emberként
viselkedjék.
 Tisztelje és becsülje szüleit, nevelőit, a felnőtteket, iskolatársaihoz legyen figyelmes és
előzékeny.
 Védje a közösség vagyonát, az iskola felszerelését, vigyázzon saját és társai személyi
tulajdonára.
 A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon pontosan jelenjen meg, kötelességeit
maradéktalanul teljesítse, a közösségi feladatokból legjobb tudása és képességei szerint
vegye ki a részét.
 Tartsa tiszteletben diáktársai emberi és személyiségi jogait, kerülje a testi vagy lelki
sértés, megszégyenítés minden fajtáját.
 Ellenőrzőjét, tájékoztató füzetét rendszeresen tartsa magánál.
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 A tanárt csendben, az órához szükséges felszerelést előkészítve várja; a tanterembe
belépő és távozó tanárt, felnőtteket és vendégeket felállással köszöntse.
 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, felszereléseket, óvja az iskola épületeit, a helyiségek berendezését,
ügyeljen a tisztaságra.
 Az energiával, vízzel való takarékosság / villany leoltása, vízcsap elzárása, nyílászárók
bezárása /
 A tanulók iskolába jövet és onnan távozóban a főkaput, az udvari kaput használják. Az
udvaron kerékpározni nem szabad. Az iskolában és iskolai rendezvényeken dohányozni,
alkoholt, energiaitalt és a kábítószer bármely fajtáját tilos fogyasztani!
 Az iskolában rágógumizni, napraforgó és egyéb héjas magokat fogyasztani tilos.
 Minden tanulónak ajánlott, hogy egy elérhető telefonszámot adjon meg.
 A tanuló kötelessége, az általa választott szakkör munkájában részt venni. A szakkörből
esetleges kilépését az igazgató engedélyezheti.
 Az iskolában, mobiltelefont bekapcsolva hagyni tilos, iskolába érkezéskor a nevelői
szobában le kell adni. Haza menetelkor kérheti ki a tanuló.

17.






A mobiltelefon és egyéb digitális , infokommunikációs eszköz tanórai
és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

A saját mobiltelefont, tabletet, illetve az iskola által biztosított tabletet kizárólag oktatási
céllal a nevelő utasítása szerint használhatja.
A digitális eszközöket az tanítási óra kezdetekor a pedagógus tudtával és engedélyével
vihetik el a tanulók.
Használni csak pedagógus jelenlétében, oktatási célra lehet.
Az eszközöket rendeltetésszerűen köteles használni, a nem rendeltetésszerű
eszközhasználatból eredő károk megtérítése a tanulót, illetve a szüleit/ gondviselőt terheli.
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III. AZ ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY HÁZIRENDJE
A Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda a Magyarországi Református Egyház
Tiszántúli Református Egyházkerülete által fenntartott általános iskola, valamint három
csoporttal működő óvoda, amely - a református intézmények hagyományait követve gyermekeit az evangéliumi hit és erkölcs szellemében neveli, őket református egyházunk
hűséges tagjaivá, hazánk becsületes, szorgalmas polgáraivá kívánja formálni.
Házirendünk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az óvodás korú gyermekek mindenekfelett
álló érdekeit, és az elmúlt évek gyakorlatára építve nevelőtestületünk valamint a szülők
tapasztalatait vettük figyelembe.
Végig szem előtt tartva óvodánk keresztyén szellemiségét, olyan pedagógiai környezet
kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik a gyermekek, az
óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő munkatársak, és a szülők számára egyaránt. A
keresztyén erkölcsök elültetésével, hitben és hitre neveljük a gyermekeket.
A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a
család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.

1.

Bevezető rendelkezések

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012,
(VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a Kunmadarasi Református Általános Iskola és
Óvoda, óvodai intézményegysége az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg Házirendjét.

A Házirend jogszabályi háttere Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó
jogszabályok és szabályzatok

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  363/2012.
(XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról  32/2015. (VI.19.) EMMI rendelet
 Pedagógiai Program
 A Debreceni Református Kollégium Óvodájának SZMSZ-e és mellékletei
 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei
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 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 Nevelőtestületi határozatok

2.

A Házirend célja és feladata

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai
nevelés zavartalan megvalósítását, valamint az óvoda közösségi életének megszervezését. A
Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének
helyi gyakorlata, óvodánk saját működésének belső szabályzója.
A Házirend - az óvoda évenkénti nevelési tervével együtt – meghatározza a gyermeki jogok és
kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai napirendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
Megvalósítása biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező - a
társadalmi együttélés szabályainak megfelelően - az óvodaközösség és a szülői közösség
minden tagja számára

3.

A házirend hatálya

A házirend előírásait be kell tartani minden óvodás gyermeknek, aki az intézménybe jár, a
szüleiknek, az, óvoda pedagógusainak és más alkalmazottainak, illetve a gyermekek törvényes
képviselőinek.
A házirend óvodai és óvodán kívüli nevelési időben, illetve nevelési időn kívül szervezett
programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az óvoda szervez, és
amelyeken az intézmény ellátja a gyermekek felügyeletét.
Jelen Házirend az intézmény fenntartójának, a Tiszántúli Református Egyházkerület
jóváhagyásával lép hatályba 2021.09.01-jén, és ezzel az ezt megelőző Házirend hatályát veszti.

4.

A Házirend nyilvános dokumentum.

Megtekinthető eredeti példányban az óvodavezetői irodában, hiteles másolati példányban az
óvoda belépő folyosóján. Mindkét helyen meg lehet tekinteni munkaidőben, valamint elérhető
az intézmény honlapján is.
A Házirend egy-egy példányát a beiratkozáskor a szülők megkapják.
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Általános információk az óvodáról

5.

Az óvoda neve: Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda
OM azonosító: 200016
Az óvoda címe, telefonszáma: 5321 Kunmadaras, Petőfi utca 11. sz.
06 59 /531-175
email címe: kunrefiovi@gmail.com
Az óvoda fenntartója: Tiszántúli Református Egyházkerület 4026, Debrecen Kálvin tér 16.sz.
Tel: 06/52-414-744 
Létszámadatok:
Az óvodai férőhelyek száma: 86 fő
Az óvodai csoportok száma: 3
Az óvoda csoportjai: Harmatcsepp, Harangvirág Palánta

6.


Az óvoda működési rendje:

Az óvoda egész éven át folyamatosan üzemel. A nevelési év szeptember 1- től augusztus 31ig tart.
Az óvodai tagintézmény nyitva tartása: hétfőtől péntekig 630 – 1630
A nevelési év két szakaszból áll, szeptember 1- től – május 31-ig intenzív fejlesztés, játékos
ismeretszerzés, és június 15-től – augusztus 31-ig nyári élet.
A nyári időszakban és az iskolai téli, tavaszi szünetekben szülői igényfelmérés alapján
ügyeletet tart az óvoda. Ez idő alatt a csoportokat összevontan működtetjük.





7.

Nevelés nélküli munkanapok

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma az öt napot nem haladhatja meg. A nevelés
nélküli munkanapokat éves munkatervében határozza meg az óvoda, azokról legalább 7 nappal
a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell a szülőket. Az óvodai nevelés nélküli
munkanapokon az óvoda a szülő igénye esetén ellátja gyermeke felügyeletét.

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó
előírások az óvodában

8.

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:


Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott,
gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az
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óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése
érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének
megtagadása.
Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermekük
különleges betegségben (pl:epilepsia, allergia, lázgörcs) szenved, valamint köteles a
napközben elérhető telefonszámát megadni!
Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap
folyamán, kivéve allergia (pipa).
Fertőző betegség, fejtetvesség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van!

Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei
mutatkoznak:
Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket:
 indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete
biztosított legyen,
 értesíti a gyermek szülőjét.
A gyermekek távolmaradásának igazolási formái:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § alapján:
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A szülő nem köteles indokolni gyermeke hiányzásának okát.
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
 a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek (szóban vagy írásban), hogy gyermekét nem viszi
óvodába- hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet a csoportvezető hagy jóvá,
 két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az óvoda vezetőjétől
(távolmaradási engedély). Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen járt
óvodába és távolmaradása nem veszélyezteti fejlődését.
 ha a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával
igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni!
A szülő köteles a beteg gyermek hiányzását minden esetben az óvónőnek bejelenteni.

Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában:
 Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatti távollét pontos időtartamát is!
 ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási
kötelezettségének eleget tenni.
Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetén:
 a gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni.
A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról
gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása).
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Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását fizikális
hűtés alapján, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a
szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyerek csak orvosi igazolással
jöhet újból óvodába.
Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű stb.) esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez a NÉBIH
felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
A gyermekek egészségügyi ellenőrző vizsgálatát a gyermekorvos és védőnője látja el az
egészségügyi munkatervük alapján.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják a mulasztás igazolatlan:
 Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda
vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban -értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.
 Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
 Amennyiben igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az
óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
 Az óvodából történő kiiratkozást az óvodavezetőnél kell szóban megtenni.

9.

A gyermekek étkeztetése az óvodában

Óvodánk napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít a gyermekek számára.
Gyermekvédelmi törvény kibővítette az ingyenes óvodai étkezésre jogosultak körét 2015.
szeptember 1. napi hatállyal, az alábbiak szerint:
Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha:







Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
netto összegének 130%-át
Ha gyámhivatal által nevelésbe vették

Az étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat, ill. a jogosultságot igazoló határozatot
az óvodába kell benyújtani minden nevelési év elején.
A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat
gyermeke óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől.
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2019.(VII.15.) rendelete
értelmében új ellátási formaként került bevezetésre az étkezési térítési díj támogatás. Települési
támogatásként gyermekétkeztetési térítési díj támogatás nyújtható kérelemre természetben
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annak a személynek, aki bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermekére való
tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és az étkezésért térítési díj
fizetésére kötelezett. A támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori étkezési díj költség
75%-a.
Ehhez az önkormányzathoz a „KÉRELEM települési támogatás iránt” elnevezésű
formanyomtatványon kell benyújtani az igénylést. A formanyomtatvány az óvoda irodájában
elérhető.
Az étkezés lemondása
Hiányzás esetén az étkezést a szülő köteles lemondani a hiányzást megelőző napon délelőtt 10
óráig az óvoda telefonszámán vagy a csoportban az óvodapedagógusnak jelezve.
Le nem jelentett hiányzás esetén a gyermeket a hiányzást követő naptól kihúzzuk az étkezésből!
Mielőtt a gyermek ismét óvodába jön, előtte nap 10 óráig azt is jelenteni kell!
Abban az esetben, ha mégis megjelenik, a tízórairól a szülőnek kell gondoskodnia, és a
gyermeket ebéd előtt el kell vinnie az óvodából!









Az óvodában a gyermekek csak a napközi konyha által küldött élelmiszert fogyaszthatják
(kivétel a hazajárós és egyéb élelmiszerérzékeny gyermekek). Kivételek ez alól az
óvodában tartott születésnapok, névnapok, rendezvények, gyümölcs - zöldségek napok.
Az NNK előírása szerint: Gyümölcsöt, zöldséget, száraz süteményt csak számla ellenében
fogadhatunk el (eredet, szavatosság igazolása). Az otthon termelt gyümölcsről, zöldségről
a szülő köteles írásban nyilatkozni, hogy a kötelezően előírt élelmezés – egészségügyi
várakozást betartotta.
A gyermek óvodába érkezéskor cukorkát, csokoládét, rágógumit, egyéb édességet és
uzsonnát, üdítőt saját célra ne hozzon, a szülő gyermeke személyes holmija közé ne tegye.
A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az ételt
külső konyháról szállítják, az intézményünk csak tálaló konyhával rendelkezik. Az óvoda
az élelmiszerekből ételmintát vesz, amit köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az
ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt
édességre is (NNK). Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport
számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.
Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a
többi gyerek előtt (csokoládé, cukorka, banán, stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán
tartását (öltöző, folyosó) is zavarja.
Az étkezések időpontja:
o tízórai: 9 – 10 óra között

ebéd: 12 – 13 óra között
o uzsonna: 15 – 16 óra között
 Célszerű a nagyon korán (630 és 730 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni.
 A kulturált étkezés szokásaira neveljük a gyermekeket (kérem, köszönöm…)
Az óvodában a gyermekek részére tízórai, ebéd, illetve tízórai, ebéd, uzsonna ellátást
biztosítunk.
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Az óvoda igénybevehetősége és kötelező igénybevétele, tankötelessé
válás

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés]
Amennyiben minden jelentkező 3 éves korú gyermeket felvett az intézmény, akkor a 2,5 éves
kort betöltött gyermek is felvehető.
Mentesítés kérése az óvodába járás alól
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv Járási Hivatal)) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki,
és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról (Nkt.8.§
(2)66).
Mentesítés kérése a tankötelezettség teljesítése alól
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-ig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez (Oktatási Hivatal). Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a
szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést
engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)–(6f)
bekezdésében foglaltakat (Nkt.45. § (2)259 ).
A tankötelezettség megállapítása
A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet (Nkt.21.§).

Az óvodai beíratás
Az óvodai jelentkezés a fenntartó által meghatározott időszakban február- március hónapban, a
beíratás minden év április 20. és május 20. között történik.
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Az Oktatási Hivatal az Nkt. 45.§ (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig
küldi meg kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-ig
értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége
megkezdődik.
Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványokat, továbbá a szülők személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványokat és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Az óvodai felvétel és jelentkezés kötelező szabályai szerint felvettnek tekinthető az a gyermek,
aki konkrét időpont megjelöléssel írásbeli jogosultságot kapott óvodai elhelyezésre.
A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga a lehetőségeken belül.
Más helységből jelentkező óvodás gyermek átvétele hivatalos átjelentkezés útján történik,
melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
A beiratkozás és felvétel az egész nevelési évben folyamatosan történik, azok számára, akik
betöltötték a harmadik életévüket, vagy lakhelyváltoztatás miatt óvodaváltozásuk indokolt.
A gyermek személyi adataiban való változást köteles a szülő hivatalos dokumentumokkal
együtt 10 napon belül gyermeke óvodájában jelezni.

11.

Szülők az óvodában

A szülők jogai:
 A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga (vallási, világnézeti,
etnikai hovatartozás szerint).
 Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, szervezeti és
működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
 Joga, hogy folyamatos (legalább félévente egy alkalommal) tájékoztatást kapjon gyermeke
fejlődéséről, illetve gyermeke neveléséhez tanácsokat kapjon.
 A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak
tevékenységében, mint megválasztó, illetve megválasztható személy.
 A Szülői Szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai program eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény
nevelőtestületét és a fenntartót.
 A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda
vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a Szülői Szervezet képviselője,
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
 Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetője, az óvodapedagógus,
a Szülői Szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a megkereséstől számított
30 napon beül érdemi választ kapjon.
 A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében, illetve a szükséges feltételek
megteremtésében kérheti az óvoda vezetőjének, s szükség esetén fenntartójának segítségét.
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 Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
A szülők kötelessége:
 Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről!
 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását!
 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak
elsajátítását!
 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait!
 A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői - oktatói munka, illetve
a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személyeinek számítanak.
 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az
együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg!
Szülői képviselet:
Az óvodai nevelés és a családi nevelés összehangolását óvodánkban a szülői munkaközösség
segíti. Minden csoport szülői közössége maguk közül választja meg képviselőit, csoportonként
két - három főt. Ők alkotják az óvodai SZMK választmányt és képviselik az óvodába járó
gyermekek érdekeit. Az óvodai SZMK tagjai közül egy választott képviselő az iskolai SZMKnak is tagjai. A kunmadarasi református óvoda SZMK képviselői maguk közül elnököt
választanak.
Az óvodai SZMK-elnök tájékoztatást kérhet a tagintézmény-vezetőtől és az iskola igazgatójától
a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. (A gyermekek nagyobb csoportja a
gyerekek összlétszámának 50 %-a.)
Az együttműködés szabályozott formái:
A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is - , hogy az óvodában folyó pedagógiai munka
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös
gondolkodást.
A kapcsolattartás, az együttműködés szervezeti formái:







családlátogatások
fogadóórák
szülői értekezletek nyílt napok
közös rendezvények, programok
betekintési lehetőség az óvoda alapdokumentumaiba – Pedagógiai program, SZMSZ,
Házirend.
folyamatos tájékoztatás a szokásos hirdető helyen és a csoportok Facebook oldalán
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Gyermekek az óvodában

A gyermekek jogai:
 A 3 éves kor betöltése után óvodába kerüljenek s ott nyugodt biztonságos légkörben
nevelődjenek.
 Személyiségi jogaikat, cselekvési szabadságukat, a családi élethez és a magánélethez való
jogukat az óvoda tiszteletben tartsa.
 A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelődjenek.
 Az óvodai élet rendjét: pihenőidő, szabadidő, testmozgás beillesztésével, a játék, az étkezési
lehetőségek biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 A gyermek nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak,
megalázásnak, ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is.
 A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet
kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda
tiszteletben tartsa, de e jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat saját jogainak
érvényesítésében.
 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, nemzeti,
etnikai hovatartozásának megfelelően is, vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai
önazonosságát tiszteletben kell tartani.
 A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely
szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell közvetíteni számára.
 Életkorának, egyéni sajátosságainak megfelelő módszerek szerint nevelődjön.
 Adottságának megfelelő ellátásban részesüljön, amennyiben szükséges pedagógiai
szakszolgálat foglalkozásain is részt vegyen.
 Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja.
A gyermekek kötelességei:

 Részt vegyenek a napi kötetlen és kötötten szervezett tevékenységekben!
 Óvják saját és társaik testi épségét, egészségét!
 Megtartsák az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét
életkoruknak megfelelően, pedagógus segítségével!
36

Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda

Házirend

 Megőrizzék, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezeljék az óvodában használt játékokat,
eszközöket, óvják az óvoda létesítményeit, eszközeit!
 Az óvodában lévő eszközöket rendeltetésszerűen használják - felnőtt segítségével óvják,
illetve tartsák is rendben azokat!
 Ne akadályozzák viselkedésükkel a többiek óvodai tevékenységekhez, fejlődéshez való jogát!
 Az óvoda pedagógusai és alkalmazottai, valamint óvodatársaik alapvető erkölcsi, emberi
értékeit életkoruknak megfelelően tiszteletben tartsák!
A gyermekek ruházata az óvodában:
Arra törekszünk, hogy a gyermekek az óvodában biztonságban, egészséges környezetben
nevelkedjenek.
Az intézménybe ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak a szülők. A gyermek ruházatát jellemezze
praktikusság, kényelem, tisztaság, legyen a napi időjárásnak megfelelő. Váltó ruházatról (benti
cipő, alsónemű, felsőruházat) a szülő gondoskodik. A váltó ruházat tisztán tartása és cseréje a
szülő feladata.
Legyen az óvodásnak tornafelszerelése, fogmosó-felszerelése, váltócipője. A ruhadarabokba és
lábbelikbe varrják, ill. rajzolják bele a gyermek jelét!

13.

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel

Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőtől vagy az óvodavezetőtől kérjenek!
Kérjük Önöket, hogy az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól - se a gyerekkel
kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetésekkel, mert ez zavarja a nevelés, tanulás folyamatát
és ez idő alatt könnyebben következhet be baleset!
Együttműködésre alkalmas fórumaink:






szülői értekezletek (évente kétszer),
közös rendezvények,
gyermekének fejlődéséről évente két alkalommal tájékoztatást kap,
óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések,
óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel előre egyeztetett fogadóóra.

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A szociális támogatást a szülő Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatától igényelheti,
amennyiben megkapja, köteles bemutatni az óvodavezetőnek. A támogatás időtartamát a
szülő kísérje gondos figyelemmel!

14.

Az óvodába való érkezés, távozás szabályai

Minden nap 730-ig összevont csoportban gyülekeznek a gyermekek. Az érkező óvónők a
gyerekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 830-ig tart.
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Érkezéskor egy, legfeljebb két felnőtt kísérje be a gyermeket, s lehetőség szerint rövid idő alatt
adják át gyermekeiket óvónénijüknek. Megbeszélésre használják ki a fogadó órák adta
lehetőségeket. Az óvoda dolgozói csak a szülőktől személyesen átvett gyermekekért tudnak
felelősséget vállalni.
 Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeket átöltözve kísérjék a csoportszobáig és győződjenek
meg arról, hogy a gyermek be is lépett a csoportszobába.
 Az óvodába való érkezés a csoport napirendjét figyelembe véve, annak megzavarása nélkül
történjen, legkésőbb a 8.30-ig érjenek a gyerekek az óvodába.
 A gyermeket a szülőkön kívül más személy csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha
a szülő ezt előre szóban vagy írásban jelezte az óvodapedagógusnak.
 A meghatalmazás lehet időszakos, vagy egész évre szóló (minden nevelési év elején szülői
nyilatkozat alapján).
 Óvodás gyermek 16 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli kérelmére adható ki!
 Elvált szülők esetén a bírósági végzésnek megfelelően járunk el.
 A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki teljesen tudatában van viselkedésének, s
nem veszélyezteti a gyermek épségét, ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk.
 A gyermek elvitelekor minden esetben (főleg az udvaron) köszönjenek el az óvó nénitől!
 Ha a szülő eljött a gyermekért, kérjük, ne tartózkodjanak a szükségesnél tovább az óvoda
területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó
gyerekek sokaságát!

15.

Pedagógiai munka az óvodában

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban legfontosabb feladatunknak
tekintjük a 3-6-7 éves korú gyermekek harmonikus, egészséges személyiségének
kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével. Szándékunk, hogy református óvodánk a keresztyén szellemiség és
értékrend példájával szeretetteljes, elfogadó, védelmező légkörével vonzó otthona legyen az
idejáró gyermekeknek.
A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai az óvodában
A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik „A kunmadarasi református óvodás
gyermekek fejlődésének nyomon követése” elnevezésű dokumentum alapján.
Még nagyobb odafigyelést és különös gondosságot igényelnek a tanköteles korú óvodásaink.
Az óvónők minden nagycsoportos gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek a gyermek
iskolára való felkészültségéről.
Az óvodapedagógusok javaslatára és a szülő egyetértésével, vagy szülői kérésre a fejlődésbeli
elmaradások esetén a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát kérjük.
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Azokkal a szülőkkel, akik gyermekük felmentését kérhetik a kötelező iskolakezdés előtt az
adott év január 15-ig, szintén egyeztet az óvodapedagógus, és a szükséges dokumentációt a
rendelkezésükre bocsájtja.
Jutalmazás az óvodában
Az óvodában a gyermeknek tárgyi jutalmat nem adunk.
Feladatunk a jó megerősítése dicsérettel, ölbe vétellel, simogatással. A jutalmazás formái:




szóbeli a dicséretet érdemlő gyermekkel négyszemközt
szóbeli a csoport előtt
szóbeli a szülő előtt

A szabályok betartatását is mindig a helyes magatartás többszöri megerősítésével érjük el.
Figyelembe kell venni az egyéni erőfeszítéseket, az „első sikerek" megszületését, a fejlődést.
Mindig dicséret jár annak a gyermeknek, akinek sikerült valamilyen gyengeségét leküzdenie,
ha olyan területen ért el jó eredményt, amelyen eddig nehezen boldogult. A jutalmazás legyen
serkentő hatású, mindig erősítse a helyes cselekvést, és továbbiakra sarkalljon, jelezze a
követendő példát a többi gyermek számára.

16.







Védő, óvó előírások az óvodában való tartózkodás során

Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére
az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint ha
észlelik, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegyék.
Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt, illetve egyéb esetekben
szükség szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – az
óvónőknek ismertetniük kell a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. Az intézkedés
az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint történik.
Az óvoda épületét, helységeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni!
Pandémia esetén a mindenkori rendeleteknek, utasításoknak megfelelően látjuk el a
gyermekek óvodai nevelését. Ennek megfelelően kérjük a szülőket is az előírások
betartására.

A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje
 A Nemzeti Népegészségügyi Központ dolgozói és a védőnők évente többször ellenőrzik a
gyermekek fejlődését, tisztaságát az óvodai közösségben.
 A gyermekek évente két alkalommal fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt az
óvodában.
Óvodán belüli dohányzás
Az óvoda egész területén a dohányzás tilos! (2011. évi XLI. Tv.) Ennek betartásáért a
mindenkori tagintézmény-vezető a felelős.
Óvó- védő szabályok

39

Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda












Házirend

A gyermekek biztonságának és holmijainak védelme érdekében a tagintézmények ajtaja
830-ig tart nyitva. 830 órakor bezárjuk az óvodák bejárati ajtaját. Az óvoda kapujára
felszerelt tolózárat kérjük használni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki.
Az óvoda nevelő intézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az
óvoda dolgozói. (Kivétel az inhalátor, amely életmentő gyógyszer.)
Érkezéskor és távozáskor a szülők csak a szükséges ideig tartózkodjanak az óvodában.
Nevelési idő alatt az óvodában illetéktelen személy nem tartózkodhat.
A mosdóban, a csoportszobában egészségügyi okokból szülő, hozzátartozó nem
tartózkodhat.
Kérjük Önöket, hogy az óvoda tisztán tartása és a gyermekek egészségének megóvása
érdekében utcai cipőben csak a folyosón tartózkodjanak, a csoportszobába,
gyermekmosdóba ne lépjenek be, csak kivételes alkalomkor pl. a beszoktatási időszakban,
akkor is benti cipőben, vagy papucsban.
Az óvodai tornaszereket, udvari játékokat csak pedagógus felügyeletével használhatják az
óvodába járó gyermekek.
Az óvoda egész területén tilos az alkoholfogyasztás és ittas személy nem tartózkodhat az
intézményben.
Délután a szülők megérkezése után történő balesetek bekövetkeztéért a szülők felelősek!

Rendkívüli események
Vészhelyzetben (pl. bombariadó) a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a
rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat az udvari ajtókon, illetve
a főbejáraton át menekítik az utcára illetve az udvarra az óvodapedagógusok. Ez idő alatt a
dajkák összegyűjtik a gyerekek holmiját és utánuk viszik.
Tűzriadó esetén a tűz keletkezésének helyétől függően a tűzriadó terv szerint menekítjük a
gyerekeket. Minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik, a felnőttek e szerint járnak.
Reklámtevékenység az óvodában
 A vezetői engedély megkérése után csakis az óvoda profiljával, tevékenységével,
működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek
ki az óvoda hirdetőtáblájára.
 Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra
átengedni csak a gyermekek távollétében lehet.
 Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek az intézmény
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivételt képez, az óvodai vagy a
szülői szervezet által szervezett vásár.
 Az óvodában tilos a reklámtevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi közéleti tevékenységgel,
illetve kulturális tevékenységgel függ össze.
 Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet.
Helyiséghasználat
Az óvoda helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda
helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében az
intézményvezető engedélyével lehet.
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Hit- és vallásoktatás

17.

Óvodánkban heti rendszerességgel hittan foglalkozást tart a hitoktató minden csoportban a
gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével.

18.

Hivatalos ügyek intézése

Hivatalos ügyek intézése az óvodában történik minden nap 800 – 1500 óra között.
Az óvodai szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az óvoda külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendről a szülők az óvodák hirdető tábláin keresztül szerezhetnek tudomást.

19.

Gyermekvédelem

Intézményünkben minden óvodapedagógus gyermekvédelmi feladatokat is ellát. Ezen
túlmenően az óvodában van egy gyermekvédelemi feladatok ellátásáért kijelölt személy.
Óvodánk gyermekvédelmi felelőse van.
Fogadó órája: szülőkkel előre egyeztetett időpont szerint
Probléma esetén családlátogatást végez, és jelzéssel él az óvoda vezetője felé, aki felveszi a
kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal.
A gyermekek számára behozható tárgyak az óvodában:
Az óvodába járáshoz nem szükséges dolgokért, tárgyakért az óvoda felelősséget nem vállal. Ha
a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak,
stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért felelősséget nem vállal.
Ha a gyermek szemüveges, az óvoda dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a gyermek
rendeltetésszerűen használja szemüvegét, de a megrongálódásáért, felelősséget nem vállalnak.

20.

Az óvoda dolgozóinak védelme

A 2011. évi CXC. törvény 66. § (2) bekezdése szerint az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát
közvetlenül segítő alkalmazottak az intézményi nevelőmunka ellátása során a gyermekekkel
összefüggő tevékenységgel kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személyek. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 310. § (1) bekezdése
értelmében, aki hivatalos személyt a jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel
akadályoz, illetve a jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít,
vagy az eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, bűntettet követ el, mely miatt egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
311. § értelmében a fent leírt 310. § szerint büntetendő az, aki az ott meghatározott
bűncselekményt, közfeladatot ellátó személy ellen követi el.
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21.

Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához
tartozó területek használatának rendje



Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló
eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda
napirendjének megfelelően igénybe vegye!
A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett
használhatja!
Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete.




Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok





Idegenek az óvoda területén csak bejelentéssel tartózkodhatnak!
Az óvoda bejárati kapuja egész nap tolózárral van bezárva.
Az óvoda hirdető tábláján csak az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével
kapcsolatos anyagok kerülhetnek ki!
Az intézmény egész területén dohányozni tilos!
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IV.AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSÁHOZKAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI
RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT MAGATARTÁS

„ÁLDOM AZ URAT, AKI TANÁCSOT ADOTT NÉKEM
TE TANÍTASZ ENGEM AZ ÉLET ÖSVÉNYÉRE”.
(Zsolt: 16, 7-11)

1. A református iskolák tanulóinak viselkedési normái
(a Magyarországi Református Egyház Zsinatának javaslata)
A Magyarországi Református Egyház valamennyi közoktatási intézménye a Szentírás, valamint
a református hitelvek, értékrend és erkölcsi normák szerint, ugyanakkor a legmodernebb
tudományos ismereteket átadva végzi nevelő és oktató munkáját, törekszik múltjának,
hagyományainak ápolására.
Az egyház iskoláinak tanulóitól az intézményeken belül és kívül, illetve tanítási idő alatt és
iskolai szünetekben egyaránt megkívánja az alább megfogalmazott lelki, szellemi, erkölcsi és
viselkedésbeli normákhoz való alkalmazkodást és azok megtartását.

2. Erkölcsi alapelvek
A Szentírás zsinórmértéke szerint alapvető az élet tisztelete, az egyetemes emberi és a nemzeti
kultúra megbecsülése. Hitvalló őseink példamutatása alapján a hazaszeretetre, a keresztyén
értékrend elfogadására, a természet szeretetére és védelmére, az igazság feltétlen tiszteletére és
igényére, a testi-lelki harmóniára, az ehhez szükséges önfegyelemre kell törekedni.
Fontos, hogy mindenki megismerje hazánk és a határainkon túl élő magyarok múltját, jelenét,
értékeit és kész legyen áldozatokat vállalni egyházáért, nemzetéért és családjáért.
Az élet Isten ajándéka. Ezért mindenki azokon a területeken, ahol a legtöbb adottsággal
rendelkezik, az Istentől kapott talentumokat kibontakoztatva igyekezzen élethivatása lehető
legteljesebb betöltésére, és a tanulmányi munkában a tőle telhető legmagasabb szintet elérni.
A református munkaerkölcs megköveteli a tudatos rendet, a fegyelmezett munkát, az
igazmondást, a belső igényt a tanulásra, a tudás tiszteletére. Elutasít minden rombolást,
tékozlást, pazarlást.
Az evangélium fényében olyan értelmes célokat kell követni, amelyek kizárják az életidegen
eszmékbe, babonás hiedelmekbe, a kábítószer, alkohol stb. élvezetébe való menekülést.
A felnőttekkel és a diáktársakkal való kapcsolatot az önzetlenség, a türelem, a segítőkészség és
az empátia jellemezze. A tanulók tiszteljék szüleiket, tanáraikat, legyenek udvariasak és
segítsék az idősebbeket.
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Az intézmények gondot fordítanak a tanítványok gondolkodásmódjának helyes irányba való
fejlesztésére, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük alakítására. Ugyanakkor a diákok
törekedjenek a valódi értékek felismerésére és tiszteletére; a különböző tudományterületeken
és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; a hit ajándékának elfogadásához szükséges
ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére.
Felekezeti hovatartozástól függetlenül a diákok tartsák tiszteletben a református egyház
értékeit, és vegyenek részt a tanév munkarendjében rögzített egyházi alkalmakon. Természetes
dolog, hogy a diákjog gyakorlása együtt jár a kötelességek maradéktalan teljesítésével.
Az alapelvek be nem tartása fegyelmezési szankciókat von maga után.

3. Viselkedési alapelvek
„NEVELJÉTEK ŐKET AZ ÚR TANÍTÁSA ÉS INTÉSE SZERINT.”
(EF. 6:4)

A rend, a rendszeresség, a fegyelmezett viselkedés, életvitel ne csupán a tanári tekintély és
szigor hatására valósuljon meg, hanem fokozatosan épüljön be a tanulók személyiségébe,
ezáltal segítse az emberi élet kiteljesedését, a belső rend és harmónia kialakulását.
Az iskolákban a tanár és tanítvány, technikai dolgozók és diákok, illetve a tanulók egymás
közötti kapcsolatára a kölcsönösség legyen jellemző! Ennek érdekében tiszteljék egymást,
fogadják el és becsüljék egymás értékeit a függőségi viszony és az esetleges nézetkülönbség
ellenére is. Legyenek nyíltak, egyenesek és őszinték egymáshoz, de a bizalommal soha ne
éljenek vissza.
A diákok személyiségük kibontakoztatását, egyéni céljaikat ne a társuk rovására valósítsák
meg! A tanulók véleményalkotása, kreativitása ne eredményezzen szükségtelen vitákat,
ütközéseket! Az iskolai munkával együtt járó folyamatos versenyhelyzet jó alkalmat ad a
konfliktusok helyes kezelésének megtanulására. Ugyanakkor ez elősegíti a krisztusi szeretet és
irgalmasság tevőleges gyakorlását az elesettekkel vagy a bármiben hátrányt szenvedőkkel
szemben. Legyen természetes az, hogy a tehetséges diák segítse kevésbé talentumos társát.
A közösség érdeke előzze meg az egyénét, a tetteket ne az önzés, hanem az egymás iránti
szeretet vezérelje.
A diákok viselkedése nem lehet durva, erőszakos, mások méltóságát sértő. Kerüljék a
feltűnősködést. A beszédstílusuk legyen kulturált, hangoskodást, trágár szavakat nélkülöző!
Ügyeljenek a helyes magyar beszéd szabályaira, az anyanyelv választékos használatára.
„Áldás, békesség!” –gel előre köszönjenek az iskola felnőtt dolgozóinak, egymásnak és a
vendégeknek.
A tanulók fordítsanak gondot testi ápoltságukra és fizikai erőnlétük fejlesztésére, folytassanak
egészséges életmódot. Figyeljenek oda egymásra, és ne engedjék társaikat a káros szenvedélyek
rabjává válni.
Az iskolákban a diákok mobiltelefont nem használhatnak a tanítási órákon.
A református iskolák diákjaitól elvárható, hogy szabadidejüket is hasznosan, igényesen és
kulturáltan töltsék el. A programok közül az értékes, igényes alkalmakat, rendezvényeket
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keressék, és kerüljék a silány, értéktelen időtöltést (szórakozóhelyek látogatása,
szerencsejátékok űzése)!
A viselkedési alapelveket a szabadidőben is be kell tartani.

4. Esztétikai alapelvek
A református szellemiség egyik jellemzője a nemes egyszerűségre való törekvés a
külsőségekben is. Templomaink, épületeink, osztálytermeink külső és belső rendje, harmóniája
megkívánja az azokban munkálkodóktól is az esztétikai igényességet.
Munkanapokon, tanítási órákon, iskolai rendezvényeken a tanulók külső megjelenése legyen
koruknak megfelelő, mértéktartóan divatos, de nem kihívó, hanem praktikus, ízléses, szolid.
Ezzel nem illik össze a haj, a szem, a köröm festése, a testékszer használata, a divat szélsőségeit
követő ruházat, frizura, ékszer és bizsu viselése. A tanulók ne sodródjanak a külföldi felszínes
divathullámokkal!
A munka- és ünnepnapokon az alkalomhoz illő megjelenés legyen a norma minden diák
számára. Amely intézményben iskolai egyenruha van (ünnepi, hétköznapi, sport), ott annak
viselése kötelező.
A külső megjelenésen túl a tanulók minden munkáját az esztétikai igényesség jellemezze.
Írásképük, írásbeli munkáik külalakja legyen rendes, áttekinthető. Felszerelésük, a tantermek,
az iskolaépület tisztán és rendben tartása alapvető követelmény.
Az itt megfogalmazott erkölcsi, viselkedési, esztétikai szabályokhoz alkalmazkodni, az
iskolákban tett fogadalmat megtartani nem könnyű feladat. Egy öntudatos, önmagával szemben
igényes, az életben, hivatásában helytállni akaró, nemzetéhez és egyházához hűséges,református iskolában tanuló – diáknak azonban mindez magától értetődővé és elfogadhatóvá
válik.
Túl rövid szoknya, túlzottan kivágott farmer, műköröm, festett haj, póthaj, színes kontaktlencse
használata tilos!
Be nem tartása esetén a szülő írásbeli értesítést kap a házirend megszegéséről és annak esetleges
következményeiről. Kérjük a kirívó kinézet megszüntetését 5 napon belül. Amennyiben nem
történik meg, a tanuló figyelmeztetésben részesül.
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V. A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének Határozata
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