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I.  Általános rendelkezések 

1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, 

illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatáro-

zott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola 

szervezésében történik. 

2. A házirend érvényes a tanulókra és az intézmény dolgozóira egyaránt. 

3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az is-

kola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények 

időtartama alatt. 

4. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai 

belső szabályzat, ami rájuk egyébként is érvényes, különösen az iskola szervezeti 

és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 

5. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek hasz-

nálatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

6. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben so-

rolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, dolgozójára vonatkozik 

a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtar-

tása az iskola területén is, így különösen érvényes rájuk a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

7.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási in-

tézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

8. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői szervezet véleménye-

zésével és egyetértésével. A házirend módosítását a diákok, a szülők, a tantestület 

meghatározott eljárás keretében kezdeményezhetik. 

9. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának 

van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 
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II. A tanuló jogai 

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá kü-

lön-külön érvényesek. 

1. A tanuló joga, hogy az iskola működési rendjének megfelelő nevelésben és okta-

tásban részesüljön, képességeihez mérten tovább haladjon. 

2. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, 

vele szemben fizikai és lelki erőszakot ne alkalmazzanak. 

3. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szer-

vezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és mű-

ködési szabályzata tartalmazza. 

4. A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett né-

zete miatt, ha ezzel mások személyiségi jogait nem sérti. 

5. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, kérheti a 

kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló felelőtlen magatartása 

okozta, vagy ha olyan dologban következett be, amelynek behozatalát jelen házi-

rend megtiltotta. A kárigényeket írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, 

amelyben meg kell jelölni a káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért 

kártérítés összegét, indoklással ellátva. 

6. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak. 

7. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmá-

nyi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze az 

osztályfőnökénél vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a ki-

írásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pá-

lyázatok időpontját a tanév iskolai programterve tartalmazza. 

8. A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy érettségire előkészítő órán, 

a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában. A közép és emeltszintű elő-

készítőkre előző tanév végéig, a többi foglalkozásra a tanév első két hetében lehet 

jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. 

9. A tanulónak joga van névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeit az 

iskola portáján vagy a titkárságon átvenni. 

10. A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha 

azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett 

tantárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú 

kérvényét 15 napon belül, írásban az iskola igazgatóján keresztül az Oktatási Hi-

vatalhoz kell benyújtania. 

11. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola nyitvatartási ideje alatt annak 

könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét, sportfelszereléseit 

és létesítményeit azok nyitvatartási ideje alatt, amelyet az SZMSZ tartalmaz; az 

oktató-nevelő munkával összefüggésben térítésmentesen, egyébként térítéssel 

használhatja azokat. 

12. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban 

részesüljön (étkezési támogatás, tankönyvtámogatás). 
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13. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi és sportmunkájáért, közösségi te-

vékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az is-

kola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. 

A jutalmazás részletes szabályait a jelen házirend IV. fejezete (Jutalmazás és fe-

gyelmező intézkedések) tartalmazza. 

14. A tanulónak joga, hogy az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak 

által szervezett hit- és vallásoktatáson részt vegyen. 

15. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban része-

süljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve ta-

nácsadásra, valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett szűrővizs-

gálaton részt vehet. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök 

előre tájékoztatja a tanulót. 

16. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakor-

lásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakor-

lásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében használhatja a hir-

dető táblán és a könyvtárban megtalálható dokumentumokat. 

17. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján – a jogszabályban meg-

határozottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a 

nevelési-oktatási intézmény irányításában. E joga érvényesülése érdekében az is-

kolában diákönkormányzat működik. A tanuló e szervezetbe választó és választ-

ható, melynek részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. 

18. A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz és a szü-

lői szervezethez írásban forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. E szer-

vezetek és vezetőik elérhetőségéről az iskola titkárságán adnak felvilágosítást. 30 

napon belül érdemi választ kell kapnia az illetékes személytől, szervezettől. 

19. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véle-

ményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. 

20. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, 

tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy 

az iskola – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló 

törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanu-

lóról. 

21. A tanulónak joga, hogy osztályfőnökétől felvilágosítást kérjen érdemjegyeiről. 

22. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját legkésőbb egy héttel 

hamarabb megismerje; azt a szaktanár a KRÉTÁ-ban rögzíti, hogy ugyanabban az 

osztályban egy napon ne kerüljön sor több témazáró dolgozat íratására. Az érdem-

jegyet a tanuló legkésőbb a dolgozat megírását követő 10. munkanapot követő első 

szaktárgyi órán megtudja, és azt a szaktanár az elektronikus naplóba beírja. 

23. A tanulónak joga, amennyiben tanítási időben, más iskolai elfoglaltsága miatt (pl. 

sportverseny, tanulmányi verseny) rendszeresen hiányzik, hogy elmaradt dolgoza-

tait pótolhassa, egy előre a szaktanárral egyeztetett tanórán kívüli időpontban, az 

igazgató hozzájárulásával. 

24. A tanulónak joga, hogy kérje átvételét másik osztályba, tanulócsoportba vagy más 

intézménybe. Kérvényét a tanév folyamán bármikor benyújthatja az iskola igazga-

tójához, aki a szükséges egyeztetéseket elvégzi, majd 30 napon belül tájékoztatja 

a tanulót kérvénye elbírálásának eredményéről. 
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25. A tanulónak joga, hogy a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon folytatott tanul-

mányai során – a pedagógiai programban meghatározott keretek között – megvá-

lassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván. Emelt szintű képzésre a ta-

nulók a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentkezhetnek. 

26. E jogainak konkrét gyakorlásáról az iskola a megfelelő évfolyamra lépését meg-

előzően írásban tájékoztatja a diákot. A tájékoztató tartalmazza a választható tár-

gyak nevét, a heti óraszámot és azt, hogy közép- vagy emeltszintű érettségire tör-

ténő felkészítő foglalkozásról van-e szó. 

27. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 

tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 

tanítási órán. Ezzel egyidejűleg a tanuló kérelmezheti felvételét más választható 

foglalkozásra, ennek elbírálásához minden esetben ki kell kérni a foglalkozást ve-

zető pedagógus véleményét. Ebben az esetben, a közép- vagy emeltszintű érettsé-

gire történő felkészítő foglalkozás 11. évfolyam tananyagából különbözeti vizsgát 

tenni köteles. 

28. A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák látoga-

tása, illetve az értékelés alól. Az erre vonatkozó írásos kérvényét indoklással együtt 

az igazgatóhoz kell benyújtania, melynek eredményéről az igazgató 10 munkana-

pon belül tájékoztatja a tanulót. 

29. Az iskolai tankönyvrendelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően (a Házirend 

VI. fejezete alapján) történik. 

30. A tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározot-

tak szerint – panaszt nyújtson be az iskola igazgatójához, valamint törvényességi 

kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez, illetve eljárást indítson. 
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III.  A tanuló kötelességei 

1. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötele-

zettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 

2. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgoza-

tokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a ta-

nulónak, aki az írásbeli számonkérés alatt meg nem engedett segédeszközt használ, 

dolgozatára ennek tényét a tanár a tanulóval rávezetteti, és aláíratja. A fenti esetben 

a diák teljesítményét a szaktanár elégtelenre értékelheti. 

3. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben 

szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a 

tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amelyekre előzetesen jelentkezett, 

és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 

4. Azok a tanulók, akiknek óraszáma a 11-12. évfolyamon nem éri el az évfolya-

mokra megállapított kötelező óraszámot, kötelesek a 12. évfolyamon az adott év-

ben induló középszintű érettségi felkészítő foglalkozásokból legalább kettőt vá-

lasztani, és ezeken részt venni. 

5. Mind az emelt szintű képzésre, mind a tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentke-

zés, írásban történik, és érvényességének feltétele a tanuló és a szülő/gondviselő 

együttes aláírása. Ha a tanulót saját kérelmére felvették valamely választható fog-

lalkozásra, a tanév végéig köteles azokon részt venni; azokat az adott tanév végén 

saját és a szülő/gondviselője aláírásával ellátott kérelem benyújtásával a következő 

tanévtől adhatja le. 

6. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a társadalom által 

elfogadott illemszabályoknak intézményen belül és kívül is eleget tegyen. Szóbeli, 

egyéni köszönés a napszakhoz igazodjon. Az osztályteremben a tanárt és az órák 

látogatóit felállással köszöntsék a tanulók. A házirend előírásait és a létesítmé-

nyekre vonatkozó szabályokat betartsa. 

7. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. Lopás vagy 

rongálás észlelése esetén e kötelesség teljesítettnek tekinthető, ha e tényt jelzi az 

ügyeletes tanárnak. 

8. A tanuló kötelessége, hogy az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

9. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény alkalmazottainak – saját hatáskörükben 

hozott – utasításait teljesítse. 

10. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét. Haladéktalanul jelentse 

a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. Az iskola 

a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 

11. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset- el-

hárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési sza-

bályzatának mellékletét képezik. A tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tu-

domására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával 

igazolja. 
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12. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egész-

ségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint 

igazolja. 

13. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben 

a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtérítse. Tettenérés esetén a 

tanuló az okozott kárért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. A kártérítés mér-

tékéről a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a 

tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. 

14. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus irá-

nyítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszkö-

zöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezá-

rásában. 
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IV. Jutalmazás és fegyelmező intézkedések 

Jutalmazó intézkedések 

Diákközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában vagy más mun-

kájában elért jó eredmények, az osztály vagy az iskola hírnevét növelő cselekedetek, ki-

váló tanulmányi eredmények jutalmazhatók. 

A Diákönkormányzat a törvény által előírt módon javaslattevő illetve egyetértési 

jogot gyakorol a kitüntetések és jutalmazások odaítélésében. 

A jutalmazás fokozatai 

I. Osztályfőnöki és szaktanári dicséret 

II. Igazgatói dicséret 

III. Nevelőtestületi dicséret 

IV. Egyéb 

I. Osztályfőnöki dicséret 

Részterületei: 

 Az osztályközösségben végzett jelentős közösségi munkáért (rendszeres kor-

repetálás, szervező-munka végzése, az osztály rendjének fenntartása, deko-

rációs, kulturális, sport stb. tevékenység végzése). 

 Tanulmányi versenyen, sportban elért megyei egyéni verseny 4-6. helyezés-

ért. 

 Iskolai, egyéni sportversenyen elért 1. helyezésért. 

 Iskolai, osztály által szervezett társadalmi munka rendszeres, eredményes el-

végzéséért. 

 Iskolai, kulturális, tanulmányi versenyen elért 1. helyezésért. 

 Iskolai ünnepélyeken, irodalmi esteken való többszöri szereplésért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja 

Kivétel: ha negatív jellegű bejegyzés is van a tanulóról 

Döntés: osztályfőnök 

II. Igazgatói dicséret 

Részterületei: 

 Az iskola érdekében végzett kimagasló társadalmi munkájáért. 

 Az osztályközösségben végzett, az egész tanulóifjúság elé állítható kö-

zösségi és tanulmányi munkáért. 

 A megyei tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért 1-3. helyezé-

séért és az országos versenyekre továbbjutóknak. 

 A Helikonon szerzett arany, ezüst és bronz fokozatért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja 

Következmény: év végén könyvjutalom 
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Kivétel: ha osztályfőnöki intésnél súlyosabb fegyelmi büntetése van a tanulónak, ha a 

tanulmányi eredménye közepesnél gyengébb 

Döntés: igazgató 

III. Nevelőtestületi dicséret 

Részterületei: 

 Országos tanulmányi versenyen elért 1-20. helyezésért. 

 Országos sportversenyen elért 1-6. helyezésért (csapatverseny esetén), 

1-10. helyezésért (egyéni verseny esetén). 

 Országos vers- és prózamondó versenyen elért 1-10. helyezésért. 

 Jeles tanulmányi eredménye mellett vagy példás magatartásért, vagy 

példás közösségi munkáért. 

Javaslat: a tantestület bármely tagja (általában osztályfőnök) 

Előterjesztés: igazgató vagy helyettesei  

Következmény: év végén értékes könyvjutalom  

Döntés: tantestület 

IV. Egyéb 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium kitüntetései, melyeket minden tan-

évben azok a végzős diákok kaphatnak, akik a Házirend mellékletében a díjakkal 

kapcsolatban megfogalmazottaknak megfelelnek. 

Részterületei: 

1. „Jó tanuló, jó sportoló” cím 

A címet a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestülete alapította. 

A címet az a diák kaphatja, aki az itteni tanulmányai alatt legalább 4,5‐es tanulmá-

nyi eredményt ért el, és bármely sportágban csapatban, vagy egyéni versenyben 

több alkalommal megyei 1-3. helyezést ért el, illetve jó tanulmányi eredménye mel-

lett bármely sportágban országos döntőbe jutott. A díj átadása minden évben a bal-

lagási ünnepségen történik. A „Jó tanuló – jó sportoló” cím elnyerője megkapja az 

erről szóló oklevelet, plakettet és könyvjutalmat. 

2. Pro Scola Érdemérem 

A díjat a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestülete alapította ab-

ból a célból, hogy elismerje vele azon végzős tanulók érdemeit, akik példamutató 

magatartásukkal, tanulmányi és kulturális munkájukkal, tanulmányi vagy művészeti 

versenyeken elért eredményeikkel kivívták társaik és tanáraik megbecsülését, öreg-

bítették iskolánk hírnevét. 

A díjat az a diák kaphatja, akit az osztályban tanító tanárok egyetértésével az 

osztályfőnök javasol, és nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület egyszerű több-

séggel támogat. 

A díj átadása minden évben a ballagási ünnepségen történik. 

A Pro Scola Érdemérem elnyerője megkapja az erről szóló oklevelet, a díjjal 

járó emlékplakettet és könyvjutalmat. 
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Fegyelmező intézkedések 

Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki az iskolai rendszabá-

lyokat megszegi. 

A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

I. Szaktanári figyelmeztetés 

II. Osztályfőnöki figyelmeztetés 

III. Osztályfőnöki intés 

IV. Osztályfőnöki rovó 

V. Igazgatói rovó 

VI. Nevelőtestületi figyelmeztetés 

VII. Fegyelmi eljárás indítása a jogszabályoknak megfelelő módon és következmé-

nyekkel. 

Szaktanári figyelmeztetés 

A szünetben és a tanórán tanúsított, a házirendnek nem megfelelő magatartás. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés Esetei: 

 1-8 igazolatlan óra 

 2. szaktanári figyelmeztetés után 

 a tanítás kezdetéről történő 5 késés esetén 

 tanórai, ebédlői, ismétlődő fegyelmezetlen magatartás 

 az intézmény engedély nélküli elhagyása 

Következményei: 

 legfeljebb jó magatartás (kivétel: ha legalább igazgatói dicsérete van) 

 a szülők írásban történő értesítése 

 az osztály előtt történő közlés 

 Osztályfőnöki intés 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 

 4. szaktanári figyelmeztetés után 

 abban az esetben, ha már rendelkezik osztályfőnöki figyelmeztetéssel 

 9-13 igazolatlan óra 

 a tanítás kezdetéről történő 10 késés esetén 

 csalás dolgozatok írásakor 

 nyegle, pimasz magatartás 

 dohányzás 

 engedély nélküli kimaradás 

 szeszesital fogyasztása 
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 kábítószer birtoklása és fogyasztása 

Következményei: 

 legfeljebb változó magatartás 

 a szülők írásban történő értesítése 

 az osztály előtt történő közlés 

 Osztályfőnöki rovó 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 

 abban az esetben, ha már rendelkezik osztályfőnöki intéssel 

 6. szaktanári figyelmeztetés után 

 14-17 igazolatlan óra 

 a tanítás kezdetéről történő 15 késés esetén 

Következményei: 

 változó magatartás 

 a szülők írásban történő értesítése 

 az osztály előtt történő közlés 

 Igazgatói rovó 

Esetei: 

 az előbbiek ismétlődése 

 8. szaktanári figyelmeztetés után 

 szándékos rongálás, károkozás 

 a tanárok szándékos félrevezetése 

 közvéleményt megbotránkoztató magatartás 

 18-23 igazolatlan óra 

 a tanítás kezdetéről történő 20 késés esetén 

Következményei: 

 rossz magatartás 

 a szülők írásban történő értesítése 

 az egész tanulóifjúság előtt való közlés 

 Tantestületi figyelmeztetés 

Esetei: 

 fokozatok kimerülése 

 lopás, hamisítás 

 24 igazolatlan órától 

 a tanítás kezdetéről történő 25 késés esetén 
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Következményei: 

 rossz magatartás 

 szülők behívatása 

 az egész tanulóifjúság előtt való közlés 

Általános megjegyzés a közlés formáiról: 

Osztályfőnöki, szaktanári dicséret: osztály előtt, szülők értesítése. 

Igazgatói, nevelőtestületi dicséret: iskolai ünnepélyeken, szülők ér-

tesítése. 

Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési 

intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszony-

ban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények 

megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 

Közösségellenes cselekményt követ el az a személy, aki az iskolai, közösségi 

együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola he-

lyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető 

érdekeit. 

Megelőzés:  

  az osztályfőnök minden év elején ismerteti a Házirendet 

 a szülők tájékoztatása a Házirendről a honlapon keresztül, illetve a szülői ér-

tekezleteken 

 prevenciós előadások tartása (gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, pszicholó-

gus, iskolai védőnő) 

Kivizsgálás:  

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekmény-

ről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közös-

ségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló 

ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazga-

tója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet.  

Elbírálási elvek: 

A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizs-

gálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell 

venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osz-

tályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának fel-

tételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mér-

tékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint 

a helyi szokásrenddel.  

Intézkedések: 

A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, 

az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
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V.  Általános szabályok 

1. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon. 

2. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító elő-

írásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, de amelyeket a tanu-

lóknak be kell tartaniuk (SZMSZ szabályozza: informatika termek, kémiai labor, 

stúdió, könyvtár, tornaterem, sportpályák használati rendje). 

3. A termekben lévő tv- és videokészülékek, kivetítő, laptop, interaktív tábla, stb. 

csak tanári engedéllyel működtethetők. 

4. A tanítás kezdetétől az ebédszünetig a tanuló csak az osztályfőnök, az órát tartó 

szaktanár vagy az intézményvezető engedélyével hagyhatja el az iskola területét, 

portaszolgálat esetén, ezt a portás feljegyzi. Amennyiben ezen időszakban enge-

dély nélkül elhagyja az iskola területét, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. 

5. Minden diáknak joga van anyagi helyzetéből és családi körülményeiből eredően 

különböző normatív és nem alanyi jogon járó további szociális támogatásokat 

igénybe venni, amennyiben gondviselője kérelmezi és jogosultságát igazolja: 

• étkezési kedvezményben részesülhet 

• segélyben részesülhet 

• szülői szervezet szociális támogatásaiból részesülhet 

6. Az iskolában a menzai szolgáltatás lehetőségét az önkormányzat biztosítja, melyet 

– térítési díj előzetes megfizetése mellett – bármely tanuló igénybe veheti. Az ét-

kezési igényeket mindig az adott tanév első tanítási napján kell leadni. Az étkezési 

jegyek felvétele és a térítési díj kiegyenlítése az önkormányzat szabályozása sze-

rint történik, amiről az osztályfőnök a tanév kezdetén tájékoztatást ad. 

Ha a tanuló tanév közben szeretné igénybe venni a menzai szolgáltatást, az önkor-

mányzaton az étkeztetésért felelős személlyel való egyeztetés után teheti meg. 

7. A köznevelési törvény szerint a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatá-

sok: 

• étkezésért jogszabályban meghatározottak szerinti térítési díj 

• a gimnáziumi alaptevékenységhez nem szorosan kapcsolódó tanfolyamok, 

szolgáltatások. 

8. A köznevelési törvény 53.§ (6) bekezdés szerint az iskola a tanítási év utolsó nap-

ján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogvi-

szonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi köve-

telményeit második alkalommal nem teljesítette. 

Az iskolai ruhatárban lehetőség van öltözőszekrények egy tanévre szóló használa-

tára. A ruhatári szekrénykulcs elvesztése esetén a pótlás költségei a használót ter-

helik.  

A fenti szabályokat a házirend kiegészítéseként a ruhatár kulturált üzemelése és 

tanulóink személyes holmijának védelme érdekében határoztuk meg. 

9. Az iskolába kerékpárral, motorral érkezők járművüket 7 óra 30 perc és 7 óra 45 

perc között helyezhetik el a kerékpártárolóban. Az iskola udvarán a kerékpárokkal, 

motorokkal játszani, versenyezni tilos. 
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10. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján vagy a titkárságon kell leadni, 

ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat kari-

tatív célra felajánlja. 

11. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken, illetve mindenhol, ahol a 

tanuló diákként van jelen (pl.: színházban) dohányozni, szeszes italt, kábítószert, 

kábító hatású szert fogyasztani tilos. Az intézményben minden dolgozó számára 

tilos a dohányzás. 

12. Dohányzóhely az intézmény területén és annak bejáratától számított 5 méteres tá-

volságon belül nem jelölhető ki, azon túl pedig nem tudunk kijelölni, mivel az már 

közterület. A dohányzásra vonatkozó tilalmat az épület bejáratainál szabványos 

tiltótáblával, illetve piktogrammal kell megjelölni. Minden tanév első napján a di-

ákokat és a dolgozókat a dohányzási tilalomra vonatkozó szabályokról tájékoztatni 

kell. A szülők tájékoztatása - beiratkozáskor, illetve a tanév első szülői értekezletén 

- az osztályfőnök feladata. A rendelkezésre jogosult személy: elsősorban az intéz-

mény ügyeletesi feladatkörében eljáró - továbbá az intézmény minden – pedagó-

gusa a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan be-

fejezésére köteles felhívni. Az elrendelt dohányzási tilalmat megsértő, 14. életévét 

betöltött tanulóval szemben az igazgató eleget tesz bejelentési kötelezettségének 

az egészségügyi államigazgatási szerv felé, illetve első esetben igazgatói rovót ad, 

ismétlődés esetén a tantestület dönt a további fegyelmi intézkedésről. 

13. Iskolánkban elektronikus naplót/ellenőrzőt használunk. Az elektronikus ellenőrző 

hozzáféréséről minden tanév kezdetén a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják. 

Az elektronikus ellenőrző intézményünk honlapjáról is elérhető. 

14. Az intézménybe csak a napi munkavégzéshez kapcsolódó tárgyak hozhatók be, 

ezért az iskola csak ezen tárgyakért vállal kártérítési kötelezettséget. Az iskola nem 

vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe 

nem hozható káreseményekért. 

15. A tanítási órára mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, az óra 

alatt bekapcsolni tilos és táskában kell tartani, Okostelefont, iPadet, Tabletet (és a 

hozzáhasonló technikai eszközöketet) csak és kizárólag az órát tartó tanár szóbeli 

utasítására és engedélyével szabad használni az órai munkában. A tanórán az órát 

tartó tanár, a tanórán kívül az igazgató írásos engedélye nélkül az iskola egész 

területén bármiféle képi- és hanganyagot készíteni tilos. 

16. Az intézményben rendelkezésre álló wifi használata regisztrációhoz kötött. A nem 

megfelelő tartalmak letöltése a wifi használatának megvonását vonja maga után. 

17. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső sza-

bályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben (a házirend 

idevonatkozó részletének felmondása), fegyelmi büntetésben részesülhet. A fe-

gyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit a jelen házirend tartalmazza. A fe-

gyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza 

meg. 
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VI. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve,        a tanulói 

tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás rendje 

1. Az iskolai tankönyvrendelésnek térítésmentesen biztosítania kell a tankönyveket - 

az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, illetve használt tankönyvek biztosítása 

útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden tanuló részére.  

2. Az iskola igazgatója minden évben ahatályos jogszabályok alapján köteles fel-

mérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai 

könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján. 

3. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján 

az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételé-

vel – az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az is-

kola könyvtári állományában elkülönítetten kezeljék. 

4. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket az iskolai könyvtárból, 

könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján kell a tanulók birtokába adni. 

5.  Ezeket a taneszközöket a tanuló köteles eredeti állapotában megőrizni; összefir-

kálni, megrongálni szigorúan tilos! A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köte-

les a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megté-

ríteni! 

6. A kölcsönzött tankönyvekbe beleírni csak ceruzával szabad, és tiszta (kiradírozott) 

állapotban kell visszaszolgáltatni! 

7.  Tanórákon csak kitöltetlen tankönyvet, munkáltató könyvet és munkafüzetet lehet 

használni. 

8. A könyvek visszavétele minden tanév végén az utolsó tanítási nap előtt egy héttel 

kezdődik, és az utolsó tanítási napon fejeződik be. 

9. A kölcsönzött tankönyveket és egyéb taneszközöket (szöveggyűjtemény, feladat-

gyűjtemény, függvénytábla, atlasz) a tanév végén vissza kell vinni az iskolába, ki-

véve, ha az a következő tanévben újra használatra kerül. 

10.  A tankönyvek kölcsönzésének és használatának szabályai: 

 1. csoport: 4 évre lehet kölcsönözni, illetve akkor kell visszahozni a könyv-

tárba, amikor a tanulói jogviszony megszűnik. A végzős évfolyamok szá-

mára a vissza hozatal végső határideje a szóbeli érettségi utolsó napja. 

 2. csoport: 1 évre (vagy ahány évre a tankönyv szól) lehet kikölcsönözni, ill. 

Szaktanári javaslat alapján ezt meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az 

adott tankönyvből folyik. 

 3. csoport: A tanuló, amennyiben elmegy az iskolából, és tanulói jogviszonya 

megszűnik, a kapott tankönyveket köteles távozása előtt visszaadni. 

11. Annak a tanulónak, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, meg-

rongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítési kötelezettsége 

van az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
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VII. Az iskola munkarendje 

1. Iskolánkban a tanítás 7 óra 50 perckor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a 

tanároknak, tanulóknak legkésőbb első tanórájuk kezdete előtt 10 perccel kell meg-

érkezniük. 

2. A csengetési rendet az első tanítási napon az osztályfőnök hirdeti ki.  

CSENGETÉSI REND 
1. óra: 750 – 835 

2. óra: 845 – 930 

3. óra: 940 – 1025 

4. óra: 1035 – 1120 

5. óra: 1130 – 1215 

6. óra: 1225 – 1310 

7. óra: 1320 – 1405 

8. óra: 1430 – 1515 

9. óra: 1520 – 1605 

3. Becsengetéskor a tanulók az osztályteremben várják a tanárt. A kulccsal zárt szak-

tantermekbe belépni csak tanári felügyelettel lehet, csengetéskor ezek előtt kell 

várni a tanárt. 

4. A tanulók szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét, annak nyitvatartási ide-

jében. 

5. A tanulók szünetekben és délután igénybe vehetik a könyvtárat.  

6. A tanulóknak a lyukasóra alatt lehetőségük van az iskolai könyvtárat használni an-

nak nyitvatartási idejében, vagy a számukra kijelölt teremben kötelesek tartóz-

kodni. 

7. A kötelező órákon túl a tanulók egyéb foglalkozásokra jelentkezhetnek. A jelent-

kezés írásban történik, kiskorú tanuló esetén szülői egyetértéssel. A foglalkozások 

idejét az órarend függvényében igazgatói jóváhagyással kell megállapítani. A 

tanév elején jelentkezők számára a foglalkozások látogatása kötelező. Tanév köz-

ben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár vélemé-

nye alapján az igazgató írásos engedélyével lehet. 

8. A tanulók, szülők felkereshetik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó 

pedagógust, védőnőt és a pszichológust a kihirdetett fogadóórájukban, illetve előre 

megbeszélt fogadóidőben. Hirdetőtáblán, jól látható helyen megtalálhatják a gyer-

mekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, 

nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély stb.) címét, telefonszá-

mát. 

9. A tanulók hivatalos (saját) ügyeiket az ügyfélfogadási időben a titkárságon intéz-

hetik, az éves munkarend mellékletében és az iskola honlapján közzétett időpon-

tokban. 
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VIII.  Az osztályozó és tanulmányok alatti vizsgák 

A vizsgák ideje, a jelentkezés módja, annak határideje: 

A tanulmányok alatti vizsgákra félévenként – a tanév elején - meghatározott vizs-

gaidőszakokban kerül sor (1. félévben január, a 2. félévben április és május-június hóna-

pokban). 

A jelentkezés módja az iskola által készített nyomtatvány kitöltésével történik. A 

kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani a honlapon közzétett jelentkezési határidőig. A 

tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeket, valamint a vizsga teljesítésének 

módját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak kötelező félévenként –decemberben il-

letve májusban- idegennyelvi vizsgát tenni. A vizsga teljesítésének évenkénti rendjét a 

szakmai nyelvi munkaközösség határozza meg, és az igazgató jóváhagyása után erről a 

tanulókat tájékoztatja. 

A vizsga értékelése: 
 

elégtelen (1) 0% - 29% 

elégséges (2) 30% - 49% 

közepes (3) 50% - 69% 

jó (4) 70% - 84% 

jeles (5) 85% - 100% 

Szóbeli vizsgára akkor kerül sor, amennyiben az írásbeli vizsgán minimum 12%-ot 

ért el a vizsgázó. 
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IX. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 

A közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

A közösségi szolgálat teljesítését a 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. EMMI ren-

delet, a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet által előírtak szerint szervezzük. 

Az iskola feladatai: 

1. közösségi szolgálat szervezése, melyet az iskolában kijelölt pedagógus koordinál, 

akinek feladata az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek 

és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek lehe-

tővé teszik a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését 

2. külső szervezetekkel együttműködési megállapodást köt, az intézményvezető jó-

váhagyásával 

3. 9-12. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint arányosan elosztva biztosítani 

az ötven órás közösségi szolgálat teljesítését négy tanévre - amitől szülői kérésre 

lehet eltérni indokolt esetben 

4. a tanuló intézményváltása esetén a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít 

ki arról, hogy az intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített. 

A tevékenységi köröket az éves munkatervben határozza meg a nevelőtestület. Je-

lentkezési lap kitöltésével tájékoztatjuk az érintett tanulókat és szülőket a választható te-

vékenységi körökről. A tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a közösségi szolgálat megva-

lósításának helyszíneiről. A partner szervezetek listáját folyamatosan frissítjük az intéz-

mény honlapján. Az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnök-

nek dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését a tanév végén. Az érettségi bi-

zonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvég-

zése legkésőbb a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli 

érettségi vizsgaidőszak kezdetéig teljesítendő. 

A közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

A közösségi szolgálat teljesítését a 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. EMMI ren-

delet, a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet által előírtak szerint szervezzük. 

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ): a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szerve-

zett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékeny-

ség, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott nyolc területen.  

A közösségi szolgálati napló az iskola által a diák számára készített napló, melyet 

minden tanuló maga köteles vezetni. A diák a naplóban rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 

időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A feladat teljesítését a fogadóintézmény 

kijelölt munkatársa a napló vonatkozó oszlopában aláírásával igazolja. 

Közösségi szolgálat koordinátora: 

az iskola intézményvezetője által az IKSZ megszervezésére felkért pedagógus, aki 

a működte- téssel és tevékenységekkel kapcsolatos feladatokért felel. 

Koordinátor feladata: az intézmény közvetlen környezetében azoknak a helyszíneknek 

és lehetőségeknek, együttműködő szervezeteknek a feltérképezése, amelyek lehetővé te-

szik a tanulók számára a közösségi szolgálat teljesítését, továbbá ellenőrzi a közösségi 

szolgálati naplókat és statisztikákat készít. 
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X.  Mulasztások igazolása 

1. A tanév hosszát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét 

jogszabály határozza meg, és az iskola helyi rendje egészíti ki. 

2. A szülő indokolt hiányzás esetén legfeljebb 3 napot igazolhat tanévenként.  

3. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni 

az osztályfőnöktől, ha a tanuló előreláthatólag 3 napnál többet hiányozni fog, akkor 

az iskola igazgatójától. 

4. A várható távolmaradáshoz tartozó kikérőket – amelyek iktatásra kerülnek – füg-

getlenül a távolmaradás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni, legalább 

a távolmaradást megelőző napon. 

5. A tanulónak az orvosi (szülői) igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, de leg-

később 8 munkanapon belül be kell mutatnia, vagy a szülőnek a KRÉTA rendszer 

e-ügyintézésén keresztül el kell juttatnia az osztályfőnökének. Ha a tanuló ezt nem 

teszi meg, hiányzása igazolatlannak minősül. A tanév utolsó tanítási napját köve-

tően az addig nem igazolt hiányzások igazolatlannak minősülnek. 

6. Az osztályfőnök a szülőt értesíti a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, 

illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás törvényben 

foglalt következményeire. 

7. Megszűnik annak a nem tanköteles tanulónak a jogviszonya, aki igazolatlanul 30 

óránál többet mulaszt, és a szülő erről legalább 2 alkalommal írásban értesítést ka-

pott. 

8. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 150 órát, az osz-

tályfőnök írásban értesíti e tényről a tanulót és szüleit. Az értesítésben felhívja a 

figyelmet a mulasztott órák következményeire is. Ezt az értesítést a 200. elért óra 

esetén meg kell ismételni. 

9. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együtte-

sen a 250 tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdem-

jeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a ne-

velőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló mulasztása-

inak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emi-

att teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát 

kell tennie. A tanulónak félévente minimum 3 érdemjegyet kell szereznie. 

10. 750 után érkező, késő tanulók fegyelmező intézkedésben részesülnek Az elkéső ta-

nuló nem zárható ki a tanóráról. A tanítás kezdetéről rendszeresen késő tanuló a 

következő büntetésben részesül, amelyről a szülőt az osztályfőnök írásban értesíti: 

 az 5. késés után osztályfőnöki figyelmeztetés 

 a 10. után osztályfőnöki intő 

 a 15. után osztályfőnöki rovó 

 a 20. után igazgatói rovó 

 a 25. után nevelőtestületi figyelmeztetés 
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 a 30. után fegyelmi eljárás indul ellene, melynek esetleges kimenetele az 

iskolából történő kizárás lehet nem tanköteles tanuló esetén 

11. A tanítási nap folyamán a tanítási órára későn érkező tanulót későnek, a késés idő-

tartamának megjelölésével írja be a tanár az elektronikus naplóba. A késések ideje 

összeadódik és 45 perc késedelmi idő esetén igazolatlan órát kell beírni. A bejáró 

tanulók esetében a közlekedési okok miatti késés igazolható. Az óráról történő in-

dokolatlan késés fegyelmi vétség. A tanuló által vállalt egyéb órákról, szakköri 

foglalkozásokról stb. való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

12. Ha a tanuló az iskola képviseletében tanulmányi vagy sportversenyen, vagy iskola 

által szervezett foglalkozáson vesz részt, a tanár a távollétet a naplóban jelöli, az 

osztályfőnök igazolja, és igazolt hiányzásnak tekinti. 

13. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert 

nyelvvizsgán vesz részt, akkor a vizsga napján és az azt megelőző 1 tanítási napon 

hiányozhat tanévenként és nyelvenként két alkalommal. Az országos tanulmányi 

verseny megyei döntője előtt 1 napot, a regionális, országos döntő előtt 2 napot 

vehet igénybe a tanuló felkészülésre. A hiányzást ebben az esetben az osztályfőnök 

igazoltnak tekinti. 
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XI.  A hetes kötelességei 

1. A hetes megbízatása hétfőn reggel tanítás előtt kezdődik, és pénteken tanítás után 

ér véget. 

2. A hetes gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről. Az 

óra után a tantermet csak rendezett (pl.: a teremben az utolsó óra után székek fel-

rakása) és tiszta állapotban hagyhatják el. 

3. Jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók szemé-

lyét, az esetleges rongálás tényét. 

4. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a 

hetesnek jelentenie kell az igazgatóhelyettesnek. 

5. A hetes kötelezettsége elmulasztása esetén – annak súlyosságától függően – az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés súlyosságáról. 

6. A hetesek nevének feltüntetése a KRÉTÁ-ban történik. 
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XII.  Tanórán kívüli foglalkozások 

1. A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tudományos, technikai, művészeti, szakmai 

érdeklődésének kielégítése, alkotóképessége fejlesztése céljából részt vehet iskolai 

diákkörök létrehozásában és munkájában. A tanuló javasolhatja az e pontban em-

lített diákkörök megalapítását is az intézmény vezetőjénél. 

2. A diákkörök október elején kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. 

A diákkörök működéséről év elején az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat. 

3. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szer-

vezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 17 óráig befejeződjön, valamint hogy a 

tanulókra legalább egy pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok meg- szer-

vezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell a szüksé-

ges termeket, felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 17 

óránál később is befejeződhet. 
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XIII.  Egyéb rendelkezések 

1. Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken a tanulók az iskolai ünneplő ruhát viseljék: 

lányok sötét alj, matrózblúz alkalomhoz illő cipő; a fiúk sötét nadrág, fehér ing, 

sötét cipő és – az időjárástól függően – nyakkendő. A diákok ünnepi öltözetének 

része az iskola jelvénye, ezt olyan külső rendezvényeken is viseljék, amelyen az 

iskolát képviselik. 

2. A testnevelésórákon kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak 

tájékoztatást. 

3. A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkor-

mányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő va-

lamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a 

hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

4. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak a szer-

vező tanár vagy az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük. 

5. Az iskola rendszeres tájékoztatást nyújt programjairól, a tanév eseményeiről és 

ezek időpontjairól az iskola honlapján, az elektronikus ellenőrzőben illetve az is-

kolarádión keresztül. 

6. A szülők elektronikus naplóhoz való hozzáférése egyéni kódok alapján lehetséges, 

melyről az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

7. A tanulók az őket megillető jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatják. 

8. Az intézmény az iskolai foglalkozások keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát nem ruházza át, így a dolgok készítésében közreműködőket díjazás 

nem illeti meg. 

9. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni. 
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XIV. Záró rendelkezések 

1. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A há-

zirend egy-egy példányát mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és 

a szülői szervezetnek át kell adni, az iskola könyvtárában és aulájában ki 

kell függeszteni, valamint az iskola honlapján közzé kell tenni úgy, hogy 

azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a 

felelős. A házirend egy példányát az iskola könyvtárában lehet megtekin-

teni, elektronikus formában pedig az iskola honlapján mindenki számára el-

érhető. E feladat megszervezése az intézményvezető feladata. 

2. A házirend módosítására az érdekelt tanulók a diákönkormányzatnál vagy az 

iskola igazgatójánál, a tanulók gondviselői, illetve az iskola alkalmazottai 

az iskola igazgatójánál írásban tehetnek javaslatot. Az így beterjesztett ja-

vaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 

3. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan az érdekeltek 

kérdéssel fordulhatnak az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, vala-

mint a diákönkormányzat vezetőjéhez. 

4. Jelen házirend a jóváhagyást követő 1. munkanaptól hatályos. Jelen házirendet 

az intézmény vezetője hagyja jóvá. 

 


