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Házirend Kivonat 
 

Az intézmény elvárásai tanulóinak magatartásával, viselkedésével kapcsolatosan az iskolai és az 
iskolán kívüli rendezvényeken: 

 

a.) A tanuló ismerje meg iskolánk múltját, ápolja hagyományait, hírnevének öregbítésén dolgozzon 
tanáraival együtt. 

b.) Ünnepélyeken tanúsítson az alkalomhoz illő fegyelmezett magatartást. 
c.) Ünnepélyeken a lányok számára a sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, fiúknak a sötét 

szövetnadrág, fehér ing és sötét cipő, illetve szalagavatón, ballagáson, érettségi alkalmából a sötét 
szövetöltöny viselése kötelező. 

d.) Minden tanuló iskolánkat képviseli az iskolán kívül is, ezért a kulturált, fegyelmezett veselkedés 
mindenütt természetes magatartásformája legyen. 

e.) A tanuló tanáraival, az intézmény dolgozóival, diáktársaival és az iskolában megforduló 
felnőttekkel szemben tanúsítson udvarias, előzékeny magatartást( rendszeresen köszönjön) 

f.) A tanuló legyen tiszta, ápolt és természetes megjelenésű. Az általános iskolás tanuló életkorának 
megfelelően ne viseljen festett hajat, sminket, és életkorának megfelelően jöjjön iskolába. A 
gimnáziumi tanulók életkoruknak és az iskolai környezetnek megfelel, nem kirívó öltözékben, 
hajviselettel, természetes hajszínnel jöjjenek iskolába. 

g.) Az iskola munkahely, ahol a tanulónak olyan magatartást és beszédstílust kell tanúsítania, mely a 
jó ízlést nem sérti. 

h.) Az osztályterembe belépő tanárt, vendéget felállással kell köszönteni, a hetes óra eleji jelentését 
állva, fegyelmezetten végig kell hallgatni. 

i.) Az iskola területén, illetve az iskola által szervezett programokon a dohányzás, az alkohol és a 
kábító  hatású szerek forgalmazása, annak elősegítése és fogyasztása TILOS! 

 

Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja iskolai, tanulói 
munkarend: 

 

-Minden tanítási napon reggel 8:00-tól 16:10-ig vehet részt a diák oktatáson, amely kötelező vagy 
szabadon választott tanítási óra is lehet. A diák az iskolában való belépés után a kilépésig nem 
hagyhatja el az intézményt csak külön engedéllyel.  

 

 

 

 



A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, főétkezésre biztosított szünet időtartama, a 
csengetési rend: 

 

a.) Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6:00 órától este 20:00 óráig 
vannak nyitva 

b.) Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel 7:30 órától a tanítás végéig, illetve 
tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

c.) Iskolánkban hétfőnként reggeli áhitat van, amely 9:10-9:35-ig tart.  
d.) A keddtől péntekig tartó időszakban a napi igéket az első órát tartó tanár olvassa fel az óra 

kezdetén.  
e.) Tanórák és óraközi szünetek rendjének pontos betartását kérjük minden nevelő részéről. 

 

 

A szünetek időtartama az alsó tagozaton:  

1. szünet: 15 perc 
2. szünet: 15 perc 
3. szünet: 10 perc 
4. szünet: 20 perc (ebédelési szünet) 
5. szünet: 5 perc 
6. szünet: 5 perc 
7. szünet: 15 perc 
8. szünet: 10 perc 

 

A szünetek időtartama a felső tagozaton és a gimnáziumban:  

1. szünet: 15 perc 
2. szünet: 15 perc 
3. szünet: 10 perc 
4. szünet:10 perc 
5. szünet: 20 perc (ebédelési szünet) 
6. szünet: 5 perc 
7. szünet: 5 perc 
8. szünet: 5 perc 

 

Alsó tagozat csengetési rendje:  

 

 Hétfő Kedd - Péntek 

1. óra 800-845 800-845 

2. óra 910-935 (Áhítat) 900-945 

3. óra 1000-1045 1000-1045 

4. óra 1055-1140 1055-1140 

5. óra 1200-1245 1200-1245 

6. óra 1250-1335 1250-1335 

7. óra 1340-1420 1340-1420 

8. óra 1435-1515 1435-1515 

9. óra 1525-1605 1525-1605 

 



 

Felső tagozat, gimnázium csengetési rendje:  

 

 Hétfő Kedd - Péntek 

1. óra 800-845 800-845 

2. óra 910-935 (Áhítat) 900-945 

3. óra 1000-1045 1000-1045 

4. óra 1055-1140 1055-1140 

5. óra 1150-1235 1150-1235 

6. óra 1255-1340 1255-1340 

7. óra 1345-1430 1345-1430 

8. óra 1435-1520 1435-1520 

9. óra 1525-1610 1525-1610 

 

 

 

 

A tanórai és egyéb foglalkozások rendje: 

 

a.) Tanítási órák:  Az órák 45 percesek. A tanítási idő alatt, vagy szervezett tevékenység idején az 
iskola területét engedély nélkül tanuló nem hagyhatja el. A tanítási órák és az egyéb 
foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, ideértve a főétkezésre 
biztosított hosszabb szünet rendjét a Házirend határozza meg. A hittan oktatásra az iskolában 
heti két órában az órarendbe beépítve történik, az iskola minden tanulója számára kötelező. 
Választani kell református vagy katolikus hittan közül.  

b.) A tantár és foglalkozásválasztás rendje: Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát-a 
pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyak közül- a szülő gyakorolja. Attól 
az évtől, amelyben a tanuló a 14. életévét eléri, ezt a jogot a gyermekével közösen gyakorolja. 
Az iskolában a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanu7lók, az egyes évfolyamok, ezen 
belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. Szabadon 
választhatók az iskolai szakkörök, amelyhez a szülő hozzájárulása szükséges. 

 

Az intézmény további működési szabályai:  

 

a.) A tanórán a tanuló köteles a tanár, oktatási és nevelési folyamattal kapcsolatos utasításainak 
megfelelően tevékenykedni 

b.) Tanítási óra alatt a csoporthoz nem tartozó személynek a tanterembe belépni vagy onnan 
valakit kihívni csak igazgatói engedéllyel lehet. 

c.) Az ellenőrző könyvbe minden tanuló maga köteles jegyeit azonnal beírni,    tanárával  ( 
tanárjelölttel) láttamoztatni, és szüleivel minél előbb aláíratni. A tanárok minden más jellegű 
szöveges beírását is alá kell íratni a szülőnek.  

d.) Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 9.45-10:00 és 
13:40-14:30-ig, valamint péntekenként 9:45-10:00 óra között lehetséges. 



e.) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyelei rend szerint tart 
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt 
a tanulók és a tanárok tudomására hozza.  

 

Mobiltelefonok és egyéb digitális, infokomminkációs eszközök használata:  

           Tanítási órák alatt a mobiltelefonok és egyéb infokommunkációs eszköz csak kikapcsolt 
állapotban lehet a tanulónál.  Egyéb esetben az eszközt az órát tartó tanárnak át kell adni, aki 
azt a tanítási óra végén visszaadja. Amennyiben még egyszer előfordul, hogy a tanuló engedély 
nélkül használja a készüléket, azt a tanár elveszi és csak a szülő vehet át az iskola titkárságán.  
A Tanuló nem készíthet, terjeszthet személyiségi jogokat sértő, illetve bántó felvételt sem 
társairól, sem az iskola dolgozóiról. Ha ezt mégis megteszi tanköteles korú tanuló esetében az 
iskola a Házirend megszegése miatt fegyelmező intézkedést indít meg. Nem tankölteles korú 
tanuló esetében , az iskola a tanulói jogviszonyt megszüntetheti.   

 

Távolmaradás szabályai:  

 

a.) Az iskola tanulói a napi tanítás befejezése előtt nem hagyhatják el az iskolát, kivéve ha 
szülője/gondviselője írásban kéri az osztályfőnöktől a távozásra az engedélyt. 

b.) Ha a tanuló szabadon választható tanórai foglalkozásra jelentkezett, (maximum 3 tantárgy) azon 
a tanítási év végéig köteles részt venni, s mulasztását úgy kell tekinteni mintha kötelező óráról 
hiányozna.  

c.) Az iskolai foglalkozásról való távolmaradásra engedélyt adhat: -szaktanár ( egy órára), -
osztályfőnök ( legfeljebb 3 napra), - igazgató ( 3 napnál hosszabb időre) 

d.) Az engedélyezést az ellenőrzőben rögzíteni kell. Kikérő esetében a szülő írásos beleegyezése is       
szükséges   

e.) A tanulmányi versenyeken szereplő tanulók tanulmányi szabadságot kapnak:  az 1 fordulón az 
első négy órán köteles részt venni, - a 2 forduló előtt egy napot a vizsga napján kívül, - a 3. forduló 
előtt egy napot a vizsga napján kívül. 

f.) A közép-és felsőfokú állami nyelvvizsgára nyelvenként és fokozatonként 1 nap igénybe vehető a 
vizsgák napján kívül 

g.) Az előrehozott közép-és emeltszintű érettségi vizsgára 1 nap igénybe vehető a vizsgák napján 
kívül az írásbeli és szóbeli vizsgarészek esetében is. 

h.) ECDL vizsgán, nyelvvizsgán, előrehozott érettségi vizsgán és tanulmányi versenyen való részvétel 
nem tekinthető hiányzásnak.  

i.) Gépjárművezető-tanfolyammal kapcsolatban az iskola a vizsga napján tekinti igazolt hiányzásnak.  
j.) Hiányzások igazolásának rendje: az előzetes engedély nélküli távolmaradást igazolni kell az 

ellenőrző könyvben, betegség esetén orvosi igazolással és szülői aláírással. Ha a tanuló nem 
igazolja a távolmaradást 8 napon belül, a mulasztott órái igazolatlanok. 

k.) Egy tanítási évben a szülő összesen 3 napot igazolhat. 
l.) Az a tanuló, akinek összes mulasztása meghaladja a 250 órát a tanítási év végén nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozóvizsga tételét engedélyezte. 
m.) Megszűnik a tanuló jogviszonya -a tanköteles tanuló kivételével- annak a tanulónak aki 

igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulasztott, feltéve, hogy az iskola a szülőt legalább két 
alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

n.) Ha tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 
tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve ha 
a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályzóvizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem 
osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

o.) Az a tanuló aki áhítat vagy bármely tanóra megkezdésekor nincs jelen, az késik. A késést az 
osztálynaplóban a megfelelő helyre be kell jegyezni. Három igazoltatlan késés után egy 



igazolatlan óra, és három igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés, további ismétlődő 
késések esetén fegyelmi büntetés jár.  

p.) A tanítási órák helyett szervezet foglalkozásokon-tanításmentes munkanapokon-a távolmaradás 
csak igazoltan lehetséges. 

q.) A tanév rendjében szereplő rendezvényekről a távolmaradás csak szülői igazolással lehetséges. 
r.) A jövőben a nevelőtestület az egyéb, a rendeltben most pontosított feltételek fennállása esetén 

az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 
meghaladja a húsz tanítási órát.  

 

A tanulók egészségének, testi és lelki épségének megőrzését szolgáló szabályok:  

 

A tanuló kötelessége, hogy:  

a.) vigyázzon önmaga, társai és az iskola dolgozóinak testi és lelki épségére, 
b.) elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, 
c.) azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának ha saját magát vagy társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt ( pl: természeti 
katasztrófát, tüzet, robbanással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel, 

d.) azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének-amennyiben ezt állapota lehetővé tesz- ha 
rosszul érzi magát, vagy megsérült, 

e.) ismerje meg az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában,  
f.) az iskola rendjének és tisztaságának megóvása érdekében az előírásoknak megfelelően kezelje 

az oktatás során használt tárgyakat, és védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit, 
g.) jóhiszeműséget gyakoroljon tanáraival és társaival szemben, 
h.) legyen segítőkész, 
i.) feladatait képességeihez mérten lássa el, 
j.) képességeihez mérten segítse az órai munkát. 

 

 

 

 

 

 

 

( Jelen Házirend Kivonta a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium Házirendjéből 
történt rövidített változat, az eredeti megtekinthető az iskola honlapján illetve az iskola titkárságán) 

 

 

 


