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1. A Házirend fogalma és hatálya  

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek 

gyakorlásával, az iskolai munkarenddel, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az 

iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. 

Az iskola házirendje azokat az eljárási szabályokat tartalmazza, amelyek biztosítják az iskolai 

munkában résztvevő szereplők (szülők, tanulók, pedagógusok, technikai dolgozók) jogainak 

érvényesülését. 

A házirend hatálya kiterjed az iskola területére, minden iskola által szervezett rendezvényre és 

eseményre (színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás, projektek, 

cserekapcsolatok, sportesemény, pályaorientációs gyakorlat/Praktikum, közösségi munka stb.), az 

iskolai élet valamennyi szereplőjére, így a szülőkre is, amennyiben gyermekük törvényes 

képviselőjeként jogokat gyakorolnak. 

1.1. A házirend jogszabályi alapjai 

A nemzeti köznevelésről kiadott 2011. évi CXC. törvény, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény, 

A házirend az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és az intézmény Pedagógia 

Programjának rendelkezései alapján készült. 

1.2. A házirend megalkotása során követett alapelvek 

A demokratikus elveket tiszteletben tartva minden iskolahasználót, iskolapolgárt 

egyenrangú félnek tekintünk. 

A házirend legfontosabb alapelvei ezért a szabadság, a kölcsönösség és az önkéntesség. Ez 

alatt azt értjük, hogy minden iskolahasználó önként teljesíti a jogszabály által vele szemben 

támasztott kötelességeket, de minden iskolapolgár bátran élhet a jogszabály által számára 

biztosított jogokkal, mivel azokat az iskolahasználók kölcsönösen tiszteletben tartják, hiszen 

tudják, hogy a jogok és kötelességek szoros kapcsolatban állnak, egymástól el nem 

választhatóak, s ezért az egyik ember joga a másik számára kötelezettséget is jelent. 
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2. A tanulói  jogok 

Az iskola tanulóira vonatkozó jogok és kötelességek beiratkozástól a tanulói jogviszony 

megszűnéséig érvényesek. A tanulói jogviszony létesítésének feltételeiről az iskola felvételi 

eljárása rendelkezik. Ilyen jogviszony csak az önkéntesség elvének betartásával keletkezhet. 

A tanulói jogviszony létesítésével a diák iskolapolgárrá vált, rá az iskolában érvényes a 

jogszabályok vonatkoznak, tehát a jogszabály által rendelt jogok korlátok nélkül megilletik, és 

a jogszabályok által előírt kötelességet maradéktalanul teljesítenie kell. 

2.1. A biztonságos környezethez való jog 

Minden tanulót megillet az a jog, hogy tanulmányait egészséges és biztonságos 

környezetben folytassa. Ezeket a feltételeket az oktatási intézmény irányítói kötelesek 

biztosítani. Ezért rendszeres ellenőrzéseket és karbantartási munkákat végeztetnek az 

épületekben. Biztosítják a testedzés lehetőségét a tanórai kereteken túl is. Az iskola épületeinek 

használatára vonatkozó munkarendet készítenek. Rendszeres baleset- és tűzvédelmi oktatásban 

részesíti az intézmény dolgozóit. 

2.2. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában iskolaorvos és 

védőnő biztosítja. Az iskolaorvos a tanévenként meghatározott napokon és időpontban az 

orvosi szoba ajtajára valamint az iskolai hirdetőtáblán is kifüggesztett időpontokban rendel. 

Az iskolaorvos kétévente végez jogszabályban előírtak szerint megelőző orvosi vizsgálatot. 

Tizenhat éves korú tanulóknál záró állapot vizsgálatot végez. Minden tanév május 15-ig 

testnevelés csoportba sorolást végez, melyről listát küld az iskola vezetőjének. Rendszeres 

kapcsolatot tart a testnevelőkkel, gyógytestnevelőkkel, pedagógusokkal és a szülőkkel. Az 

iskolai védőnő és mentálhigiéniás szakember a tanulók egészséges életvitele érdekében 

rendszeresen tart egészségfejlesztő programokat, órákat. Az iskolaorvossal együtt nyomon 

követi a krónikus és veszélyeztetett diákok egészségi állapotát, szükség szerint háziorvoshoz 

vagy szakorvoshoz irányítja őket. Mindezen túl az iskola rendszeres prevenciós programokat 

szervez, hogy segítse a tanulók egészséges életszervezési szokásainak kialakulását. 
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2.3. A személyiség szabad kibontakoztatásának joga. Az emberi méltósághoz, magánszférához 

való jog 

Minden tanulót megillet az a jog, hogy személyiségét szabadon alakítsa, bontakoztassa 

ki, ezért védelem illeti meg. 

Az intézmény különös hangsúlyt fektet a diákok önállóságának és felelősségvállalásának 

fejlesztésére. 

E cél elérését segítik elő az olyan módszerek, mint a diákok bevonása a különböző iskolai 

rendezvényekbe és programokba, mint például tanulmányi kirándulás, gólyabál, szalagavató, 

diákfórum, Theatertag stb. megszervezése. 

A tanulók önállóságra és felelősségvállalásra történő nevelése csak a szülők egyetértésével, 

és velük szoros együttműködésben vezethet sikerre. Ezért szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg 

az intézmény Pedagógiai Programját, nevelési elveit, és segítsék elő azok megvalósulását oly 

módon is, hogy a pedagógusokkal történő egyeztetés szerint minél nagyobb teret hagynak 

gyermekeik önálló és felelősségteljes cselekvésének (pl. a gyermek kezdettől fogva szülői 

kíséret nélkül megy be a tanterembe; önállóan veszi elő majd pakolja el tanszereit, jegyzi fel 

házi feladatát stb. stb.) 

A tanulót nem érheti semmiféle hátrány sem vallási, sem nemzeti- etnikai 

hovatartozása, sem származása, nemi identitása miatt vagy társadalmi helyzete miatt. 

2.4. Információs önrendelkezési jog 

Az iskola a tanulók személyes adatai közül csak a tanulmányi előmenetel szempontjából 

nélkülözhetetlen információkat valamint a tanuló nyilvántartó KIR rendszer előírta személyes 

adatokat rögzíti, s ezeket csak az oktatás által teremtett célok érdekében használja fel, amint 

azt a vonatkozó jogszabályok – köztük az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete 

(GDPR) - előírják. Az iskola a tanulók személyes adatait semmilyen egyéb célra nem 

használja, kivéve, ha a szülő ahhoz írásban hozzájárult. 

2.5. Művelődéshez, tanuláshoz való jog 

A korszerű, modern társadalmakban egyre nagyobb szerepet játszik az emberi tudás. Ezért 

mindenkit megillet az a jog, hogy művelődhessen, tudását gyarapítsa. 

Az ismeretszerzés és a művelődés fő színtere az iskola. Az iskola feladata, hogy a 

művelődéshez, tanuláshoz való jog érvényesülését korszerű felszerelésekkel, taneszközökkel, 

felkészült oktatókkal, modern oktatási módszerekkel biztosítsa.



Ezek a feltételek csak a tanulókkal való szoros együttműködés során biztosíthatók. 

Minden tanulót megillet az a jog, hogy tudásáról optimális körülmények között adjon számot. 

Ezért a témazáró dolgozatot csak akkor írhat egy tanulócsoport, ha azt a szaktanár legalább egy 

héttel a dolgozat esedékessége előtt bejelentette, valamint, ha megtörtént a dolgozatra való 

felkészítés, illetve ha a tanulók ismerik a dolgozattal kapcsolatos követelményeket. Ugyanazon a 

tanítási napon legfeljebb egy témazáró dolgozatot írhat ugyanaz a tanulócsoport. A tanulót 

megilleti az a jog, hogy amennyiben az adott évfolyam tantárgyi követelményeit a tanév 

befejezése előtt már elsajátította,  a szaktanárral történő egyeztetés után az intézmény 

igazgatójánál osztályozó vizsgára jelentkezzen. Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató 

határozza meg, követelményeit a helyi tanterv írja elő. 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó 

és 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. 

Osztályozó vizsga évente két vizsgaidőszakban tehető, az aktuális tanév munkatervében 

megjelölt időpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga pontos 

időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel írásbeli értesítést kap. 

Vizsgaidőszakok: 

- javítóvizsga:  

- augusztus 15 – augusztus 31. között, illetve külön intézményvezetői engedéllyel egyéb 

időpontban,  

- osztályozóvizsga:  

- június 1. és június 15. között, illetve augusztus 21 és augusztus 31. között a továbbhaladás 

feltételeinek teljesítése érdekében,  

- február 1. és február 15. között csak azoknak, akik adott tantárgyból a tanév végén előrehozott 

érettségi vizsgát kívánnak tenni,  

- különbözeti vizsga: szeptember 15. és szeptember 30. közötti időszakban.  

Az intézményvezető külön kérésre nagyon indokolt esetben engedélyezheti, hogy a tanuló a 

fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. 

A tanuló tájékoztatása  

A vizsgázó legkésőbb tizennégy nappal az első vizsgarész előtt az intézmény vezetőségétől 

kap felvilágosítást a vizsga szabályairól, időpontjáról és helyéről, továbbá a vizsgával kapcsolatos 
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jogorvoslati lehetőségről (felülbírálati kérelem, törvényességi kérelem, független vizsgabizottság 

előtti vizsga).  

Jelentkezés a tanulmányok alatti vizsgákra  

A tanuló az osztályozó-, illetve különbözeti vizsgákra a titkárságon jelentkezhet a szaktanára 

és kiskorú tanuló esetén a gondviselő aláírásával. A jelentkezési határidő az augusztusi 

osztályozóvizsgák, illetve a különbözeti vizsgák esetében a tanév utolsó tanítási napja, februári 

(vagy más időpontban szervezett) osztályozóvizsgák esetében az első vizsgarész előtt legalább 

tizennégy nappal. A jelentkező csak az elutasításról kap értesítést. Javítóvizsgára nem kell külön 

eljárással jelentkezni. 

2.6. A véleménynyilvánítás joga 

A tanulók joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilváníthatnak minden kérdésről, az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról, kérdést 

intézhetnek tanulmányaikat érintő problémákkal kapcsolatban a szolgálati út betartásával először 

az érintett szaktanárhoz, majd az osztályfőnökhöz, ezután az igazgatóhoz, az intézmény 

vezetőihez. A feltett kérdésekre 30 napon belül érdemi választ kell adni. A vélemény 

kinyilvánításának több módja és formája lehetséges. A tanuló vagy tanulók megbeszélhetik 

problémájukat a szaktanárral, felvethetik gondjaikat a diákönkormányzat által minden tanévben 

rendszeresen megszervezett közgyűlésen/diákfórumon, illetve azokon az érdekegyeztető 

fórumokon, amelyeket a diákönkormányzat a tanulóifjúság és a tantestület közötti együttműködés 

fenntartása érdekében évente több, alkalommal szervezhet. Ezeken a találkozókon a tanulók 

bármilyen őket érintő kérdést megbeszélhetnek a meghívott vezetőkkel, pedagógusokkal. A 

fórumokon a tanulók személyesen is megjelenhetnek, de mód és lehetőség van arra is, hogy 

ezekre a diákok szervezett csoportjai képviselőket küldjenek. Ezekről a találkozásokról 

emlékeztetőt készítenek a diákönkormányzat vezetői, amelyet eljuttatnak a fórumon megjelent 

osztályok képviselőihez. Az itt felvetett kérdésekre adott választ a diákönkormányzat vezetősége, 

illetve az a diák vagy tanulócsoport kapja, akitől, vagy amelytől a kérdés származott. 

A tanulók véleményt formálhatnak az iskolában folyó tanulmányi munkáról a rendszeresen 

végzett felmérések, attitűdvizsgálatok során is. Ezeket a felméréseket úgy kell megszervezni, hogy 

tanulmányai ideje alatt minden tanulónak több alkalommal legyen lehetősége a szervezett 

véleménynyilvánításra. 

Ezeket a felméréseket az iskolavezetés által megbízott munkacsoportok végzik. Ezek a 

csoportok tanárokból, illetve a diákönkormányzat képviselőiből állnak. A felmérés eredményét és 
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értékelését, a belőle leszűrhető tapasztalatokat, ha a munkacsoport másként nem döntött, az 

iskolavezetés az értékelés lezárulása után nyilvánosságra hozza. 

2.7. A különleges gondozáshoz való jog 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy különleges gondozásban részesüljön, ha a 

körülmények azt indokolttá és lehetővé teszik. 

A különleges gondozást a tanuló gondviselője írásban benyújtott kérvénnyel 

kezdeményezheti. A kérvényt az iskola igazgatójához kell benyújtani. Az igazgató 14 napon belül 

köteles a kérvényt elbírálni. Ha a kérés indokoltsága a benyújtott iratok alapján nem bírálható el, 

az intézményvezető megkérheti a kérvényezőt egyéb iratok beszerzésére. 

2.8. A tantárgyválasztás joga 

A tanulókat megilleti a jogszabályban, pedagógiai programban és a tantervek helyi 

szabályozásában meghatározott keretek között a szabad tantárgyválasztás joga. Ezért bizonyos 

évfolyamokon a helyi tantervben rögzített módon a tanulók kötelező tantárgyaikon túl szabadon 

választhatnak az iskola tantárgyi kínálatából. Azt is meghatározhatják, hogy az érettségi vizsgára 

készülve emelt szintű vagy középszintű képzésben kívánnak részesülni. Amennyiben a tanuló 

később úgy dönt, hogy a szabadon választott tantárgya óráit valamilyen okból nem kívánja 

látogatni, vagy helyette más tárgyat kíván felvenni, lehetősége van arra, hogy újra éljen választási 

jogával. Ezt a jogot felkészítési szint változtatása esetén a 11. és a 12. évfolyam félévének 

zárásakor, valamint a 11. évfolyam tanévének végén, de legkésőbb szeptember 7-ig 

gyakorolhatja. Tantárgyváltoztatás esetén a 11. évfolyam tanévének végén, de legkésőbb 

szeptember 7-ig gyakorolhatja.  

Mindenféle választási/változtatási szándékot írásban kell jelezni az iskola igazgatójának, a 

váltás akkor történhet meg, ha a benyújtott kérvény alapján a vezető azt engedélyezi. A kérvények 

benyújtásának határideje a mindenkori (félévi illetve év végi) osztályozó értekezlet, illetve 

szeptember 7-e. Sikeres nyelvvizsga esetén az igazgató egyedi elbírálást alkalmazhat.  

Amennyiben valaki tantárgyat vált, az iskola különbözeti/osztályozó vizsgát írhat elő számára. 

A Német- Magyar ágon kötelezően választandó természettudományos tantárgy 

megváltoztatására csak egyedi elbírálás alapján, indokolt esetben, szaktanári javaslatra, osztályozó 

vizsga letételét követően, és csak a 11. évfolyamon van lehetőség. A kérelem beadási határideje 

december 1. 
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A tanuló tanév elején választhat nem kötelező tanórai foglalkozásokat, vagy kötelezően 

választott tanórai foglalkozásokat, szakköröket. Döntése után a választott órák látogatása, 

valamint tantárgyi követelményeinek elsajátítása a tanuló kötelességévé válik. 

2.9. A tájékozódás joga 

Minden tanuló hozzájuthat a jogai gyakorlásához szükséges dokumentumokhoz. Ezért az 

iskola fontos dokumentumai nyilvánosak. Az iskolai könyvtárban illetve a tantestületi szobában 

elhelyezésre kerül és mindig olvasható az iskola működését szabályzó dokumentumok egy-egy 

érvényes példánya: Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, 

Minőségirányítási Program, Éves munkaterv, a Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet 

Szervezeti és Működési Szabályzata. Ezeket az dokumentumokat a tanulók és a szülők helyben 

olvashatják, de nem kölcsönözhetik. (Kérésükre és saját költségükre a könyvtáros köteles 

fénymásolatot készíteni az iskolahasználó számára.) A felsorolt dokumentumokat az intézmény a 

honlapján is közzé teszi. 

A Házirend egy példányát az osztályfőnökök az osztályfőnöki Teams csoportokba feltöltik. 

A tanulóknak olyan információkra is szükségük lehet, amelyek nem esnek a felsorolt 

szabályzatok tartalmi körébe. Ezen tudnivalók különböző csatornákon keresztül jutnak el a tanév 

során a diákokhoz. 

Minden tanév elején a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat a tantárgyi követelményekről, a 

továbbhaladás tantervben meghatározott feltételeiről, a tudásmérés módjairól és formáiról, az 

ezekkel kapcsolatos tanulói kötelességekről. 

Minden tanulót megillet az a jog, hogy tanulmányi előmeneteléről pontos, kimerítő, tárgyilagos 

tájékoztatást kapjon. Ennek egyik formája az írásbeli számonkérés értékelése. Ezért a szaktanárok 

a röpdolgozatokat 5, a témazáró dolgozatokat 10 munkanapon belül javítsák ki, és azokat 

osztályzattal ellátva és legalább szóban értékelve a tanulóknak adják át. Ettől eltérni indokolt 

esetben lehet. Amennyiben ez nem történik meg, a tanuló jelentse az iskolavezetésnek. A 

dolgozatok pótlására az iskolavezetés havi egy alkalommal délutáni időpontot biztosít. Erre a diák 

önállóan jelentkezik, elmulasztása esetén vállalja annak következményeit, pl.: nem osztályozható 

a félév végén. Lásd: 3.12 (Kötelességek) 

A szülő az iskola által meghatározott és ismertetett módon az elektronikus ellenőrzőből is 

információt szerezhet gyermeke iskolai eredményeiről. A szülő az e-naplóból személyes jelszó és 

azonosító alkalmazásával folyamatosan tájékozódhat a tanuló érdemjegyeiről, az őt érintő 
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bejegyzésekről. A hozzáférési kódot a bejövő osztályok esetén a szülők a tanév elején az 

osztályfőnököktől kapják meg. 

A középiskola titkárságán minden gimnáziumi osztály információs dossziéval rendelkezik, 

amelyet az osztálytitkár, illetve az osztályból arra kijelölt személy napi rendszerességgel ellenőriz, 

és a közérdekű információkat az osztály faliújságára kiteszi. 

A tanuló felelőssége, hogy az órarend változásáról, valamint a tanulócsoportot érintő 

tudnivalókról önállóan tájékozódjon: az egyes iskolai intézményegységekben a hirdetőtáblán,  

valamint a honlapon találhatók az információk. 

2.10. Az írásbeli érdemjegyek felülvizsgálatához való jog 

Ha a tanuló megítélése szerint tanára teljesítménye megítélése során hibát vétett, joga van a 

döntés megváltoztatása érdekében tanárával párbeszédet kezdeményeznie. Ebben az esetben rá 

kell mutatnia a hiba helyére, értékelnie kell annak jellegét. A hiba kimutatása során taneszközöket 

használhat. Amennyiben szaktanára nem fogadja el érveit, s a tanuló a döntést változatlanul nem 

fogadja el, az iskola igazgatójához fordulhat. Az igazgató köteles az ügyet kivizsgálni. Ennek 

során meg kell neveznie azt a szaktanárt, aki a kérdéses dolgozat javításának ellenőrzését elvégzi. 

Erről írásban jelentést készít. A jelentést az iskola igazgatója a tanulónak köteles átadni. 

2.11. A diákköri tevékenységekbe való bekapcsolódás joga 

Az iskola tanulói az iskola által szervezett osztályokban, illetve tanulócsoportokban végzik 

tanulmányi munkájukat, de jogukban áll, hogy diákköröket, önképzőköröket, sportköröket 

hozzanak létre. 

A diáksportköri tevékenység az intézményben működő diáksport egyesület keretében valósul 

meg, amelynek a tanulók az iskolába történő beiratkozásukkal tagjává válnak. Ezáltal 

jogosultságot szereznek arra, hogy részt vegyenek az egyesület által szervezett 

sportfoglalkozásokon és sportversenyeken. Az egyesület tagdíjának összegét és a befizetés módját 

a tanuló ill. szülője az iskolai beiratkozáskor tett nyilatkozat aláírásával elfogadja, tudomásul 

veszi.  

Különféle diákkörök létrehozását az iskola bármely diákja kezdeményezheti. A diákkör akkor 

tekinthető szervezettnek, ha tagsága van (legkevesebb 10 fő), programja legalább 1 tanévre 

kiterjed, s ha rendelkezik egy felnőtt támogatóval, aki tanárként, felnőtt dolgozóként, szülőként 

vagy végzett diákként kötődik az iskolához. A diákkör, önképzőkör... stb. indítása csak a 
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diákönkormányzat, illetve az iskolavezetés egyetértésével történhet, ezért a kör programját a 

tervezett indítás előtt legalább két héttel be kell mutatni az iskolavezetés valamelyik tagjának. 

2.12. Az érdekvédelemhez, jogvédelemhez, tulajdonvédelemhez való jog 

A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a 

jogszabályban meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását (Nkt. 36. §). 

A diákvezetőket a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatába foglaltak szerint 

bármelyik tanuló megkeresheti gondjaival, problémáival, s ekkor az önkormányzat vezetői 

kötelesek a tanuló érdekeit a jogszabályban meghatározott módon képviselni. Az önkormányzat 

vezetői a tanuló ügyeit szükség esetén az iskolavezetés elé tárhatják, ha azzal az érintett tanuló 

is egyetért. 

A tanulói alkotások tulajdonjoga tekintetében az iskola a Nkt. 46. § (9), (10) és (11) 

bekezdésében leírtaknak megfelelően jár el. Mivel az intézményünkben folyó oktatás keretében 

nem jellemző, hogy az oktatási folyamat részeként a tanulók olyan alkotásokat hoznának létre, 

melyek értékesítésével, hasznosításával az intézmény bevételre tenne szert, a díjazás mértékét és 

szabályait – amennyiben ilyen eset felmerül – a tanulóval és szülőjével történő egyedi 

megállapodás alapján határozzuk meg. 

2.13. Az iskolai diákönkormányzat jogköre 

Az iskolavezetésnek ki kell kérnie a diákönkormányzat véleményét minden olyan kérdésben, 

amely a tanulók nagyobb csoportjait érinti. 

Tanulók nagyobb csoportjának az a szervezett közösség számít, amelynek állandó létszáma 

eléri a 15 főt, valamint rendelkezik legalább egy tanévre vonatkozó munkatervvel. 

Ha az iskolavezetés olyan intézkedést készül hozni, amely érint egy vagy több nagyobb 

közösséget, akkor az intézkedés bevezetése előtt egyeztetnie kell a diákönkormányzat vezetőivel, 

illetve az érintett csoportok képviselőivel. A diákok az ilyen esetekben véleménynyilvánítási 

joggal rendelkeznek: 

• az iskola SZMSZ-ének, házirendjének elfogadása előtt; 

• fegyelmi eljárás során; 

• az iskolai és a kollégiumi munkaterv elkészítéséhez; 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál;  

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához;  
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• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez;  

• az iskolai sportkör működési rendjének és szakmai programjának megállapításához;  

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához; 

• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához; 

• az élelmezési csoport megbeszélésein az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek 

minőségéről; 

• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott további ügyekben. 

A diákönkormányzat jogkörének pontos leírását saját Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

2.14. Az eljárásindítás joga 

Ha egy tanulót jogsérelem ért, valamely vele szemben hozott döntésbe nem nyugodott bele, akkor 

ő, illetve kiskorú tanuló esetében gondviselője, kezdeményezheti a jogszabályban leírtak 

szerint ügyének felülvizsgálatát. 

2.15. Részvétel a döntéshozatalban 

Az iskola valamennyi tanulóját megilleti az a jog, hogy részese legyen azoknak a döntéseknek, 

melyek őt, esetleg más tanulókat érintenek. A tanulók e jogukat gyakorolhatják a 

diákönkormányzaton keresztül, a szülői szervezet támogatásával, osztályközösségeikre 

támaszkodva, de élhetnek ezzel a jogukkal személyesen is. Ebben az esetben a döntésekre 

vonatkozó javaslataikat, kezdeményezéseiket írásban kell benyújtaniuk az iskola 

igazgatójának. Az ilyen kezdeményezésre az iskola vezetője a megkereséstől számított 

harminc napon belül írásban köteles válaszolni. 

2.16. A különleges tanulói státuszokhoz való jog 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából 

határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a 

kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező hivatalhoz.  Nkt. 

45. § (5) 

Minden tanulót megillet az a jog, hogy különleges tanulói státuszt (vendégtanuló) kapjon. Ilyen 

jellegű igényeiket írásban benyújtott kérvénnyel kell jelezniük az intézményegység 

igazgatójánál. A kérvényhez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a kérvény 

jogosságát alátámasztják. 
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Az így benyújtott kérvényt az igazgató 10 munkanapon belül köteles elbírálni, illetve döntéséről 

a kérvényezőt írásban értesíteni. 

2.17. A szociális alapú támogatásokhoz való jog 

A tanulókat szociális alapú támogatás illetheti meg. (Nkt. 46.§ (4) Az iskola a jogszabály szerint 

jár el minden olyan tanuló esetében, akit alanyi jogon illet meg az ilyen támogatás. Őket az 

osztályfőnökökön, csoportvezetőkön keresztül időben köteles értesíteni az iskolavezetés 

arról, hogy mikor kell kérvényeiket benyújtaniuk, illetve, hogy milyen dokumentumokkal 

kell igazolniuk jogosultságukat. A juttatás csak azt a tanulót illeti meg, aki a tájékoztatóban 

közölt információknak megfelelően kérvényét időben benyújtotta, s az igazolásokat 

mellékelte. 

3. A tanulók kötelességei 

3.1. Az iskola tanulói kötelesek aktív tevékenységgel elősegíteni azt, hogy környezetük 

biztonságos legyen. Ha bárhol egészséget veszélyeztető helyzet, tárgyakat, épületeket 

látnak, kötelesek azt jelenteni az illetékes felnőtt dolgozónak. 

3.2. Ha valaki akaratán kívül vagy szándékosan kárt okoz, a jogszabály által szabályozott módon 

köteles a keletkezett kárt megtéríteni. 

3.3.  Minden tanuló köteles megjelenni az egészségügyi szűréseken. 

3.4. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani mások személyiségi jogait. Másokat senki 

semmilyen formában sem bánthat meg származásuk, vallásuk, társadalmi származásuk, 

nemi identitásuk miatt. Ha ezt valaki megteszi, akkor szándékától, akaratától függetlenül, 

súlyos vétséget követ el. 

3.5. Minden tanuló kötelessége mások személyes adatainak tiszteletben tartása, ezért azokat 

semmilyen formában sem továbbíthatja másoknak. 

3.6. Minden tanuló kötelessége, hogy elősegítse mások ismeretszerzéshez, művelődéshez való 

jogának megvalósulását. Mivel e jogok gyakorlásának legfőbb terepe az iskolai tanóra, 

mindenki köteles a tanórán időben megjelenni, és azon olyan magatartást tanúsítani, amivel 

nem zavarja, korlátozza társait. 

3.7. A tanításhoz szükséges felszereléseket mindenki a szaktanár rendelkezése szerint köteles a 

tanórára magával hozni. 
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3.8.  A tanszerek, a felszerelés hiányának a tényét a szaktanár jegyzi, beszámít a szorgalom 

jegybe. A felszerelés hiánya nem mentesít a számonkérés alól. 

3.9.  A tanítási órán mindenki köteles képességének, tehetségének megfelelően aktívan részt 

venni, hogy ezzel is segítse a közös ismeretszerzést. Az aktív részvétel követelménye 

vonatkozik a mindennapos testnevelés és a gyógytestnevelés foglalkozásaira is. Ezek 

elmulasztása is igazolatlan órának minősül.  

3.10.  Minden tanuló érdeke, hogy pontos tudása legyen saját fejlődéséről, ezért mindenkinek 

kötelessége, hogy rendszeresen beszámoljon tudásáról. Ha előre megbeszélt tudásmérésről 

maradt távol, kötelessége szaktanárával időpontot egyeztetni, és a lehető legrövidebb időn 

belül pótolni az elmarad felmérőt. Ha ezt a tanuló önhibájából elmulasztja, viselnie kell az 

ezzel járó következményeket. Lásd: 2.9 

3.11. A tanítási órákon tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a rágógumizás. Tanítási órán 

élelmiszert, italt a padokon senki sem tarthat. 

3.12.  Minden tanuló kötelessége, hogy vigyázzon az iskola, a tantermek és berendezésük 

tisztaságára, állagára, óvja a falakat, a dekorációt, ügyeljen padja tisztaságára, rendjére, 

valamint hogy rendeltetésszerűen használja az udvart, ne rongálja a játékokat. 

3.13.  A tanulók kötelessége, hogy fokozottan figyeljenek a mellékhelyiségek kulturált 

használatára. 

3.14.  A tanulók az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjenek meg, öltözetükkel ne keltsenek megütközést. 

3.15.  Minden tanuló szabadon véleményt formálhat bármely őt vagy társait érintő kérdésről, de 

véleményének megfogalmazása során kötelessége tiszteletben tartani minden érintett fél 

személyiségi jogait. Törekednie kell arra, hogy véleménye konstruktív, azaz építő, 

előremutató jellegű legyen, az általa felismertnek vélt probléma megoldása felé mutasson. 

Egyetlen tanuló sem törekedhet arra, hogy mások véleményét személyiségi jogaikat 

figyelmen kívül hagyva erővel befolyásolja. 

3.16.  A tanulók által önként választott foglalkozások látogatása a választást követően kötelezővé 

válik. A foglalkozások követelményeinek ugyanúgy eleget kell tenni, mint a tantervi 

követelményeknek. Ennek elmulasztása azokhoz hasonló következménnyel járhat. 

3.17.  A tanuló tájékoztatásának módját az előző fejezet szabályozza. Minden tanulónak 

kötelessége a jogai gyakorlásához szükséges információkkal kapcsolatos szervezett 
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tájékoztatásokon részt venni. Aki ezt elmulasztja, a következményekért maga viseli a 

felelősséget. 

3.18.  Ha a tanuló diákköri tevékenységre vállalkozott, köteles a kör foglalkozásait látogatni, az 

ott folyó munkában képességei szerint aktívan és hasznosan tevékenykedni. 

3.19. Az iskola diákönkormányzata önkéntes alapon működik, ezért munkájában a tanulók saját 

elhatározásukból vehetnek részt. Bármelyik tanuló kérheti érdekeinek védelmét az 

önkormányzat útján. A tanulók a diákönkormányzat munkáját semmilyen módon nem 

akadályozhatják. 

3.20. A tanulók kötelesek az iskolai rendezvények előkészületein, azok lebonyolításában illetve 

azok befejezése után adódó munkálatokban nevelőik irányítása mellett részt venni. Aki 

ennek a kötelességnek nem tesz eleget, fegyelmi vétséget követ el, illetve ha ilyen munkán 

nem jelenik meg, mulaszt. 

A tanulók kötelesek az iskolában, az iskola által szervezett, valamint iskolán kívüli 

rendezvényeken a magatartás általánosan elfogadott szabályainak megfelelően viselkedni, 

tartózkodva minden megütközést keltő, rosszallást kiváltó, a közízlést sértő 

megnyilvánulástól. 

3.21.  Az Intézmény 9.-12. évfolyamos tanulói kötelesek részt venni a Nemzeti köznevelési 

törvény által bevezetett 50 órás közösségi szolgálaton. Ennek részletes leírását az MNÁMK 

Iskolai Közösségi Szolgálati Szabályzata tartalmazza. A tanulónak kötelessége az iskola 

honlapján közzétett szabályzatból tájékozódni, az abban meghatározott határidőket 

betartani. 

3.22.  A tanuló kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy 

más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben 

állapota lehetővé teszi – ha megsérült. A balesetekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

3.23.  A tanuló kötelessége, hogy az általa vagy mások által okozott kárt jelentse. Szándékos 

károkozás esetén az iskola kártérítési igénnyel lép fel a szülő, érettségi utáni képzésben részt 

vevő tanuló esetében a tanuló irányában. A fegyelmezetlenség miatti károkozás fegyelmi 

fokozatot von maga után. 

3.24.  A tanuló kötelessége, hogy az iskola által a szülőknek hazaküldött kérdőíveket, 

nyilatkozatokat az adatfeldolgozás határidejének betarthatósága érdekében a szüleinek 

hazaviszi, illetve azokat az iskolába visszajuttatja. 
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3.25. A normatív támogatást igénybevevő tanuló kötelessége, hogy az iskola tulajdonában lévő, 

az iskolától tartós használatra kapott tankönyveket, atlaszokat rendeltetésszerűen használja, 

azokat megóvja, és a tanév végén a megadott időpontig azokat hiánytalanul viszajuttatja az 

iskolának. Ellenkező esetben a taneszközök árát megtéríti. 

3.26. Az iskolát elhagyó vagy az iskolából elballagó tanuló kötelessége, az általa használt tartós 

tankönyveket ill. az iskola által rendelkezésére bocsátott taneszközöket leadja, és az „ 

igazolás a tanuló tartozásmentességről” c. dokumentumban igazoltatja tartozásmentességét, 

majd a dokumentumot a megfelelő intézményegység ( általános iskola, illetve gimnázium) 

titkárságán leadja. 

3.27. Az általános iskola alsó tagozatos tanulói a fűtési szezonban kötelesek váltócipőt használni. 

4. Az iskola munkarendje 

4.1. Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején. Az éves 

munkatervről az oktatási miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó előírások alapján 

- a diákönkormányzat javaslatát is figyelembe véve - a tantestület dönt. 

4.2. Az éves munkatervben a tantestület határozza meg a hagyományos iskolai programok 

időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a 

tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten illetve a 

honlapon. 

4.3. A tanítási órák, szakkörök, korrepetálási órák és egyéb foglalkozások időtartama általában 

45 perc. 

4.4. Az iskola tanulóinak és tanárainak legalább 10 perccel tanítási órájuk kezdete előtt kell az 

iskolába érkezni. 

4.5.  A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

4.6.  Csengetési rend, óraközi szünetek, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum csengetési 

rendje: 

Jelző csengetés: 7
35

 

1. óra 7
45 

- 8
30

 

2. óra 8
40 

- 9
25

 

3. óra 9
40 

- 10
25
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4. óra 10
35 

- 11
20

 

5. óra 11
30 

- 12
15

 

6. óra 12
25 

- 13
10

 

7. óra 13
20 

- 14
05

 

Ebédszünet: 14
05 

- 14
40 

(középiskolásoknak) 

8. óra 14
40 

-15
25

 

9. óra 15
30 

-16
15 

4.7. Alsó tagozatán nem csengetünk, a pedagógusok a tanulócsoport teherbíró képességéhez 

igazodó időbeosztás szerint alakítják a napirendet. 

4.8. 1.-4. évfolyamon hétfőtől csütörtökig 7.45 – 17.00-ig szervezünk programot a 

tanulóknak, pénteken pedig 14
30

-ig, 14
30

 után szabad programválasztással 2 órás 

klubnapközis foglalkozást ajánlunk az érdeklődőknek. 

4.9. 1–2. évfolyamon kétféle tanulásszervezési forma közül választhatnak a tanulók/szülők: 

4.9.1. Egész napos iskola: a tanórák és a kötetlenebb, önálló tanulással töltött idő váltakozva,   

16 00-ig egyenletesen elosztva jelennek meg az órarendben. 

4.9.1.1 Az egész napos iskola napirendje: mivel nincs csengetés és a pedagógusok a tanulócsoport 

teherbírásához igazítják az időbeosztást, ezért az itt jelölt időpontok esetenként némileg 

változhatnak. 

  Hétfőtől-csütörtökig:    péntek: 

7
45

-12
00

 tanóra, tízórai, önálló tanulás 7
45

-12
00

 tanóra, tízórai, önálló tanulás 

12
00

-13
00

 ebéd, szabadidő 12
00

-13
00

 ebéd, szabadidő 

13
00

 után tanóra, önálló tanulás 13
00

-14
00

 tanóra, önálló tanulás 

17.00 óráig felügyeletet biztositunk 14
30

 után klubnapközi 
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4.9.2. Napközis foglalkozás: a tanórákat egy tömbben; délelőtt és közvetlen ebéd után tartjuk, az 

önálló tanulásra, a házi feladat elkészítésére délután kerül sor. A 3-4. évfolyamon napközis 

foglalkoztatás formában folytatják tanulmányaikat a diákok. 

4.9.2.1. Napközis foglalkozás 

7
45

 – 12
15

 vagy 7
45 

– 13
05

-ig tanórák 

Ebéd 

Hétfőtől - csütörtökig 

1345 – 1600 (önálló) tanulásszervezés 

Pénteken: klubnapközi 

4.10.  Menza 

4.10.1. Alsós diák tanári felügyelettel, az osztályával közösen ebédel. 

4.10.2. Felsős és középiskolás diák a tanítási órák után önállóan ebédel. 

4.10.3. Az intézmény diákjai a menza befogadóképessége figyelembevételével elkészített 

ebédeltetési rend szerint mennek ebédelni. A gimnázium és a technikum tanulói hétfőtől 

péntekig 12 45-től ebédelhetnek. 

5. Általános működési  szabályok, védő és  óvó előírások 

5.1. A tanulók minden tanév elején baleset- és tűzvédelmi oktatáson vesznek részt. Ha az 

oktatáson valamilyen ok miatt nem tudnak részt venni, később pótolniuk kell ezt a 

hiányosságot. Minden tanuló köteles mások testi és lelki épségét megóvni. A speciális 

szaktantermekben, illetve a sportcsarnokban követendő előírásokat a szaktanárok ismertetik 

a tanév elején, erre vonatkozó szabályok a Házirend mellékletében olvashatóak. 

5.2.  A tantermekben elhelyezett technikai eszközök használata csak szaktanárok jelenlétében 

engedélyezett. (Így például tilos elektromos berendezéseket használni a tantermekben, ha 

arra a tanulók nem kaptak külön engedélyt.) 

5.3.  Minden tanuló és dolgozó köteles úgy viselkedni és tevékenykedni az épületben, hogy a 

baleseteket lehetőség szerint megelőzhesse. Különösen vonatkozik ez a folyosókon és a 

lépcsőkön való közlekedésre. 
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5.4.  Az iskolai balesetek megelőzése érdekében tilos elhagyni engedély nélkül az iskola területét 

tanítási időben, tanórák közötti szünetekben, lyukas órán az aznapi utolsó tanítási óra végéig, 

valamint iskolai rendezvények idején. Engedélyt – kilépőt – szükség esetén az ügyeletes 

tanár adhat. Kivételt képez ez alól a középiskolások számára az ebédidő 13.55-14.30 között. 

Az iskola bekerített területének engedély nélkül történő elhagyása fegyelmi büntetést von 

maga után. Azon 14 év alatti tanulóknak, akik tanítási idő alatt valamilyen okból (pl. 

orvoshoz megy) nem az iskola területén tartózkodnak, hatósági igazoltatás esetére írásos 

szülői vagy iskolai engedélyt kell magukkal vinniük. 

5.5.  Az intézmény területén kívül megrendezésre kerülő programokra (pl. múzeum-vagy 

könyvtárlátogatás, fogorvosi szűrővizsgálat stb.) az iskola kíséretet biztosít. 

5.6.  A tanulók engedély nélkül nem tarthatnak maguknál olyan eszközöket, tárgyakat, amelyek 

különösen balesetveszélyesek. 

5.7.  Az osztály heteseit a csoportbontásnak megfelelően (mindkét csoportból 1-1 fő) névsor 

szerint hetenként beosztva az osztályfőnök határozza meg és ezt tudatja a tanulókkal. 

5.8.  Minden tanulónak kötelessége ügyelni az iskola és környezete rendjére és tisztaságára. 

Minden tanuló köteles környezettudatos magatartást tanúsítani, takarékoskodni az 

intézmény erőforrásaival (elektromos áram, fűtési energia, víz, anyaghasználat) és 

használni a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit.   Ha valaki rendetlenséget okozott, 

köteles az eredeti állapot visszaállításában részt venni. 

5.9.  A tanítás nélküli munkanapok iskolai rendezvényein minden tanuló köteles részt venni. Ha 

valaki ezekről távol marad, késik, esetleg a megengedett idő előtt távozik, köteles 

mulasztását igazolni. Ha erre nem kerül sor, mulasztása igazolatlan hiányzásnak számít. 

5.10.  Ünnepélyes iskolai rendezvényen kötelező az iskolai egyenruhában történő megjelenés 

minden tanuló számára. Az iskolai egyenruha fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő, 

a lányoknak pedig a közízlést nem sértő hosszúságú sötét alj vagy nadrág, valamint az 

intézmény logójával ellátott matrózblúz vagy gallér.  

5.11. Mindenki csak saját felelősségére hozhat ékszert, értékes használati tárgyat, pénzt az 

iskolába. A tanulók 5. osztálytól saját felelősségükre sem hagyhatják az iskola épületében 

tanítás után felszerelésüket: tankönyvet, sportfelszerelést, stb. Ezekért a tárgyakért az 

intézmény felelősséget nem vállal, a velük kapcsolatban keletkezett kárt nem téríti meg. Az 

iskolában a diákok által elhagyott, megtalált és leadott tárgyakat a titkárságokon egy hónapig 

tároljuk. 



5.12. Az iskolarádió tanítási napokon a tanév munkarendjében meghatározott időben és módon 

szolgáltat műsort. Az iskolarádió munkáját a rádió irányításáért felelős pedagógusok 

felügyelik. A stúdióban csak azok tartózkodhatnak, akik erre a munkát felügyelő 

tanároktól engedélyt kaptak. 

5.13. Az iskola nappali tagozatán tanuló diákok számára tilos az iskola területén ( beleértve a 

mellékhelyiségeket is) és iskolai rendezvényen a dohányzás, beleértve az elektromos 

cigaretta, a szeszes italok és más kábító hatású anyagok fogyasztása és 

szerencsejátékokban való részvétel. Tilos az iskola területére fegyverek és veszélyes 

tárgyak behozatala. Az iskolaidőben, iskolai rendezvényen történő dohányzás, és 

alkoholfogyasztás különösen súlyos fegyelemsértésnek számít, s ennek megfelelő 

intézkedést von maga után. 

5.14. Minden tanuló joga és kötelessége az iskola épületének és felszerelésének 

rendeltetésszerű használata, valamint a tanítási órán való részvétele. A tanulónak joga 

tanulmányi munkájához segítséget kérni és kapni a tanítási órák keretén belül és azon 

kívül egyaránt. 

5.15. Az iskola épülete tanítási napokon 7.00 óra és 17.00 óra között tart nyitva. Előzetes 

engedéllyel az iskola tanulói tanári felügyelet mellett a nyitvatartási időn kívül is igénybe 

vehetik az iskola helyiségeit. 

Az iskola épületében az iskola dolgozóin és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az igazgatótól engedélyt kaptak. Az intézménybe 

belépni csak a portán keresztül szabad. 

5.16. Az iskola tanulói a hivatalos ügyeiket tanítási napokon óraközi szünetekben, illetve 

tanítás után (15.30–ig) intézhetik. Magánjellegű problémáikkal felkereshetik 

szaktanáraikat, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, a védőnőt, az iskolaorvost, a 

mentálhigiénés szakembert. 

5.17. A tanulók az iskolába érkezhetnek kerékpárral, motorkerékpárral és személygépkocsival. 

Ezeket a közlekedési eszközöket kötelesek a kijelölt tárolókban elhelyezni, és 

szakszerűen lezárni. Az intézmény a tárolókban elhelyezett közlekedési eszközökért 

nem vállal felelősséget. Az általános iskolások számára kijelölt tárolók a D és F épületek 

mellett találhatók, a középiskolások a B épület melletti tárolókat használhatják. A 

balesetek elkerülése érdekében az intézmény területén a kerékpárokat tolni kell. 

5.18. A tanítási idő alatt történő tanulóbalesetek esetén az a pedagógus jár el, akinek az óráján 

a baleset történt. A diák ellátását követően haladéktalanul értesíti a szülőket a balesettel 

kapcsolatban, és kiállítja a jogszabályban előírt baleseti jegyzőkönyvet. 
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5.19. Az általános iskolás diákok iskolában észlelt megbetegedése esetén a pedagógus 

haladéktalanul értesíti a szülőt, aki intézkedik gyermeke kíséretéről illetve orvosi 

ellátásáról. Kollégista diák esetén a pedagógus visszaküldi a kollégiumba a diákot, és 

ezzel egyidejűleg értesíti a kollégiumi nevelőt. 

5.20. Amennyiben a tanuló az intézményben, annak épületeit, eszközeit használva állít elő 

terméket vagy valamilyen alkotást, akkor az előállított termékkel kapcsolatos díjazás 

során a tanuló (14 évet be nem töltött tanuló esetén a szülő egyetértésével) és az 

intézmény állapodik meg. A megállapodást mindkét fél aláírja. 

5.21.  Elvárások az intézmény tanulóival szemben 

5.21.1.  becsöngetéskor a tanteremben vagy a szaktanterem előtt tartózkodjanak, és készen 

álljanak a tanulásra. 

5.21.2.  a gimnáziumban és a technikumban kommunikációs eszközeiket, pl.: mobiltelefon 

a tanítási órák, az iskolai ünnepségek alatt kikapcsolt állapotban tartsák, kivéve ha a 

szaktanár másképp rendelkezik. A tanulók a saját tulajdonukban lévő, illetve a tartós 

használatra kapott infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, 

audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására 

használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók 

csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. A nem rendeltetésszerűen 

használt eszközt, mobiltelefont a tanár elveszi, majd a tanóra végén visszaadja és 

fegyelmi büntetést adhat. (Lásd: Házirend 10. pontja) 

5.21.2.1. az általános iskolában tartózkodás teljes tartama alatt a mobiltelefont kikapcsolt 

állapotban tartsák, ez alól felmentést csak az osztályfőnök vagy a szaktanár adhat. Ha 

ennek ellenkezőjét tapasztalják a nevelők, akkor a tanuló a szülője értesítése után a 

mobiltelefont az igazgatóhelyettesi irodában letétbe helyezi, és a tanítás végén 

visszakapja. Háromszori vétség után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

5.21.3. a tanítási órákon a tanterembe belépő tanárt, vagy más látogatót a tanulók 

felállással köszöntsék. 

5.21.4.  ha a tanórát más tanteremben kell tölteniük, az ott maradt felszerelést, értékeket 

megóvják és tiszteletben tartják. 

5.21.5.  őrizzék meg, illetve előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott, általuk 

használt iskolai eszközöket, felszerelést. 
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5.21.6.  a kabátjukat a kijelölt helyen, illetve gardróbban tartsák, ne a széktámlán. 

5.21.7.  óra végén az általános iskolás diák minden taneszközt elrakjon a táskába, illetve 

a padba. 

5.21.8.  Az óraközi szünetekben (a középiskolások lyukas óráikban is) a tanulók igénybe 

vehetik az iskola büféjét. 

5.21.9. Az első és harmadik szünetet, ha az időjárás engedi az általános iskolás tanuló a 

lehetőségeket figyelembe véve az udvaron töltheti.  

5.21.10. Második szünetben az alsó tagozatosok tanári felügyelettel az ebédlőben tízóraiznak, 

a felső tagozatosok az osztályteremben, illetve az „F” épület ebédlőjében, a 

középiskolások pedig az osztályteremben étkeznek. 

5.21.11. A tanulók szünetekben mások testi épségét rohangálással nem veszélyeztethetik. 

A tanítás után: 

5.21.12. A tanítás befejezése után a tantermet rendben kell elhagyni, az „A”, a „D” és az „F” 

épületben a székeket az asztalokra fel kell tenni.  

5.21.13. A felső tagozaton az utolsó tanítási óra után 14.00 óráig biztosítunk felügyeletet. 14.00 

óra után csak a tanulószobás diákok tartózkodhatnak az épületben.  

14.00 óra után csak a tanulószobás és a hetedik óra után étkező diákok tartózkodhatnak az 

épületben. Az a diák, aki 14:00 óra után délutáni foglalkozásra vár, köteles a felső 

tagozat aulájában fegyelmezetten, csendben tartózkodni. 

5.22. Hetesek teendői: 

5.22.1.  A tábla tisztán tartása, a kréta beszerzése, a tanulók számbavétele, jelentés, 

szellőztetés, tanterem tisztaságára ügyelni. 

5.22.2.  Tanítás befejezésekor a rend ellenőrzése. 

5.22.3.  Ha becsengetés után 10 perccel nem jelenik meg a tanár az osztályban, a hetes 

jelezze a titkárságon. 

5.22.4.  Ügyel arra, és figyelmezteti diáktársait, hogy óraközi szünetekben a folyosón, az 

osztálytermekben és a mellékhelyiségekben a kulturált viselkedés szabályait betartsák, 

valamint hogy becsengetés után a csoport a szaktanterem előtt rendben várja a szaktanárt. 

5.22.5.  A hét utolsó tanítási napján szól a következő hét hetesének. 
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6. A tanuló távolmaradása, a távollét engedélyezése és igazolása, a 

mulasztások következményei 

6.1. Ha a tanuló a tanítási óráról vagy más kötelező iskolai foglalkozásról távol marad, 

mulasztását igazolnia kell. A gyógytestnevelés foglalkozásról és a délutáni testnevelésről 

való hiányzás tanóráról való hiányzásnak minősül. 

6.2. A betegség miatt mulasztó tanuló távolmaradását az orvos által adott igazolással kell 

igazolni. (Törekedjen a tanuló arra, hogy szakrendelésre a tanítási időn kívül menjen.) 

6.3. Az igazolást az iskolába való visszatéréskor, de legkésőbb a következő osztályfőnöki 

óráig el kell juttatni az osztályfőnöknek papíron vagy az elektronikus naplóban vagy e-

mailen. Ha ez nem történik meg a 2. osztályfőnöki óráig, akkor a mulasztást 

igazolatlannak kell tekinteni. 

6.4. Egy tanítási évben a szülő (gondviselő), érettségi utáni képzésben részt vevő tanuló 

esetében a tanuló három alkalommal, összesen legfeljebb három tanítási napról való 

távolmaradást kérhet és igazolhat lehetőség szerint a hiányzást megelőzően az 

osztályfőnöknek papíralapon, az elektronikus naplón keresztül vagy email-ben, a 

pedagógus iskolai email címére eljutatott hivatalos levéllel. Ezt a három alkalmat az 

osztályfőnök igazolja az elektronikus naplóban. 

6.5.  A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

6.5.1. a tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő), érettségi utáni képzésben részt vevő tanuló 

esetében a tanuló előzetesen írásban engedélyt kért és kapott a távolmaradásra, 

6.5.2. a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

6.5.3. a tanuló nyelvvizsgázik vagy előrehozott érettségi vizsgát tesz (kivéve DSD I-II.), 

egyszeri alkalommal a vizsga előtt, 

6.5.4. intézmények, szervezetek, egyesületek az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak 

címzett hivatalos kikérővel előzetesen kérik a tanuló távolmaradását, és erre a tanuló 

engedélyt kapott, 

6.5.5.  a tanuló tanulmányi, kulturális és/vagy sportrendezvényen, kiküldetésen, véradáson stb. 

vesz részt. 

6.5.6.  a tanuló KRESZ vagy forgalmi vizsgát tesz, a vizsga tényleges időtartamára. 
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6.5.7. az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középiskola 10-13. évfolyamos tanulója 

évenként legfeljebb két alkalommal pályaválasztási célú rendezvényen vehet részt az 

osztályfőnöke tudtával és engedélyével, feltéve, hogy a részvételt a szervező intézmény 

által kiállított igazolással igazolja.  

6.6.  A hivatalosan távol lévő (pl. nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny, nyílt nap, 

diákcsere kapcsolat) tanulókat a napló mulasztási rovatában jelezni kell, és az 

osztályfőnök igazolja a hiányzásukat. 

6.7.  Három tanítási napot az osztályfőnök (ld. 6.4.), ennél hosszabb ideig tartó távollétet csak 

az igazgató engedélyezhet előzetes írásos szülői kérelem alapján. 

6.8.  Bizonyos esetekben a tanulók mentesíthetők a tanítási órák látogatásának kötelezettsége 

alól. Tanulmányi versenyek előtt a versenyzőt felkészülési idő illeti meg. Ezért a helyben 

szervezett országos vagy megyei, esetleg regionális vetélkedők előtt, az adott napon a 

harmadik tanítási óra végétől nem kötelesek megjelenni a tanórákon. Általános iskolás 

tanulók esetében az óralátogatás alóli mentesítést a szülővel egyeztetni kell. 

6.9.  Megyei versenyek döntői, valamint az országos versenyek második fordulói előtt egy 

felkészülési nap illeti meg a versenyzőt, ezért a versenyt megelőző tanítási napon nem 

köteles a tanítási órákat látogatni. Országos tanulmányi verseny döntőjére készülő tanuló 

három tanítási napot fordíthat a felkészülésre. (Ilyenkor felkészítői utasításai szerint a 

versenyre kell készülnie.) 

6.10. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A 

késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

időtartamát, a késés igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról. 

6.11. Ha a tanuló nem jelenik meg a kötelező tanítási órán vagy a kötelezően szervezett iskolai 

foglalkozásra, és távollétét szabályosan igazolni nem tudja, igazolatlan mulasztást követ 

el. 

6.12. Az igazolatlanul mulasztó tanulóval szemben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. 

§-ban leírtak szerint kell eljárni. Az első igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök 

értesíti a tanuló gondviselőjét, érettségi utáni képzésben részt vevő tanuló esetében a 

tanulót. Amennyiben az igazolatlan mulasztások száma a tíz órát eléri, az osztályfőnök 

ismét értesíti a gondviselőt, érettségi utáni képzésben részt vevő tanuló esetében a 

tanulót, és felhívja a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire, az iskola 



26 

igazgatója pedig értesíti a gyámhatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti 

szolgálatot. Ha a tanuló igazolatlan hiányzásai elérik a harminc, majd az ötven órát, az 

iskola igazgatója a hivatkozott EMMI rendeletben leírt értesítési kötelezettségének tesz 

eleget. A szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke 

tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

6.13.  Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai egy tanítási évben meghaladják a 250 

tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, és emiatt a tanuló nem 

osztályozható, a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet a 20/2012. EMMI 

rendelet 64-71.§ rendelkezései szerint, vagy az adott évfolyamot az évfolyamismétlésre 

vonatkozó előírásoknak megfelelően megismételheti. 

6.14. A tanuló hiányzását (késését) a tanítási napról a szülő vagy gondviselő (érettségi utáni 

képzésnél a tanuló) kötelessége és felelőssége a hiányzás első napján az első tanítási óra 

előtt jelezni az osztályfőnöknek telefonon, e-mailben vagy az elektronikus naplóban 

vagy a titkárságon telefonon.  

7. Felvétel az iskolaotthonba, a napközi otthonba és a menzai ellátásba 

7.1. Egész napos iskola: 

Ezekbe az osztályokba való felvétel szülői nyilatkozatok alapján történik – beíratáskor 

nyomtatványon (beiratkozási lap). A kérelem az első és második osztályra vonatkozik. 

7.2. Napközi: 

7.2.1. Az alsó tagozat minden évfolyamán biztosítunk szervezett tanulás irányítást, 

felzárkóztatást, tehetséggondozást a tanulók részére. 

7.2.2. Minden tanév májusában írásban mérjük fel a következő tanév igényeit. 

7.2.3. A napközis ellátás igénylését a szülőknek szeptember első napjaiban az iskolavezető 

által kijelölt időpontban írásban meg kell erősíteni. 

7.2.4. Az napközis ellátás lemondása a szülő írásbeli kérelmére történik, melyet az iskola 

igazgatójának kell benyújtani az érintett hónap előtti hó utolsó szerdájáig. 

7.3. Tanulószoba 

7.3.1. Ötödik és hatodik évfolyamon a tanulók részére tanulószobai foglalkozást szervezünk. 

Minden jelentkező tanuló felvételt nyer, amíg a csoport összlétszáma el nem éri a 
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Köznevelési törvényben meghatározott felső határt. Ha a férőhely megengedi, év közben 

is lehetséges a felvétel. 

7.3.2. A tanulószobai foglalkozást 1400 után napi 2 órában a tanulók órarendjéhez igazodva 

szaktanár irányításával szervezzük. 14.00 óráig tanári felügyelettel az időjárástól 

függően a diákok az udvaron vagy az osztályteremben tartózkodnak. A tanulószoba 

foglalkozásai után 15.30 – 16.00 óráig biztosítunk felügyeletet a diákok számára.  

 

7.4. Menzai étkezés 

7.4.1. Az étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet írásban 

az intézmény vezetőjének kell benyújtani beíratkozáskor, illetve a következő tanévre 

vonatkozóan május 31-éig. A kérelem egy tanévre szól. 

7.4.2. A menzai étkezés lemondása az általános iskolás tanulók esetében a szülői írásbeli 

kérelmére történik, melyet a gazdasági hivatalban kell benyújtani. A középiskolás diákok 

havi menzarendelés lehetőségével élhetnek, melyet a gazdasági irodában tehet meg 

minden hónap utolsó előtti tanítási napján 12 óráig iskolai nyomtatványon, a szülő 

aláírásával, amely a következő hónap első tanítási napjától biztosítja az ellátást, illetve 

annak megszűnését.  

7.5. Térítési díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

7.5.1. Az étkezési térítési díjak beszedését az intézmény Gazdasági Hivatal pénztárában 

végzik. A tanulók a díjakat a Gazdasági Hivatal által meghatározott napokon kötelesek 

befizetni. 

7.5.2. A gyermekvédelmi törvény (31/1997. )148.§ hatálya alá tartozó igénylőket normatív 

kedvezmény illeti meg, melynek mértéke a térítési díj 50 – 100%-a. 

7.5.3. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknál a kedvezményt 

évenként két alkalommal lehet felülvizsgálni és megváltoztatni. 

7.5.4 Az egész napos iskolát vagy a napközit igénybe vevő és menzás tanulóknál a fizetendő 

térítési díjat havonta átutalással, csekken vagy személyesen készpénzben előre kell 

megfizetni a tárgy hó 10. napjáig. 

7.5.5. Amennyiben a tanuló az étkezési díjat határidőre nem fizeti be, másnaptól nem áll 

módunkban biztosítani az étkezést a következő hónapig. 

7.5.6. A túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetéseknél történik. 
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7.5.7. Betegség vagy hiányzás esetén a 900 óráig történő lemondás másnaptól érvényes. 

7.5.8. Az étkezésről végleges lemondást a szülő kérhet írásban. Az étkezés a bejelentéstől 

számított 2. naptól szüneteltethető.  

8. A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei 

8.1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, - amennyiben erre 

az iskola jogosult - az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után – dönt. 

8.2.  Szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló: 

8.2.1. Akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb 

munkabér 50%-t 

8.2.2. A gyermek tartósan beteg 

 

9. Jutalmak 

9.1. A tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményükért, példamutató szorgalmukért, 

valamint aktív közösségi munkájukért jutalomban, dicséretben részesíthetők. A 

jutalmazás célja az eredményes tevékenység elismerése, és a tanulók színvonalas 

tanulmányi munkára, aktív közösségi munkára és sporttevékenységre ösztönzése. Az 

elismerésnek több formája lehet. 

9.2. A szaktanárok, az osztályfőnökök, valamint az igazgató által javasolható elismerések: 

9.2.1. Szaktanári dicséret illeti meg azt a tanulót, aki szaktárgyi, szakköri vagy diákköri 

tevékenységét példás szorgalommal, jó színvonalon végzi, illetve aki az iskolai 

versenyeken jó eredményt ért el. 

9.2.2. Osztályfőnöki dicséret illeti meg azt a tanulót, aki szűkebb közösségét (pl. 

osztályközösség) kiemelkedő szorgalommal és hasznosan szolgálja; aki az iskolai vagy 

városi szintű versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el, 3 osztályfőnöki dicséretért 

igazgatói dicséretet, 3 igazgatói dicséretért főigazgatói dicséretet kap a tanuló. 

9.2.3. Igazgatói dicséret illeti meg a tanulót iskolai szinten végzett közösségi munkáért (pl. 

DÖK munkáért, faliújság vagy iskolaújság szerkesztéséért, ügyeleti munkáért, 
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énekkarban, színjátszó szakkörben és az iskola tánccsoportjában végzett munkáért), 

kiemelkedően fontos közhasznú tevékenység végzéséért,valamint azért, ha megyei, 

regionális vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt ért el, vagy iskolán kívüli 

rendezvényeken színvonalasan szerepelt. Az általános iskolában ezt a dicséretet a diákok 

egy évben egyszer a DÖK napon veszik át. 

9.2.4. Főigazgatói dicséret illeti meg azt a tanulót, aki nemzetközi versenyen, rendezvényen 

kimagasló teljesítményt nyújtott, és ezzel az intézmény hírnevét öregbítette. Az adott 

tanévben három igazgatói dicséret után főigazgatói dicséret illeti meg a tanulót. 

9.3.  A tantestület javaslatai alapján adható elismerések 

9.3.1. Könyvjutalom illeti meg a tanév végén azokat a tanulókat, akik a tanév folyamán 

egyenletesen magas színvonalú tanulmányi munkát végeztek; akik közösségépítő 

munkájukkal kivívták tanáraik, társaik elismerését; illetve egyéb tevékenységgel 

kitüntették magukat. 

9.3.2. Emléklap illeti meg azokat a tanulókat, akik tanulmányaik során több éven át kiemelkedő 

teljesítményre voltak képesek. Tanulmányi vagy sporteredményeik éppúgy 

elismerhetőek ezáltal, mint közösségszervező tevékenységük vagy a nemzetiségi értékek 

megtartásáért folytatott munkájuk. 

9.3.3. Jutalomkirándulás, színház vagy kiállítás látogatása stb. adható azon közösségeknek, 

tanulóknak, melyek, ill. akik az egész tanév folyamán kimagasló teljesítmény nyújtottak 

9.3.4. Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki kitűnő és 3 tantárgyi dicsérete van. 

Ettől eltérő esetben a nevelőtestület szavazással dönt. Az osztályfőnök azt a tanulót 

terjesztheti fel, akinek legalább 3 tárgyból tantárgyi dicsérete van.  

9.3.5. A nevelőtestület által végzős diákoknak adható kitüntető címek: 

9.3.5.1. A 8. osztály ballagási ünnepélyén, illetve a tanévzáró ünnepélyen a hatosztályos 

gimnáziumban továbbtanuló 6. évfolyamos tanulók számára a következő kitüntető címek 

adhatók, melyek odaítéléséről a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt. A címek 

megosztva is odaítélhetők. 

9.3.5.1.1.  „Az év diákja – német nyelvért” 

9.3.5.1.2.   „Az év diákja – a közösségért” 

9.3.5.1.3.  „Az év diákja – jó sportoló” 
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9.3.5.1.4.  „Az év diákja” 

9.3.5.2. A 12. osztály ballagási ünnepélyén: 

9.3.5.2.1. „Kiváló tanuló”: 

- minden tanév végén legalább 4,8-as tanulmányi eredmény, 

- példamutató magatartás és szorgalom, 

- valamely szakterületen kimagasló eredmény 

9.3.5.2.2. „Jó tanuló – jó sportoló” 

- minden tanév végén legalább 4,5-es átlag 

- aktív, eredményes sportolás az intézmény színeiben 

9.3.5.2.3. „A közösségért végzett jó munkáért” 

- a négy vagy öt év során az intézményi közösségben végzett kimagasló munka 

9.3.5.2.4. „Szakmai díj” 

- minden tanév végén a szakmai tantárgyakból elért kiemelkedő teljesítmény, 4,5-es 

tanulmányi átlag. 

9.3.6. Az iskolavezetés díja 

9.3.7. Az Intézményfenntartó Kuratórium különdíját a tantestület javaslata alapján az a végzős 

diák kapja, aki példamutató magatartásával és szorgalmával kiemelkedett a tanulói 

közösségből, és egy adott területen kiemelkedő eredményeket ért el. 

9.3.8. „Az év diákja” városi kitüntető címre az a gimnáziumi végzős tanuló terjeszthető fel, 

akit a tantestület erre érdemesnek tart és javasol. 

9.4. Tanulmányi és sportversenyek jutalmazása  

9.4.1. Iskolai szintű versenyen való részvételért az iskola tanulója tantárgyi jelest, az 1.-3. 

helyezett szaktanári dicséretet, az alsó tagozaton osztályőnöki dicséretet kap. 

9.4.2. Városi, körzeti, területi szintű iskolai versenyen való részvételért a tanuló tantárgyi jelest, 

1-3. helyezett igazgatói dicséretet kap. 

9.4.3. Megyei vagy regionális szintű iskolai versenyeken elért 1.-3. helyezésért igazgatói 

dicséretben részesül a tanuló. 
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9.4.4. Országos iskolai versenyen elért 1.-10. helyezésért főigazgatói dicséretben részesül a 

tanuló. 

9.4.5. Sportversenyek az általános iskolában: 

9.4.5.1. A felsős testnevelő tanár gyűjti az általános iskolai Diákolimpiai eredményeket a tanév 

folyamán, majd a tanulók a DÖK napon kerülnek jutalmazásra. Jutalmazási elvek 

megegyeznek a fent rögzítettekkel. 

9.4.5.2 Az egyesületi és egyéb sport eredmények is a DÖK napon kerülnek jutalmazásra. 

Ezeket az eredményeket a DÖK nap előtt a diák összegyűjtve és edző által igazolva adja 

le az osztályfőnökének.  

10. Fegyelmi vétségek esetén kiróható büntetések 

10.1.  Az a tanuló, aki vét az iskola szabálya ellen, aki kötelességeit elhanyagolja, a Házirendet 

súlyosan megszegi, igazolatlanul mulaszt illetve kevésbé súlyos, de ismétlődő fegyelmi 

vétséget követ el, fegyelmi büntetést kap. A tanulóval szemben ugyanazért a 

kötelességszegésért csak egy büntetés állapítható meg. 

10.2.  A szaktanárok, illetve az osztályfőnökök által kezdeményezett büntetések: 

10.2.1. Szaktanári figyelmeztetést kap az a tanuló, aki tantárgyi kötelességeit többször 

súlyosan megszegi. 

10.2.2. Osztályfőnöki figyelmeztetést kap az a tanuló, aki három szaktanári figyelmeztetést 

kapott. Az első igazolatlan hiányzás szintén osztályfőnöki figyelmeztetést von maga 

után. 

10.2.3. Osztályfőnöki intést kap az a tanuló, aki a második osztályfőnöki figyelmeztetését 

megkapta, illetve aki kötelességeit súlyosan megszegte. 

10.2.4. Osztályfőnöki megrovásban részesül az a tanuló, aki az osztályfőnöki intést megkapta, 

és kötelességeit ezek után is súlyosan megszegte. 

10.3.  Az iskolai büntetések további fokozatai: 

10.3.1. tantestületi figyelmeztetés, 

10.3.2. tantestületi intés, 

10.3.3. tantestületi megrovás. 

10.4.  Igazgatói hatáskörbe tartozó büntetések: 
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10.4.1. Igazgatói figyelmeztetést kap az a tanuló: 

10.4.1.1. aki kötelességeit különösen súlyosan megszegte, 

10.4.1.2. aki szándékosan vagy hanyagságból kárt okozott, 

10.4.1.3. dohányzott, alkoholt vagy drogot fogyasztott, 

10.4.1.4. élet- és balesetveszélyt okozott, 

10.4.1.5. tettlegességgel élt vagy verbálisan súlyosan bántalmazott, másokat megalázott, 

10.4.1.6. online zaklatást követett el,  

10.4.1.7. személyiségi jogokat sértett. 

10.4.2. Igazgatói intést kap az a tanuló, aki az előző fokozatokat kimerítette és halmozottan 

kötelességszegő. 

10.4.3. Igazgatói megrovást kap az a tanuló, aki az előző fokozatokat kimerítette és 

halmozottan kötelességszegő. 

10.5.  Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

10.6.  A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője, érettségi utáni 

képzésben részt vevő tanuló esetében a tanuló a jogszabályokban előírt módon és 

mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskolai 

intézményegység-vezető határozza meg. (Nkt. 59. §) 

10.7.  Különlegesen súlyos fegyelemsértés esetén az iskola fegyelmi eljárást kezdeményezhet 

a jogszabályok ellen vétő tanulóval szemben. A fegyelmi eljárás során az iskola ilyen 

esetekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el. Jogszab. 

11. A fegyelmi és az egyeztető eljárás 

11.1.  Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Az iskola diákönkormányzatának 

véleményét a fegyelmi eljárás során ki kell kérni. 

11.2.  A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Az egyeztető eljárás célja: A 

kötelesség szegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 
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Az egyeztető eljárás rendje 

A fegyelmi eljárás lefolytatása során különös tekintettel kell lenni az eljárás alá vont tanuló 

emberi méltóságára. Az eljárásban csak olyan személyes adatokat lehet felhasználni, 

amelyek feltétlenül szükségesek az eljárás lefolytatásához és arányos beavatkozást 

jelentenek az eljárás alá vont tanuló magánéletébe. Amennyiben az eljárás alá vont tanuló 

az eljárás megindításakor nem töltötte be a 16 életévét az adatainak kezelése során a 

megfelelő és érthető kommunikációra, az érintetti jogok biztosítására, szülői felügyeletet 

gyakorló személy bevonására, valamint az adatok biztonságára különös figyelmet 

szükséges fordítani.Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a 

sértett (kiskorú esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő 

esetén a szülő) egyetért. 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a fegyelmi bizottság elnöke felhívja a 

kötelességszegő kiskorú szülőjének figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta. 

A kötelességszegő kiskorú szülője - az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon 

belül –írásban bejelentheti a fegyelmi bizottság elnökénél, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. Az egyeztető eljárást lezáró megállapodásnak a következő elemeket kell 

tartalmaznia: 

- a kötelességszegéshez vezető előzmények, események, kiváltó okok, 

- a bekövetkezett sérelem tényszerű leírása, 

- a sérelem jóvátételének módja, határideje, 

- a megállapodás mely része hozható nyilvánosságra, 

- felek saját - valamint kiskorú tanuló esetén a szülő – aláírása. 

Az egyeztetési eljárást lezáró megállapodás nyilvánosságra hozásának nevelési értéke van. 

Azonban az erről szóló döntést a sértettnek és a kötelességszegőnek kell meghoznia. Az 

utólagos megvitatás nem sértheti az emberi méltóságot, nem lehet megszégyenítő 

célzatú, megalázó jellegű, vagy más módon jogsértő. 

A fegyelmi tárgyalás folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 

bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás 

nem vezetett eredményre. 
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Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak a 

sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem 

orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra a fegyelmi bizottság felfüggeszti. 

Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi eljárás 

lefolytatását, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti. 

Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik az egyeztető eljárás 

megállapításait, a megállapodásban foglaltakat az a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

- Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 

biztosítása a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

- Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezeti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 

mind a kötelességszegő tanuló elfogad. 

11.3.  A fegyelmi eljárás során kiróható elmarasztalások: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

Fegyelmi eljárások során a fegyelmi bizottság betartja a jogszabály által előírt szabályokat. 

(Nkt.58.) 

12. A házirend érvényességének időtartama 

12.1.  A házirend 2022. szeptember 1-től visszavonásig van érvényben, de minden tanév elején 

felül kell vizsgálni. 

12.2.1. Változtatást kezdeményezhet vele kapcsolatban az iskolai élet valamennyi szereplője. 

Az ilyen jellegű kezdeményezést írásban kell benyújtani az iskola igazgatójánál. 
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12.2.2. Az intézmény vezetője a tantestülettel és a diákönkormányzattal konzultálva dönt a 

kérvény sorsáról. 

12.2.3. Ha elfogadja a kezdeményezést, akkor a Házirendet legkésőbb október végéig 

módosítani kell. 

12.2.  A változtatás csak akkor léphet érvénybe, ha a jogszabályban előírtak szerint minden 

érintett fél elfogadja azt, illetve a felülvizsgálat során gyakorolja jogait. 
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13. A Házirend elfogadása 

A házirendet az iskola igazgatója készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet véleményezési  

jogot gyakorol. 

14. Záradék 

Az MNÁMK Általános Iskola, Gimnázium és Technikum Házirendjét a nevelőtestület  

2022. augusztus 31-én megtartott ülésén a jelen lévő tagok elfogadták. (lásd a nevelőtestületi 

értekezlet jegyzőkönyve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              





38 

Mellékletek: 

1. számú melléklet:  

A szülők kötelességei és jogai a Nkt. 72. § alapján 

(1) A szülő kötelessége, hogy 

a)  gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét 

b)  biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését, 

c)  tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

(2)  A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha nem cselekvőképtelen - 

tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen 

gyakorolhatja. 

(3)  (hatályon kívül helyezve) 

(4) 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. 

(5)  A szülő joga különösen, hogy 

a)  megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

b)  gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
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c)  kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, 

és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és 

mint megválasztható személy részt vegyen, 

d)  írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, 

iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított 

tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

e)  a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen 

a foglalkozásokon, 

f)  személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

g)  az oktatási jogok biztosához forduljon. 

2. számú melléklet: 

A pedagógusok oktatással, tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességei és jogai a Nkt. 62. 

§ alapján 

(1)  A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, […] 

iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése[…]. 

Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

a)  nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b)  a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 

c)  segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

d)  előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 



40 

e)  egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

f)  a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) tanulói védelmében a gondviselőkkel, szülőkkel együttműködve megtegye a szükséges 

lépéseket, intézkedéseket 

h)  a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - 

és szükség esetén más szakemberek - bevonásával, 

i) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

j) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

k)  a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel 

vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 

munkáját, 

l) Ennek megfelelően kötelessége a tantervi és tantárgyi követelményeket, a számonkérés 

elveit és módjait időben közölni tanítványaival. Kiemelten fontos feladata, hogy a 

diákok által írt dolgozatokat időben és pontosan javítva, értékelve adja tanítványai 

kezébe. 

m)  a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel. 

 

A technikai dolgozók munkájával kapcsolatos kötelességek 

- gondnokság irányítja és szervezi. Munkájuk nélkülözhetetlenül fontos az oktatás 

optimális feltételeinek megteremtésében. Ezért az iskola valamennyi felnőtt dolgozója 

és tanulója köteles munkájukat a körülményekhez képest segíteni. 
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- Ha valamely diáknak technikai személyzet bármely tagjával nézeteltérése támad, azt 

köteles jelenteni az iskolavezetés valamelyik tagjának. 

3. számú melléklet: 

Az intézmény szaktantermeinek használata 

Az intézmény szaktantermei: 

- „A” épület: 102, 103, 107, 108, 211, 217, 210, 211 terme, 111 multimédiás konferencia terme 

- „ B” épület 2.25 multimédiás konferencia terme, 

- „D” épület: 204 számítógép terem. 

Ezekben a tantermekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

A tanóra megkezdése előtt a folyosón várakozva kell megvárniuk a tanárt, aki beengedi őket a 

terembe. A termekben, szertárakban található eszközöket, vegyszereket csak a 

foglalkozást vezető pedagógus felügyelete mellett használhatják a diákok. 

Amennyiben a tanárok azt kérik, a tanulók kötelesek a szaktantermi órákon védőruhát (pl.: 

köpenyt, védőszemüveget stb.) viselni. 

Ételt és italt ezekbe a termekbe nem hozhatnak a tanulók. A sportcsarnok használatával 

kapcsolatos szabályok 

A sportcsarnokok házirendje 

1.) A sportcsarnok küzdőterét, öltözőit és egyéb helyiségeit csak hivatalos és érvényes 

órarend szerinti csoportok használhatják. A tömegsport igényét – az ettől eltérő 

időpontban – a testnevelő csoportosítja. 

2.) A sportcsarnok termeit és berendezéseit tanulóinknak csak tanári vagy sportedzői 

felügyelet mellett szabad használni. 

3.) Amennyiben a foglalkozások során rongálás miatt anyagi kár keletkezik, a kár 

elhárításának pénzügyi vonzatát áthárítjuk az elkövetőkre. Ha az elkövető személy nem 

deríthető ki, a foglalkozásvezető a felelős. 

4.) A foglalkozást vezetők minden rendellenességet kötelesek jelenteni a gondnoknak. 

5.) Dohányozni a létesítményben tilos. 
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6.) Rendezvény esetén a rendező szerv köteles gondoskodni a megfelelő rendezői gárda 

működéséről. Ezen személyek kötelesek a berendezést megóvni. 

7.)  Az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

8.)  Utcai cipővel a terembe lépni tilos. 

9.) A teremben foglalkozást tartók valamennyi sporteszköz és felszerelési tárgy 

rendeltetésszerű használatára jogosultak. Kötelesek azonban a használt eszközöket 

eredeti helyükre visszajuttatni és a raktározás rendjét biztosítani. 

10.) A berendezési és használati tárgyakat, falakat rongálni, szennyezni tilos. 

11.) A teremből a tornacsarnok tulajdonát képező sporteszközöket vagy felszerelési tárgyakat 

kivinni, illetve kivitetni tilos. 

4. számú melléklet: 

Magatartás és szorgalom értékelési szempontjai 

A tanulók magatartását és szorgalmát az általános iskolában havonta, a gimnáziumban félév 

végén értékeli az osztályfőnök a diákok és az osztályban tanító tanárok véleményének 

figyelembe vételével. 

Általános iskola 

MAGATARTÁS szempontok: 

1. Nevelőivel, az iskola dolgozóival szemben tisztelettudó, diáktársaival szemben udvarias 

magatartást tanúsít. 

2.  Házi feladatát mindig képességeinek megfelelően, gondosan elkészíti. 

3.  A tanórákhoz szükséges eszközöket elhozza. 

4. Betartja az iskola rendjét (udvar rendje, osztály rendje, mellékhelyiségek rendje, aula 

rendje). 

5.  Az iskolába a házirendben foglaltak szerint pontosan érkezik. 

6.  Írásos figyelmeztetése nincs. 

SZORGALOM szempontok: 

1.  Képességeinek megfelelően, pontosan, rendszeresen dolgozik. 

2.  A tanórákon aktív figyelemmel részt vesz. 
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3. Házi feladatait rendszeresen elkészíti, füzetei és könyvei tiszták, rendesek, írása 

olvasható, szép külalakú (rendezett) 

4.  Rendszeresen készül, törekszik az önálló ismeretszerzésre. 

5.  Segítséget nyújt a tanulásban társainak. 

Értékelés: a fenti szempontok szerinti elvárásokat 

- rendszeresen teljesíti 
(5) 

- többségében teljesíti (4) 

- részben teljesíti (3) 

- nagy részben nem teljesíti (2) 

 

 

Gimnázium és technikum (7.-13. évfolyam) 

Magatartás 

Példás (5), ha a tanuló az alábbi szempontok többségének általában megfelel: 

- betartja a házirend előírásait, 

- magatartásával, cselekedeteivel, társainak jó példát mutat, 

- a közösség érdekében önként végez hasznos tevékenységet, 

- emberi kapcsolataiban türelmes, megértő, segítőkész, jó szándékú, 

- a kulturált viselkedés szabályait sem tetteivel, sem beszédével nem sérti. 

Jó (4), ha a tanuló általában eleget tesz az alábbi szempontok többségének: 

- betartja a házirend előírásait, 

- a közösség érdekében önként nem vállal munkát, de ha ilyen megbízást kap, azt 

teljesíti, 

- ritkán és kismértékben sérti meg a kulturált viselkedés szabályait, 

- osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb elmarasztalásban a tanév folyamán nem 

részesült. 

Változó (3), ha a tanuló magatartását általában jellemzi, hogy 
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- rendszeresen megsérti a házirend előírásait, 

- tetteivel vagy szavaival rendszeresen megsérti a kulturált viselkedés szabályait 

- a közösség érdekében végzett kötelező feladatokat sem végzi el maradéktalanul, 

- viselkedése társaival szemben is kifogásolható. 

Rossz (2), ha a tanuló magatartását általában jellemzi, hogy 

- rendszeresen, súlyosan vét a házirend szabályai ellen, 

- közösségi feladatait hanyag módon látja el, 

- a kulturált viselkedés szabályait rendszeresen és súlyosan megszegi, 

- igazgatói figyelmeztetésben vagy annál súlyosabb elmarasztalásban részesült. 

A különböző szempontok kiegyenlíthetik egymást: lehet jó annak a tanulónak a 

magatartása, aki igazgatói elmarasztalásban részesült (pl. dohányzás miatt), de közösségi 

munkája kiemelkedő. 

Szorgalom 

Példás (5), ha a tanuló az alábbi szempontok többségének általában megfelel: 

- tanulmányi kötelességeit kifogástalanul teljesíti, 

- tanórán és tanórán kívül kapott feladatait maradéktalanul igyekszik teljesíteni, szakköri, 

diákköri munkában vesz részt,- valamelyik tárgyból kiemelkedő a teljesítménye, 

- képességeihez és körülményeihez képest kiemelkedő a teljesítménye. 

Jó (4), ha a tanuló az alábbi szempontok többségének általában megfelel: 

- tanulmányi kötelességeit jól, esetleg kisebb megingásokkal teljesíti, 

- általában képességeinek és körülményeinek megfelelően dolgozik, 

- tanórai és tanórán kívüli feladatait kisebb hiányosságokkal teljesíti. 

Változó (3), ha a tanuló szorgalmát általában az jellemzi, hogy 

- tanulmányi kötelességeit vonakodva teljesíti, 

- teljesítménye képességeihez és körülményeihez képest gyenge, 

- tanórai és tanórán kívüli feladatait elhanyagolja. 

Hanyag (2), ha a tanuló szorgalmát általában az jellemzi, hogy 
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- tanulmányi kötelességeit nem teljesíti, 

- teljesítménye képességeihez és körülményeihez képest nagyon gyenge, 

- tanórai és tanórán kívüli feladataival egyáltalán nem törődik. 

Érvényes: 2022. szeptember 1. 


