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I. Általános alapelvek
1. A házirend célja, feladata
A házirend feladata azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az iskola törvényes működését, a pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítását és
szabályozzák az iskolahasználók egymással való kapcsolatát.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások,
az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
A házirendben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell
gyakorolni, illetve teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell
fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jogok gyakorlása akkor nem tekinthető
rendeltetésszerűnek, ha az a házirendben, a köznevelési törvényben, a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, az érdekképviseleti lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékoztatási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit – a köznevelési törvényben szabályozott eljárás keretében – orvosolni kell. Az eljárásban a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás
nem tisztázható megnyugtatóan.

2. A házirend jogi háttere, személyi és területi határa
A tanulói jogok körébe tartoznak az általános emberi és állampolgári jogok, a gyermeki jogok
és a köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogok.
Iskolánk házirendjét – Pedagógiai programunkkal és az SZMSZ-szel összhangban – a hatályos jogszabályokra támaszkodva az iskolai életre vonatkozó előírások alapján került összeállításra. Kiemelt törvénytárak, melyek keretet adtak a készítőknek:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről



1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről



229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
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4/2002. (II. 26.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól



328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról



Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól;



A 2012. évi XXVI. törvény az 1999. évi XLII. a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról;



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;



A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI.4) kormányrendelet.

A Házirend területi hatálya az iskolai élet (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan
való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is, feltéve, hogy az átvonulás szervezett módon az intézmény felügyelete alatt történik), valamint az intézmény területén kívüli, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre terjed ki.
A Házirend személyi hatálya a tanulókra, a pedagógusokra, az intézményben foglalkoztatott
többi alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol
jogokat, illetve kötelezettségeket.
A Házirend időbeli hatálya a házirend kihirdetésének napjától visszavonásig érvényes. Vonatkozik a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is.

3. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
Az intézményi szabályzatok – közöttük a házirend – elkészítéséért a köznevelési intézmény vezetője a
felelős.

A Házirend tervezetét megvitatják az iskolai tanulóközösségek (osztályok) és véleményüket
küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákközösség (DÖK) vezetőségéhez (megalakulása esetén) és a küldöttgyűlésen megtárgyalják az észrevételeiket. A diákvezetőség a véleményeket
összesíti, és a DÖK segítő tanárral együtt megtárgyalja a javaslatokat az iskola igazgatójával. A
tárgyalás mindaddig tart, amíg az érintettek konszenzusra nem jutottak. Az iskola a tanulók
véleményének figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.
A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el – az SZMSZ-ben rögzített eljárásrendnek megfelelően,
az értekezletekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A házirendet az iskola intézményvezetője hagyja jóvá.

Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:
- az iskola intézményvezetője, az intézményvezető-helyettesek, az iskola munkaközösség vezetői, (továbbiakban: az Iskolavezetés tagjai)
- a nevelőtestület
- a diákvezetőség (DÖK) (a tanulók nagyobb közösségének kezdeményezésére)
/diákképviselő
- jogszabályi változás miatt szükséges a módosítás.
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A Házirend módosítását a fent leírt módon kell végrehajtani, - kivéve, ha kizárólag törvényi
változás teszi szükségessé a módosítást, és attól való eltérés nem lehetséges – az érintettekkel
az igazgató által jóváhagyott szabályzatot ismertetni kell a változás tekintetében, felelős az osztályfőnök

4. A házirend nyilvánossága
Az intézmény tanulói a házirend kivonatát az első osztályfőnöki órán megkapják. Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján, illetve első szülői értekezletén tájékoztatni köteles a
tanulókat és a szülőket a házirend szabályairól. A házirend előírásai, értelmezése felől a tanulók
és szülők tájékoztatást kérhetnek a tanuló osztályfőnökétől, valamint az intézmény vezetőjétől.
A köznevelésről szóló törvény alapján a tanuló joga, hogy az iskolában hozzájusson a jogai
gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulónak jogában áll az iskolai dokumentumokat megismerni: az SZMSZ-t, a pedagógiai programot és a házirendet. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak az iskola könyvtárában valamint az iskola honlapján.

II. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok, eljárások rendje és formái
1. A tanuló személyiségi jogainak tiszteletben tartása
A tanulói jogokat és kötelezettségeket a köznevelési törvény 46. § (6) bekezdése részletesen
tartalmazza. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletét tiszteletben tartsák. A magánélethez való jogát az iskolában a tanuló akkor gyakorolhatja, ha az
nem vezet mások kirekesztéséhez, elszigeteléséhez, kigúnyolásához, ha az etikai elvárásokkal
összeegyeztethető.
A tanulók jogi kötelezettségei körébe tartozik mások emberi, állampolgári, gyermeki jogainak
tiszteletben tartása, továbbá a jogszabályokban rögzített egyéb kötelezettségek is beletartoznak.
A tanulók vallási, világnézeti meggyőződését, etnikai, nemzeti önazonosságát tiszteletben kell
tartani. A tanulónak joga van ezen meggyőződésének kinyilvánítására, de csak akkor, ha nem
sérti mások joggyakorlását, illetve ha ez nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a
jogát, nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.

2. A személyes adatok védelme
A tanuló (a szülő) által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak jogszerűen
meghatározott célokra szabad felhasználni.
Az iskola a tanulókról a köznevelési törvény 41.§-ban meghatározott adatokat tartja nyilván.
Az adatok továbbítása a köznevelési törvény és az adatkezelésről szóló törvény előírásainak
megfelelően történhet. A tanuló köteles személyi adatainak változásait az osztályfőnöknek bejelenteni.
Az iskola gondoskodik arról, hogy az adatok ne jussanak illetéktelenek tudomására. A tanulói
adatok továbbítása az intézmény adatkezelési szabályzata alapján történhet.

3. A kérdezés, véleménynyilvánítás, tájékoztatás, információhoz jutás rendje
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával, kulturáltan véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekről, illetve véleményét bármely kérdésben kifejtse.
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Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított
keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A tanulónak joga, hogy
a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökhöz vagy az iskolavezetéshez forduljon kérdéseivel.
Az írásban tett felvetéseire 30 napon belül választ kell kapnia.
A köznevelésről szóló törvény 46. §-a (1) bekezdésének j) szakasza alapján a tanuló joga,
hogy jogai megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, igénybe vegye a nyilvánosságot. Az iskola a vitás ügyek rendezése érdekében előzetes egyeztetést
biztosít a szülőnek és a tanulónak. Az előzetes egyeztetésre az iskola igazgatója tesz javaslatot.
Az egyeztetésen részt vesz az eljárást kezdeményező, az iskolavezetés, a tantestület, a DÖK,
illetve a szülői szervezet képviselője. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, a jogorvoslatot le
kell folytatni.
A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlását és az iskolai tevékenységét érintő szükséges információkhoz.
A tanulókat minden tanévben az osztályfőnökök tájékoztatják a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokról. Az iskola alapvető dokumentumait (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) az iskola honlapja tartalmazza. A dokumentumok nyomtatott példányát az iskolai könyvtárban kaphatják meg betekintésre.
A tanuló joga, hogy tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, munkájának
értékeléséről. A tanulónak a felvetett kérdéseire érdemi választ kell kapnia.
3/a. Osztály- diákbizottság (ODB)




Az ODB az osztály és az egyes tanulók érdekeit egyaránt képviseli.
Minden olyan esetben, amikor a tanulót vagy a tanulók egy csoportját jogsérelem éri, az
ODB eljárást kezdeményezhet. Az eljárás lépései: kezdeményezi a probléma tisztázását
és megoldását abban a körben, ahol a probléma jelentkezett. Ha nem sikerül megnyugtató módon megoldást találni, az osztályfőnökhöz fordul. Ha ez sem hoz eredményt, akkor
az
ODB
az
igazgató,
vagy
a
DÖK
segítségét
kérheti.
3/b. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK)

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik. (SZMSZ)










A diákbizottság szükség szerint, de kéthavonta legalább egy alkalommal ülésezik. A
diákönkormányzati faliújságon keresztül az iskola minden tanulója értesül az időpontról
és a napirendi pontokról.
A diákbizottság ülésein az osztályonként választott 2 diákképviselő vesz részt, akik képviselik az osztály véleményét. A diáktanács ülései nyilvánosak, de a vezetőség dönthet egy
adott témában a nyilvánosság korlátozásáról.
A diákbizottság ülésein jegyzőkönyv készül, a határozatokat az iskola weboldalán a DÖK
menüpont alatt és a diákönkormányzati faliújságon olvashatják az iskola tanulói.
A tanulói vélemények figyelembe vétele szempontjából a véleményezési jog a tanulók nagyobb közösségére értendő. Nagyobb közösségnek minősül az érintett közösség, csoport
tanulói létszámának 50 %-a.
Ki kell kérni a véleményt az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 15 fő) érintő, de a
többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.
Az iskola biztosítja a rendszeres működéshez szükséges anyagi és technikai eszközöket.
A Diákönkormányzat képviselője útján részt vesz a Fegyelmi Bizottság munkájában.
Az iskolai Diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról. (Diáknap)
9






Évente legalább egyszer diákközgyűlést hívnak össze, mely küldött közgyűlésként is megszervezhető. A diákközgyűlésen a Diákönkormányzat vezetője és az iskola igazgatója beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetére, érvényesülése. A közgyűlésen a tanulók kérdést intézhetnek az iskola
igazgatójához az iskola életét érintő ügyekben, és arra 30 napon belül érdemi választ kell
kapniuk.
A diákönkormányzat jogosult minden olyan kérdéssel foglalkozni és azt az iskola vezetésével megvitatni, amely a tanulók nagyobb közösségét érinti.
A diákönkormányzati tájékoztatási rendszer alapja a DÖK faliújság.

4. A tanulók képességeinek, érdeklődésének megfelelő oktatásban való részvétel
Az iskola tanulóinak joga, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságuknak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljenek, képességeiknek megfelelően tovább tanuljanak.
A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken,
versenyeken. A tanulók az iskolai, kerületi, városi és országos versenyekre való felkészüléshez
igénybe vehetik a szaktanárok felkészítő munkáját. A tanulmányi és sportversenyeken induló
tanulót az igazgató a verseny napján felmenti a tanítási órákon való részvétel alól.

5. Rendszeres egészségügyi felügyelet, az ellátás formái és rendje
A köznevelésről szóló törvény 46. §-a (6) bekezdésének d) szakasza szerint a tanuló joga,
hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön; a törvényi előírásoknak
megfelelő orvosi vizsgálatokon részt vegyen.
A vizsgálatokról a tájékoztatás az osztályfőnök feladata. A rendszeres egészségügyi felügyelet
ellátásának formái az alábbiak:
 évente egyszer a fizikai állapot mérése, szakorvoshoz irányítás
 tanköteles tanulók évente egyszeri fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálatának megszervezése az iskolaorvos és a védőnő irányításával, az osztályfőnök ellenőrzésével
 egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése a szakképzési évfolyamra való bekerülés előtt.
 iskolaorvosi rendelés hetente kétszer, rendelési időben
 védőnői felügyelet hetente három alkalommal, rendelési időben
Egészségügyi és ifjúságvédelmi problémák esetén az iskola orvosa, és ifjúságvédelmi felelőse a tanulók rendelkezésére áll a meghatározott rendelési időben.
Rosszullét esetén a tanulók a titkárságon, ill. az iskola védőnőjétől az orvosi szobában kaphatnak segítséget.
Az iskola a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények - gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély, gyermekek átmeneti otthona - címét, telefonszámát.
A drogprevenció szervezett formában folyamatosan, képzett előadók segítségével történik.

6. Átlépés másik oktatási intézménybe
 A szülő - 18 év felett a tanuló a szülő (gondviselő) egyetértésével - írásban nyújtja be
kérvényét az igazgatóhoz. Tanköteles tanuló esetében a befogadó iskola vezetője írásban nyilatkozik a tanuló átvételéről.
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 Kilépés előtt a tanuló leadja az iskolai tulajdont képező könyveket, eszközöket, felszereléseket, valamint diákigazolványát. A leadás igazolásához a megfelelő aláírásokat a
felelős dolgozóktól beszerzi.

7. Átvétel osztályon belül másik csoportba
 Indokolt esetben a tanuló - a szülő jóváhagyásával - kérvényt nyújt be az igazgatóhoz.
Az igazgató a szakmai, művészeti igazgatóhelyettes véleményének figyelembevételével
hozza meg döntését.

8. Számonkérés alóli felmentések
 A beszéd-, ill. íráskészség zavar esetén a törvény lehetővé teszi, hogy a tanuló részben
vagy egészben felmentést kapjon egy vagy több tantárgyból a számonkérés alól.Erre
vonatkozó szülői kérelmet a szakértői véleményt mellékelve az iskola igazgatójához
kell benyújtani. A szakértői vélemény alapján az igazgató 2011. évi Köznevelési törvény, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az adott tanévre megadja a mentességet részben vagy egészben a tanulónak. A tanuló a tanórákon köteles részt venni és a
tanórai munkába bekapcsolódni.A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat,
akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak.
Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában.
 Az érettségi vizsgán a tanuló másik tantárgyat választhat, ha a tanulót előzőleg mentesítették az érettségi tárgy értékelése és minősítése alól. Szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbelivel, illetve a szóbelit írásbelivel lehet helyettesíteni a 100/1997. (VI.13.)
Korm. rend. alapján.

9. A tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentések
 Testnevelési óráról való felmentéshez az iskolaorvos által nyilvántartásba vett szakorvosi nyilatkozat szükséges. A gyógytestnevelésre kötelezettek kötelesek gyógytestnevelésre járni, és a foglalkozásokon való részvételt havonta az osztályfőnöknél igazolni.
 A gyógytestnevelés jegyköteles tantárgy, amit havonta bemutat a tanuló a szaktanárnak.
Ezek a jegyek alkotják a félévi és az évvég osztályzatokat.
 Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a 100/1997 (VI.13) Korm. rend. szerint kell
eljárni.
 Az előrehozott érettségi vizsgához a tanulónak a középiskolai tantervi követelmények
teljesítéséről osztályozó vizsgán kell számot adnia.

10. A tankötelezettség teljesítése – elméleti órákról történő felmentés
 A szülő írásbeli kérelmet nyújt be az iskola igazgatójához, hogy mentesítse gyermekét a
mindennapos iskolába járás alól (kivétel a gyakorlati képzés).
 Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre
irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után
dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét.
 Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be
kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt
napon belül köteles megküldeni véleményét.
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 A tantárgyi felmentést az iskola igazgatója határozatban rögzíti. A határozat tartalmazza
az osztályozó vizsga időpontját, a tájékoztatást az osztályozó vizsga követelményeiről,
az osztályozó vizsgától való távolmaradás következményeiről, a jogorvoslati lehetőségről, továbbá arról, hogy a tanórai foglalkozásokon való részvételhez az igazgató előzetes engedélyét is be kell szereznie.
 A tanuló az igazgató döntése ellen a határozat kézhezvételét követően 15 napon belül
fellebbezést nyújthat be. A döntés jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül
nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.
 A beírási naplóban, törzslapon szerepeltetni kell azokat a tanulókat, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló, törzslap megjegyzés rovatában.
A félévi és tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsga előtt az iskola konzultációs időt biztosít a tanulónak. A tanuló vizsgára való felkészítéséről
a szülő, tudásának méréséről az iskola gondoskodik. A tanuló a tanév/félév elején köteles a félév tananyagát, követelményét a szaktanárral egyeztetni.

11. A független vizsgabizottság előtti vizsga
 A tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A
független vizsgabizottság igénybevétele arra nyújt lehetőséget, hogy a tanuló az iskolán
kívül méresse meg tudását.
 Az ilyen típusú kérelmet - a hatályos jogszabályok figyelembevételével –a tanköteles
tanuló esetén a szülő írásban, a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig jelent be. a bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván
vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amely az első félév valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg
a vizsgát.
 A tanuló a félévi/év végi bizonyítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül kérvényezheti, hogy független vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehessen.
 A független vizsgabizottság előtt letehető vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi. Az iskola igazgatója a hozzá benyújtott kérvényeket oda továbbítja.

12. Felvételi eljárás
A felvételi összpontszám egyezősége esetén az alábbi sorrend alapján rangsoroljuk a felvételizőket:
- a rajz felvételi pontszám
- központi felvételi pontszám
- matematika felvételi pontszám
- hátrányos helyzet
- halmozottan hátrányos helyzet
- lakóhely (IX. kerület, illetve Budapest).
Részletes szabályozását a „Felvételi szabályzat” tartalmazza.

13. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási
kérdések
Az óratervben szereplő, kötelező és kötelezően választható tanórák
 Az iskolába történő jelentkezéskor a tanulók képzési-oktatási profilt választanak, és ez egyben a kötelezően választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. A képzési jel12

legnek megfelelő óratervről a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk a felvételi eljárás keretén
belül, illetve a beiratkozás utáni első szülői értekezleten.
 Az idegen nyelv választása a 9. szakgimnáziumi osztályban beiratkozáskor történik. A választható idegen nyelvek: angol, német.

14. A tanórán kívüli foglalkozások
 A tanulók diákköröket (szakkörök, érdeklődési körök, önképző körök, énekkar stb.)
alakíthatnak. A diákkör megalakításának feltétele az, hogy létszáma elérje a tíz főt, s tevékenysége illeszkedjen az iskola hatályos nevelési-pedagógiai programjához. Ha a foglalkozáson résztvevők száma tartósan 5 alá csökken, a diákkör automatikusan megszűnik. A diákkörök szakmai irányítását az igazgató engedélyével a DÖK kérése alapján
pedagógus, vagy külső szakember láthatja el.
 Az iskola a diákok javaslatát figyelembe véve kezdeményezi diákkörök, sportköri foglalkozások működését. Jelentkezni lehet a foglakozást vezető szaktanárnál a tanév elején szept. 30-ig.
 A jelentkezés egy tanévre szól, indokolt esetben a foglalkozásokról felmentést írásbeli
kérelemre az iskola igazgatója adhat.

15. Tanulószobai és kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásának rendje
 A tanulószoba megszervezésének célja a tanulók felzárkóztatásának segítése,
hátrányaik leküzdésében való segítés, egészséges életmódra nevelés.
 A tanulóknak írásban kell jelentkezni a szülő illetve a gondviselő nyilatkozatával együtt, a 9. osztályos tanulóknak beiratkozáskor, a 10. osztályos tanulóknak
június 30-ig.
 Az iskola legkésőbb szeptember 10-ig tájékozatja tanulóit, a szülőket a kérvények elbírálásáról.
 Kötelezően ajánlott mindazon tanulók részére a tanulószobai tevékenységen való részvétel, akik évet ismételnek vagy nagyon gyenge általános iskolai eredménnyel jöttek iskolánkba.
 A 9. évfolyamon két alkalommal kell arról értesíteni a szülőt, hogy gyermeke
számára a felzárkóztatás érdekében a tanulószobai tevékenység ajánlott, először
a szeptemberi felmérések eredményének alapján, másodszor a félévi eredmények ismeretében.
 A tanulószobai tevékenység szervezése a magyar nyelv és irodalom, matematika, biológia és a kémia tantárgyak elsajátításához nyújt segítséget. Amennyiben
legalább nyolc szülő valamely másik tárgy elsajátításához, felzárkóztatásához
kéri segítségünket, akkor az iskola lehetőségeihez mérten megszervezi a felzárkóztató tevékenységet.
16. A kollégiumi elhelyezés szabályai:
 Ha a tanuló vagy szülő (gondviselő) az iskolához fordul azzal a kéréssel, hogy a tanuló
részére kollégiumi elhelyezést biztosítson, akkor az iskola tanügyi igazgatóhelyettese,
ifjúságvédelmi felelőse és a tanuló osztályfőnöke segít a kollégiumi elhelyezésben.
 A kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni a kollégiumi döntéshez, a kollégiumi tagsági viszony keletkezéséhez, megszüntetéséhez.
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III. A tanuló kötelességei, magatartási elvárások
A tanuló kötelessége, hogy:
 a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, eleget tegyen szóbeli és írásbeli beszámolási kötelezettségeinek,
 az érdemjegyeit naprakészen vezesse az ellenőrző könyvében, a bejegyzéseket aláírassa
gondviselőjével, és az iskolába magával hozza az ellenőrző könyvet,
 segítse az intézmény feladatainak teljesítését és a hagyományápolást,
 a vizsgán, vagy az írásbeli dolgozat alatt csak megengedett segédeszközt használjon,
 a tanórákon az ott elvárható felszereléssel megjelenjen, hiányzásait a házirendben szabályozottak szerint igazolja,
 azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, melyekre jelentkezett, ellenkező esetben hiányzását megfelelő módon igazolnia kell,
 magatartása fegyelmezett legyen, maradéktalanul végrehajtsa az iskola pedagógusainak
és felnőtt dolgozóinak utasításait, a házirend előírásait, és az iskola helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokat betartsa,
 védje a személyi és közösségi tulajdont, az épület berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésszerűen használja,
 az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdetekor az osztályfőnök és a szaktanárok a
tanuló tudomására hozzák e szabályok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja,
 öltözéke legyen tiszta, rendezett, a helyszínhez illő, az időjárásnak megfelelő. Iskolai
ünnepélyen sötét szoknya vagy nadrág, és fehér blúz vagy ing, pulóver viselése kötelező.
Politikai és egyéb csoportosulásokhoz tartozását azok egyenruhájának, jelképeinek viselésével az iskolában és az iskolán kívüli programokon nem demonstrálhatja.
A tanuló nem hozhat be, nem viselhet, nem rajzolhat az iskolában közszemérmet sértő
ábrákat és önkényuralmi jelképet, nem használhat trágár kifejezéseket.
A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését követően - feltéve,
hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt - három éven belül - jogszabályban
meghatározottak szerint - a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson.
Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó
iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás:
 az iskola által a pedagógiai programban és az osztály évi programjában tervezett iskolán
kívüli rendezvényeken (pl. osztálykirándulás, múzeumlátogatás stb.) a házirend szabályai érvényesek. Dohányozni, szeszes italt, valamint kábítószernek minősülő anyagokat
fogyasztani tilos!
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IV. Az iskola munkarendje
Az órák és a szünetek rendje
 Tanítási napokon az iskola nyitvatartási rendje: 600-től 2100–ig.
 A tanítás 745 órakor kezdődik. Minden diáknak a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban kell megérkeznie az iskolába.


1. Csengetési rend
1.

07:45-

08.30

2.

08:35

09:20

3.

09:30-

10:15

4.

10:20-

11:05

5.

11:10-

11:55

6.

12:15-

13:00

7.

13:15-

13:55

8.

14:00-

14:40

9.

14:45-

15:25

10.

15:30-

16:10

11.

16:15-

16:55

12.

17:00-

17:40

13.

17:45-

18:25

14.

18:30-

19:10

 Az óraközi szünethez a tanulónak és a tanárnak is joga van. A hetes felhívhatja a tanár
figyelmét a csengetésre.
 Témazáró dolgozat írása esetén, ill. ha a tananyag ezt kívánja (pl. videó), az osztály
egyetértésével a tanórák összevonhatók. Az így elmaradt szüneteket az órák után kell
biztosítani, de ez nem zavarhatja a tanítás rendjét, a többi osztályban folyó munka nyugalmát.
 A tanulók iskolában tartózkodását órarendjük, illetve a tanórán kívüli elfoglaltságuk határozza meg. A várakozási időt a folyóson, az iskola udvarán, nyitva tartás esetén kölcsönzés, helyben olvasás céljából a könyvtárban tölthetik.
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15. Az iskola elhagyásának rendje
 A tanulók az órarend szerinti utolsó órájuk előtt csak írásos engedéllyel hagyhatják el az
iskola épületét. Egyéb esetben az iskolából tanítási idő alatt 12. évfolyam befejezéséig
kimenni tilos! Ez súlyos fegyelmi vétséget von maga után legalább igazgatói intőt
(amennyiben a tanuló már igazgatói intés fegyelmező intézkedésben részesült, úgy a
következő fegyelmezési fokozatot kapja). Az engedélyt az osztályfőnök és az ügyeletes
vezető írja alá.
 Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóban rögzíti.
 Amennyiben csak az óra elején tudják meg a tanulók, hogy az óra elmaradása miatt hazamehetnek, a kapun történő kiengedésükről az őket hazaengedő ügyeletes vezető intézkedik.
 Ha a tanóra a kicsengetésnél korábban fejeződik be (pl.: óraösszevonás, stb. miatt), a
tanulókat az órát tanító tanár engedi el.
 Csak ügyeletes vezető engedhet el óráról tanulót, osztályt.

16. A tanórai magatartással és a szünetekkel kapcsolatos szabályok
 A tanítási órák, a foglalkozások kezdetekor a tanulók felállással köszöntik a pedagógust, és állva hallgatják végig a hetes jelentését.
 A tanuló a tanóra alatt nem rágógumizhat, és sem ételt sem italt nem fogyaszthat.
 A tanuló tanóra alatt nem hagyhatja el az osztálytermet. (Kivéve egészségügyi probléma.) A hetes (a csoport felelőse) megbízható osztálytermen kívüli feladattal is.
 A pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.
 Az oktató-nevelő munkát zavaró jellege miatt a tanuló a mobiltelefonját, annak összes
tartozékát, valamint bármilyen szórakoztató-elektronikai eszközt tanítási óra alatt a táskájában csak kikapcsolt állapotban tarthat, ezek használata csak az óraközi szünetekben
engedélyezett. Ha a tanuló telefonja zavarja az oktató-nevelő munka rendjét, az órát tartó pedagógus dönt fegyelmező intézkedésről.
 Az óraközi szüneteket a tanulók a folyosón, jó idő esetén az udvaron tölthetik.
 A tanteremben csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
 Szünetekben a folyosóügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.
 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerülik a lármázást és minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
 A büfé becsöngetés után már nem vehető igénybe, ha a tanulónak órarend szerinti órája
van.
 A büfé nyitva tartása: 700 – 1630
 Az ebédeltetés általános rendje az ebédlő ajtaján olvasható. Ebédidő: 11.30 – 15 00-ig.

17. A hetesek, a csoportfelelősök, ügyeletesek feladatai
 A csoportfelelősök hetesi feladatokat látnak el a bontott órákon is.
 A hetesek kiválasztása az osztályon belül névsor szerint történik A hetesi megbízás hétfőn reggel kezdődik, és pénteken a tanítás után ér véget. Ha az egyik vagy mindkét hetes hiányzik, akkor az osztályban új hetes(eke)t kell megbízni.
 Ha az órát tartó tanár becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg az órán, a hetesnek jelentenie kell a tanáriban vagy az iskola titkárságán, vezető ügyeletesnek.
 Óra elején a hetes jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzók személyét.
 A hetes gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről.
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 Az óraközi szünetben a tanulók tanáraikat a tanári szobából kihívhatják.

18. A hivatalos ügyintézés rendje
 A tanulók, a rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz, illetve az ügyeletes vezetőhöz fordulhatnak.
 Az osztályfőnöki hatáskört maghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök
véleményét meghallgatva.
 A tanulók a titkárságot, illetve a gazdasági irodát a szokásos napi ügyek intézése végett
csak a félfogadási időben kereshetik fel. A félfogadási idő az irodák ajtaján olvasható.
 Az osztály több tanulóját érintő ügyekben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. /pl. diákigazolvány/
 Tanítási szünet idején (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola külön ügyeleti rend szerint,
szerdán tart nyitva 800 – 1200 óra között.
 Rendkívüli esetben az ügyeletes vezetőt, az igazgatóhelyettest, az igazgatót azonnal is
megkereshetik a tanulók.
 Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat), más iskola tanulóit csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, az ügyeletes vezető vagy tanár engedélyével. Telefonhoz csak
rendkívül indokolt esetben hívható tanuló.

V. Tanórán, tanórán kívüli foglalkozások (napi, heti) rendjének
kialakítási szabályai







 Az órarend készítésénél törekszünk az egyenletes napi terhelés biztosítására.
A tanórán kívüli foglalkozások időpontja illeszkedik a tanulók órarendjéhez.
Az időpontokról és a termekről a tanulók tájékoztatást kaphatnak a szaktanártól, az
irodában és a folyosón található óra ill. teremrendből.
Az internetet a tanulók tanár felügyelete mellett a könyvtárban használhatják.
A diákkörök (szakkörök, érdeklődési körök, önképző körök, énekkar stb.) egész
tanévben működnek.
A mindennapi testedzés a testnevelési órákon valósul meg.
Az iskolai sportkör rendjének megállapításához a tanulók véleményét ki kell kérni.
A diákönkormányzat véleményezési jogával DÖK megbeszélésen él.

VI. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolá
hoz tartozó területek használati rendje
 Az iskola minden tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, az iskola rendjének,
tisztaságának, dekorációjának megőrzéséért. Ha a tanuló hiányt vagy rongálást észlel,
akkor azt köteles az órát tartó tanárnak vagy az ügyeletes vezetőnek jelezni.
 A tanuló anyagilag felelős az iskolától ideiglenes használatra átvett, illetve az iskolában
használt eszközökért, vagyontárgyakért. Ha a tanuló a felszerelésben kárt okoz, azonnal
jelenteni kell az órát tartó tanárnak, egyéb esetben az osztályfőnöknek.
 Ha a tanuló kárt okozott, a tanuló ellen vizsgálat indul a károkozás körülményeinek
megvizsgálására, az okozott kár nagyságának elbírálására. A szülőt tájékoztatni kell a
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vizsgálat eredményéről. A tájékoztatással egyidejűleg (kiskorú tanuló esetén) a köznevelési törvényben meghatározott mértékben a szülő köteles a kárt megtéríteni. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, az iskola igazgatója a tanuló illetőleg a szülő ellen pert
indíthat. Szándékos károkozás esetén a tanulót az anyagi felelősségen túl fegyelmi felelősség is terheli.
A számítástechnika terem, a könyvtár, az ebédlő, a tornaterem, a tornaszoba és a speciális felszereltségű szaktantermek használati rendjét a helyiségben kifüggesztett szabályzat tartalmazza. Betartása kötelező.
A szaktantermek használatának szabályairól a tanév első szakóráján a szaktanárok tájékoztatják a diákokat, és megtartják a munka és balesetvédelmi oktatást.
Tanuló az iskolai szertárakba csak tanári engedéllyel léphet be.
Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni, másik terembe áthelyezni csak a terem- vagy leltárfelelős hozzájárulásával lehet. Az iskola területéről
bármilyen eszközt kivinni csak a kivitelre vonatkozó igazgatói engedéllyel szabad.
Tanítási idő alatt is csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni az iskola alagsorában, a
tornateremben, a tornaszobában, a számítástechnika termekben, a könyvtárban és a zárt
szaktantermekben. A kulcsokat a tanárok veszik fel a portáról. Az órák közötti szünetekben ezeket a helyiségeket a diákoknak el kell hagyniuk.
A tanítási időn kívül a tanuló tanári vagy diákkör-vezetői felügyelet mellett használhatja
az iskola helyiségeit.
A tanulók vendégeket az iskola zártkörű rendezvényeire csak igazgatói engedéllyel hívhatnak.
A tanulók az iskolában és az iskola környékén nem dohányozhatnak, nem fogyaszthatnak szeszesitalt és drogot.
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőket az iskolai Tűzvédelmi
Szabályzat szabályozza, valamint az SZMSZ tartalmazza.
Tűz esetén történő riasztáskor a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint
kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök
ismerteti tanítványaival.

VII. Védő-óvó előírások, amelyeket a tanulóknak az iskolában való
tartózkodásuk során meg kell tartaniuk
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor munka- baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt
venni. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi
felelősének irányításával. A jelenléti ívet a tanulók kötelesek aláírni!
A számítástechnikai, a szakmai gyakorlat és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt legalább évente egy alkalommal külön munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak,
ahol jelenléti ívet írnak alá, és amelynek témája bekerül az osztálynaplóba.
 Alkohol, drog behozatala és fogyasztása az iskola területén tilos.
 Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat az iskolába behozni tilos.
 Az iskolába tilos behozni szúró, vágó, lövő eszközöket, vagy más, fegyvernek minősülő
eszközt.
 A tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tárgyait felelősséggel kezeli, megőrzésükről gondoskodik. Nagyértékű vagyontárgyak, műszaki cikkek behozatalát mellőzni kell,
mert az iskola meghibásodásuk és elvesztésük esetén felelősséget nem vállal.
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 Testnevelési órán, sportfoglalkozáson, gyakorlati foglalkozáson gyűrűt, órát, karkötőt,
nyakláncot, fülbevalót, műkörmöt, piercinget viselni tilos. Ha ez utóbbi nem levehető, a
tanuló köteles leragasztani.
 A termekben, a folyosókon található elektromos kapcsolószekrényekhez, tűz- és balesetvédelmi berendezésekhez hozzányúlni tilos.
 A termekben található berendezések csak a felügyelő tanár utasítása és felügyelete mellett használhatók.
 Ha a tanuló balesetet vagy balesetveszélyes helyzetet észlel az iskola területén, köteles
azonnal jelenteni az iskola legközelebb elérhető dolgozójának, illetve az iskola titkárságán, az ügyeletes vezetőnek. A balesetről a balesetvédelmi megbízott baleseti jegyzőkönyvet készít.

VIII. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések
1. A mulasztások igazolásának eljárásai
 Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
 A mulasztás igazoltnak tekintendő, ha a tanuló
- a szülő előzetes írásbeli kérésére engedélyt kapott az igazgatótól a távolmaradásra (igazgatói jog a tanuló hiányzását igazolni)
- hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni,
- tanóráról való távolmaradása az iskola vagy az osztályközösség közös ügyeinek
intézése miatt az osztályfőnök engedélyével történik,
- közép-vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán
vesz részt, vagy tanulmányi versenyen szerepel, a felkészülésre két tanítási napra vonatkozóan,
- ill. ha a tanuló előrehozott érettségit tesz a felkészülésre 1 tanítási napra vonatkozóan,
- beteg volt és azt igazolta, valamint a hiányzás okáról már a mulasztás első napján szülője értesítette az osztályfőnököt.
 A tanulók mulasztásukat orvosi igazolással igazolhatják.
 A mulasztások kezdetekor a szülő vagy a gondviselő telefonon vagy levélben jelzi a tanuló hiányzásának okát és várható időtartamát.
 Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, ill. a hiányzást követő hónap 5-ig. A gyanúsan ismétlődő, vagy
pontosan nem tisztázható hiányzás esetén az osztályfőnök tájékoztatja az intézményvezetőt, aki a szülő meghallgatása után dönt az igazolás elfogadásáról.
 Ha a tanuló nem igazolta távolmaradását, hiányzása igazolatlan.
 Igazolatlan mulasztás esetén a tanuló szüleit írásban értesíti az osztályfőnök.
 Az igazolatlan mulasztás fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket von maga után:






1-5 igazolatlan óra = osztályfőnöki figyelmeztető
6-10 igazolatlan óra = osztályfőnöki intő
11-16 igazolatlan óra = igazgatói figyelmeztető
17-20 igazolatlan óra = igazgatói intő
21-25 igazolatlan órától fegyelmi eljárást kell indítani.
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 Azt a tanulót, aki összefoglaló számonkérések alkalmával rendszeresen igazolatlanul
hiányzik, fegyelmezőintézkedés alá kell vonni.
Az iskola, köteles a szülőt vagy gondviselőt értesíteni.
o tanköteles tanuló esetén az első igazolatlan mulasztáskor /1 óra után is/.
o nem tanköteles nappali tagozatos tanuló 15 óra igazolatlan mulasztása után, ha
nem önálló életvitelt folytat a tanuló. Önálló életvitel esetén a tanuló értesítendő.
 Ha a tanköteles tanuló a tanítási évben 10 órát vagy többet mulaszt igazolatlanul, a
gyermek és ifjúságvédelmi felelős értesíti a lakhely szerint illetékes jegyzőt és kormányhivatalt.
 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az igazgató tájékoztatja a szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében.
 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az
iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt és
kormányhivatalt.
 A testnevelés felszerelésének hiánya miatt a tanuló nem vehet részt az órai munkában,
de jelen kell lennie!!! Ezért az óra nem igazolatlan és elégtelen osztályzat sem adható.
 Ha a nem tanköteles korú tanulónál az igazolatlan mulasztás meghaladja a 30 órát, a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik, amennyiben a hiányzásról és következményeiről kétszer értesítették írásban a szülőt vagy gondviselőt.
A tanulói jogviszony megszüntetéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló
esetén a szülőt. Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

2. A késésekkel kapcsolatos szabályok








A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.
A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár.
45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolt- igazolatlan óra szaktantárgyanként.
A késések regisztrálása sávos rendszerben történik. 5 percenként történik a beírásuk a
naplóba. Ezek a 5 percek adódnak össze.
Az indokolt közlekedési okok miatti késés igazolható.
Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés
igazolható!
Az elkéső tanuló a tanítási óráról nem zárható ki.
Az elkéső tanuló a legkevesebb zavart keltve bekapcsolódik az órai munkába, kivéve a
testnevelési órát. Bemelegítés nélkül a testnevelési órán való részvétel balesetveszélyes.

3. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése és a mulasztás
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy tanítási évben meghaladja:
 a szakgimnáziumban (9-12. évf.) az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a kettőszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát,
 a szakgimnázium elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási
óráinak húsz-húsz százalékát,
 a szakgimnázium 14-15. évfolyamán az elméleti és gyakorlati alapozó oktatás
tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,
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 a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti és gyakorlati
oktatáson a tanítási órák húsz-húsz százalékát (éves szinten nem haladhatja meg
a 250 órát)
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, (a számításnál az éves óraszámot kell alapul venni) és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
Ha tanuló a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az gyakorlati tanítási
órák húsz százalékát meghaladóan igazoltan mulaszt, tanulmányait csak évfolyam megismétlésével folytathatja.
Amennyiben a tanulónak igazolatlan mulasztása nincs, úgy kérvényezheti a nevelőtestülettől,
hogy a mulasztás 20 % fölé eső részét a megjelölt időpontig ledolgozhassa, és ennek teljesítése után osztályozó vizsgát tehet.
 Az év végi osztályozóvizsga letételének engedélyezését írásban kell kérni az iskola
igazgatójától.
 A kérvényt az osztályozó értekezlet napjáig az osztályfőnöknek kell leadni.

IX. Szociális támogatás megállapítása és elosztásának elvei
1.A tankönyvellátás rendje
1/a. Térítésmentes tankönyvellátás

A tankönyvrendelés előtt az iskola egyezteti az érintettekkel a tankönyvlistát (szülők, diákok),
és a törvényben meghatározott időpontig minden tanulónak átadja azt.
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 A térítésmentes tankönyvtámogatás iránti igényt igénylőlapon lehet benyújtani az illetékes
igazgatóhelyettesnek.
 Az igénybejelentés időpontjáról az iskola értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A
határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az
igénybejelentés jogával (a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja).
 Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás igénylését követő
időpont után áll be, az iskola a tankönyvek kölcsönzésének biztosításával teljesítheti az
igényt.
 Az ingyenes tankönyvellátás történhet az iskolai könyvtárból való kölcsönzés, vagy a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás formájában.
 A tanuló köteles az iskolai könyvtárból kölcsönzött taneszközöket megóvni, rendeltetésszerűen használni, épségükre vigyázni és jól használható formában a lejárati idő végén visszaadni. Ha a tankönyv, taneszköz a tanuló hibájából elvész, megrongálódik, a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülője köteles megtéríteni az iskolának okozott kárt.
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1/b. Rendkívüli tankönyvsegély

 Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulókon kívül rendkívü1i tankönyvsegélyt
igényelhetnek az arra rászoruló tanulók.
A rendkívüli tankönyvtámogatás igényléséhez írásos kérelem és rászorultságot igazoló
dokumentum szükséges. A kérelmeket a tanév kezdetén szeptember 15-ig kell benyújtani a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősnek.
1/c. Tankönyvtámogatás

 A 2001. évi XXXVII. Tv. Tpr. (28.§ (1) alapján a tankönyv ingyenes hozzáférés lehetőségei:
- tankönyvkölcsönzés,
- tankönyv tanulószobában történő elhelyezése,
- használt tankönyv biztosítása,
- tankönyv megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás.
1/d. A tankönyv-és tartóstankönyv-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával kapcsolatos szabályok
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó
kárt az iskolának megtéríteni.
Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével,
megrongálódásával okozott kár megtérítésére köteles.
A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja. A kártérítési összegre a könyvtáros tesz
javaslatot, melyet az igazgató hagy jóvá.
Az igazgató dönt a kártérítési összegek csökkentése, mérséklése tárgyában.
1/e. A tankönyv iskolai könyvtárból történő megvásárlásának szabályai
A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható, (részletesen az SZMSZ melléklete szabályozza)
A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló
- a tankönyvet legalább 3 hónapig használja,
- a tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási
fokát alapul vevőárat kifizesse.
A tankönyv árára a könyvtáros tesz javaslatot, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá.
1/f. A kikölcsönzött könyv megrongálása és akár megtérítése
A kikölcsönzött könyv visszavételekor a könyvtáros ellenőrzi a tartós tankönyv állapotát, megrongálódása esetén a tankönyv könyvtárba való felvételekor érvényes tankönyvjegyzéki árat
megfizetteti, függetlenül attól, hogy a tanuló azt hány évig használta.
Megrongálásával okozott kár harminc napon belül megtérítendő.
1/g. A kártérítési kötelezettség mérséklése, ill. elengedése
A kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérelmet az iskola
igazgatójához kell benyújtani, aki harminc napon belül dönt, helyt ad vagy elutasítja a kérelmet. A kérelemben célszerű indokolni, hogy a tanuló ill. kiskorú tanuló szülője miért kérelmezi
a mérséklést, ill. az okozott kár elengedését.
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2. Az étkezéssel összefüggő kedvezmények
A tanulóknak lehetőségük van az iskolai étkezést igénybe venni.
 A tartósan beteg, a három vagy többgyermekes családban élő, továbbá a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónak az intézményi térítési díj 50 %-át
kedvezményként biztosítja az iskola. A kedvezményes ebédet igénylő tanulók írásban
az erre kialakított igénylőlapon, a kedvezményekre jogosító igazolások csatolásával
kérhetik az étkezési támogatást. Az igényjogosultságot három, és több gyermek esetén a
családi pótlékigazolással, tartós betegség esetén orvosi igazolással, rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén önkormányzati határozattal lehet igazolni.
 Az étkezési kedvezményekről tájékoztatást ad a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Az
étkezés igénylése osztályfőnökön keresztül a tanév kezdetén szeptember első hetében
történik.
 Az étkezési térítési díjat minden hónapban az előre meghatározott napon készpénzben
kell befizetni a gazdasági irodában. Az étkezési díj lemondására 2 nappal korábban a
gazdasági hivatalban van lehetőség.
 A tanuló a lakóhelye szerinti önkormányzattól is kérhet étkezési térítési díjtámogatást
rászorultsági alapon a mindenkori térítési díj helyi rendeletben meghatározott mértékéig.

X.

A tanulókra vonatkozó rendszeres egészségügyi felügyelet

 Egészségügyi és ifjúságvédelmi problémák esetén az iskola orvosa, pszichológusa és ifjúságvédelmi felelőse a tanulók rendelkezésére áll a meghatározott rendelési időben.
o Rosszullét esetén a tanulók a titkárságon, ill. az iskola védőnőjétől az orvosi
szobában kaphatnak segítséget.
 A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja az iskola a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős személyéről és arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető
fel.
 Gyermekbántalmazás vélelme esetén a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős értesíti a
gyermekjóléti szolgálatot; rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kez-
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deményezi, szükség esetén javaslatot tesz arra, hogy a támogatás természetbeni ellátás
formájában történjék.
 Az iskola a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények - gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó,
drogambulancia, ifjúsági lelkisegély, gyermekek átmeneti otthona - címét, telefonszámát.
 A drogprevenció szervezett formában folyamatosan, képzett előadók segítségével történik.
 A tanulókra vonatkozó rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje:
- évente egyszer a fizikai állapot mérése, szakorvoshoz irányítás
- tanköteles tanulók évente egyszeri fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálatának megszervezése az iskolaorvos és a védőnő irányításával, az osztályfőnök ellenőrzésével
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése a szakképzési évfolyamra való
bekerülés előtt

XI. A tanulók jutalmazásának elvei és formái










Jutalomban részesíthetők egyes tanulók, illetve a tanulók különböző csoportjai.
A jutalmazás elvei:
kiemelkedő tanulmányi eredmény, példamutató magatartás, kiemelkedő közösségi munka,kiemelkedő szorgalom,iskolai és iskolán kívüli versenyeken elért
eredmény, a szakmai gyakorlatokon végzett példamutató munka, iskolán kívüli
foglalkozásokon mutatott teljesítmény,hiányzásmentes félév, egyéb események
kapcsán
A jutalmazás formái:
szóbeli dicséret, írásbeli dicséret /az ellenőrzőben, bizonyítványban és a törzslapban, tantestületi jegyzőkönyvben!/
Jutalmazással élhet:
osztályfőnök, szaktanár/szakoktató, igazgató / igazgatóhelyettes, nevelőtestület,
diákönkormányzat
Jutalmazásra javaslatot tehet:
a fentiek,ODB,osztálygyűlés,iskolagyűlés,szülői közösség,munkáltatók,
egyéb külső szerv vagy személy
A jutalmazás egyéb formái:
könyv, oklevél, könyv utalvány, Jaschik plakett,
A jutalmazás /dicséret fokozatai:
szaktanári/szakoktatói dicséret, osztályfőnöki, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret,
Az iskolai vagy az iskolán kívüli területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat
a nyilvánosság előtt ismerjük el. /faliújság, iskolarádió, iskolagyűlés, ünnepi alkalmak/.
A jutalmat az osztály- vagy az iskolaközösség előtt kell átadni. Átadásra az osztályfőnök, az igazgató, illetve megbízottja jogosult.
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XII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A fegyelmező intézkedéseknél a köznevelési törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMIrendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonyból eredő, a Házirendben előirt kötelezettségeinek nem
tesz eleget, fegyelmező intézkedésben, súlyosabb esetben fegyelmi büntetésben részesülhet.

1. A fegyelmező intézkedések formái
 Szaktanári figyelmeztetés, intés
 Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés vagy megrovás
 Igazgatói figyelmeztetés, intés vagy megrovás
 Nevelőtestületi figyelmeztetés, intés vagy magrovás
A fegyelmező intézkedések elvei
 Fegyelmező intézkedések esetén az eljárást gyakorló követi a fokozatosság elvét, érvényesíti fejlesztő jellegüket, tiszteletben tartja a tanuló emberi méltóságát. A büntetés
mértékének arányosnak kell lennie az elkövetett vétséggel.
 Az iskola területén történő dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése:
o első esetben igazgatói intés,
o ismétlődés esetén a tantestület dönt akár a tanuló iskolából való eltávolításáról
is.

2. Fegyelmi eljárást megelőző intézkedés
Egyeztető eljárás, amelyet a Szülői Szervezet és az iskola Diákönkormányzata együttesen kezdeményezheti (l. SZMSZ)

3. Fegyelmi eljárást igénylő büntetések
 Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
 A fegyelmi büntetést a nevelőtestület által megbízott fegyelmi bizottság hozza. A fegyelmi bizottság tagjai (elnök, igazgató megbízottja, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős).A szavazáskor 2/3-os szótöbbség kell a határozat elfogadásához.
 A fegyelmi büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények,
juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, másik, azonos típusú iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából.

XIII. Tanműhelyi házirend
 A tanuló köteles a gyakorlatot a számára átadott beosztás szerinti helyen és időpontban
letölteni, erről jelenléti ívet vezetni.
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 A tanműhelyben az oktatás 7.45-kor kezdődik és 20.00-ig tart, két műszakban. A műszak megkezdése előtt 15 perccel érkezik meg a tanuló, hogy átöltözésre legyen ideje.
 A tanulók csak saját műszakjukban tartózkodhatnak a tanműhelyben, hogy a másik csoport munkáját ne zavarják.
 Az ellenőrző könyvet kötelesek a tanulók minden nap maguknál tartani, és azt a műszak
végén az oktatóval aláíratni.
 A tanműhelyben csak a tanuláshoz szükséges felszerelést szabad bevinni. Rádió, magnó, walkman, CD-lejátszó, kártya használata tilos! Az eltűnt értékekért az iskola felelősséget nem vállal. Órán rágógumit rágni tilos.
 Hiányzások: a tanműhelyi oktatásban résztvevő tanulókra a mulasztás, késés tekintetében a Házirendben foglaltak érvényesek.
 Hiányzás esetén a tanuló a munkakezdés előtt értesíti a gyakorlóhely vezetőjét, és értesíti az iskolát (osztályfőnököt, vezetőket).
 Betegség esetén csak a munkaképesség csökkenését bizonyító orvosi igazolás fogadható
el.
 A mulasztott gyakorlatokat pótolni kell, ennek időpontját az iskola határozza meg.
 Meg kell ismételnie a tanévet, ha a gyakorlati foglalkozásról a tantervben előírt igazolt
és igazolatlan mulasztás a gyakorlati óraszám 20 %-át meghaladja.
 A munkaidő nem lehet több heti 40 óránál.
 A gyakorlatok ideje alatt az iskola és a munkahe1y házirendje érvényes a tanulóra.








1. Létesítmények, eszközök használatának joga
Az iskolai gyakorlóhelyeken a tanulók munkájukat segítséggel vagy önállóan végzik a
megbízott szakember felügyelete mellett.
A tanuló joga az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés során szaktanári, szakoktatói
felügyelet mellett a szakmai képzéshez alkalmazott eszközök használata.
A tanuló köteles az eszközöket rendeltetésszerűen alkalmazni, rendben tartani.
Az iskolai tanműhely felszerelését, eszközeit a tanulók felkészítés és felügyelet nélkül
nem használhatják.
Az eszközök meghibásodásáról, sérüléséről a tanuló köteles az iskolai, illetve a tanműhelyi felügyeletet biztosító oktatóját értesíteni. Sérült eszközt használni tilos!
A gyakorlati képzés során, ha a tanuló a kötelességeit a helyszínen vétkesen és súlyosan
megszegi, fegyelmi, jogellenes károkozás esetén kártérítési eljárás alá vonható.

XIV. Juttatások és kedvezmények a szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzésében
A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények. Oktatási szünet, pihenőidő
 A saját tanműhelyi tanulóinkat a gyakorlati képzésen kedvezményes étkezés, vagy
ebéd-hozzájárulás, munkaruha illeti meg
 Az oktatási szünet a tanév rendjének megfelelően megilleti.
 A tanulószerződéssel, ill. megállapodási szerződéssel rendelkező, vagy tanműhelyben
oktatott tanulót az oktatási szünetek és pihenő napok megilletik.
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 Az összefüggő termelési gyakorlat idejére jár a tanulói munkadíj, amelynek mértékét
jogszabály határozza meg.

1. A szakképzésben résztvevő tanuló gyakorlati foglalkoztatására
vonatkozó szabályozás
 A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
 Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél is történhet. Ebben az esetben a tanuló és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából tanulószerződést kell kötni.
 A nyári termelési gyakorlatra együttműködési megállapodás keretében az iskola kihelyezheti a tanulót a szakképzési törvényben foglaltaknak megfelelően.
 A tanulószerződés, megkötésekor, módosításakor, továbbá a gyakorlati képzés során tilos a hátrányos megkülönböztetés.
 A tanulót a gyakorlati képzéssel megbízott személy a gyakorlati képzési feladattal öszszefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti.
 A gyakorlati képzési idő a napi nyolc órát nem haladhatja meg.
 A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
 A tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a gyakorlóhely nyilvántartja, és a tanuló
munkanaplójába bejegyzi. A tanuló köteles mulasztását igazolni.
Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés szerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges.
 A tanuló első számú kötelessége, hogy képessége, tudása szerint végezze munkáját.
 Tanulóink a legnagyobb gonddal vigyáznak a tanműhely felszerelésére, a falak, ajtók,
ablakok és a padok épségére, tisztaságára! Az esetleges kárt okozója megtéríti.
 Az oktatási idő alatt tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábítószer fogyasztása! Ez a tilalom érvényes minden helyiségben és minden napszakban.
 A tanulók a tanműhelyben megfelelő öltözékben jelenjenek meg!
 Az időszakos vizsgákat csak megfelelő öltözékben kezdheti meg a tanuló.
 Az iskola tűzriadó tervét – oktatója ismertetése alapján – a tanuló megismeri, és szükség
esetén tanári irányítással ennek megfelelően cselekszik!

XV. Az iskola és a szülő kapcsolata
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 A szülők a szülői jogok gyakorlati megvalósítása érdekében – osztályonként – szülői
közösséget hoznak létre. Az osztály szülői közössége két-három főből áll, ők egyúttal
tagjai az iskola Szülői Közösségének.
 Az iskola Szülői Közössége egy tanévben legalább két alkalommal ülésezik, megvitatja
az iskolát és a diákokat érintő kérdéseket. Üléséről jegyzőkönyv készül. A szülőket tanévenként két alkalommal, szaktanári fogadóórákon tájékoztatja az iskola a diákok fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről. A szaktanárok szükség esetén tanácsokat adnak nevelési kérdésekben.
 Az osztályfőnökök évente két alkalommal az osztályban tanuló diákok szüleinek szülői
értekezleteket tartanak, ahol ismertetik az iskolai életre vonatkozó szabályokat, elvárásokat, értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét, és a felmerült kérdésekre válaszolnak.
 A szülő írásban javaslatot tehet az iskolát és a diákokat érintő kérdésekről az igazgatónak, a nevelőtestületnek és a szülői szervezetnek. Amennyiben a válasz kollektív döntést vagy állásfoglalást nem igényel, úgy a kézhezvételtől számított 30 napon belül, ha
tantestületi döntést vagy állásfoglalást igényel, a szülő legkésőbb az első ülést követő 3
napon belül jogosult a válaszra
 A szülő rendszeres tájékoztatását a gyermek fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről,
magatartásáról és egyéb iskolai közlésről a diák ellenőrző könyvén keresztül az osztályfőnök biztosítja. A szülő rendszeres aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatás tudomására
jutott.
 A szülő a fentieken túl is jogosult az igazgatótól a fogadóóráján, a szaktanártól vagy az
osztályfőnöktől – előre egyeztetett időpontban – felvilágosítást kérni.
 A szülő felelősséggel tartozik gyermeke tanulmányi és képzési kötelezettségének teljesítéséért. Meg kell tennie minden tőle elvárhatót a gyermek fejlődéséért, rendszeres
kapcsolatot kell tartania a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Segítse elő, hogy
gyermeke beilleszkedjen a közösségbe; az iskola rendjét és a közösségi élet magatartási
szabályait elsajátítsa.
 A szülő – gyermekének az iskolai foglalkozásokról való hiányzását és okát – a hiányzás
első napján az iskola titkárságán bejelenti a 282-66-45 telefonszámon.
 Amennyiben a távollét igazolása orvosi vagy hatósági igazolással történik, a szülőnek
az igazolást alá kell írnia, egyéb a igazolást a szülő az ellenőrző könyvbe ír be.

XVI. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
1. Az iskolai beszámoltatás rendje
 A röpdolgozatot, szódolgozatot, órai feleltetést nem kell előre bejelenteni a tanárnak.
 A témazáró dolgozatot legalább 1 héttel a megíratás előtt, az egész osztályt érintő nagyarányú szóbeli számonkérést (pl. több tétel egyidejű számonkérését) legalább két héttel
korábban be kell jelenteni a tanárnak.
 Az évfolyamdolgozatok és kisérettségik időpontját az év elején határozzuk meg. Ennek
időpontjait a szaktanárok egyeztetik.
 Egy nap legfeljebb 2 órán át íratható témazáró dolgozat (1 tantárgyból két órás vagy 2
tantárgyból 1-1 órás)
 A számonkérés gyakoriságát a tanár határozza meg, de a félévi ill. az év végi osztályzat
megszerzéséhez legalább 3 érdemjeggyel kell a diáknak rendelkeznie.
 A témazáró dolgozatokat, évfolyamdolgozatokat és a kisérettségik írásbeli részét a következő tanév elejéig köteles a tanár megőrizni, és kérésre a szülőknek megmutatni.
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 A dolgozatok javítására 14 munkanap, témazáró dolgozatnál 21 munkanap áll a tanár
rendelkezésére. Ettől eltérni csak betegség, külföldi tartózkodás, továbbképzésen való
részvétel esetén lehet. (Az akadály megszűnése után 5 munkanapon belül köteles a tanár
a javítást elvégezni.) Ha az adott határidőn belül a tanár nem javította ki a dolgozatot,
akkor a félév zárásáig köteles pótolni. Ha a tanuló kéri, az osztályzat megállapításánál
figyelembe kell venni az időben ki nem javított dolgozat osztályzatát is.
 Ha a tanuló a témazáró dolgozat megírásakor hiányzik, akkor azt köteles pótlólag, a tanárral egyeztetett időpontban két héten belül, de legalább a félév lezárásáig a szaktanár
döntése alapján órán, vagy órán kívül megírni.
 A tanuló teljesítményének értékelésével és az iskolai beszámoltatással, a Pedagógiai
Program megfelelő fejezete foglalkozik.

2. A tanulók munkájának elismerése
 A félévi osztályozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi osztályzatot a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.
 A témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és évvégi osztályzatba duplán számít.
 Ha a tanuló az adott tantárgyból eléri a 2.00 átlagot, akkor félévi és évvégi osztályzata elégséges.
 Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is
meghatározhat a szaktanár.

3. A tanuló teljesítményének értékelésének, minősítésének formája
 Írásbeli teljesítmény esetén:
- gyakori a pontozásos értékelés, melynek szabályozása a munkaközösségi tervekben található,
- a tanár köteles a tanulót a pontozás módjáról, ponthatárokról, érdemjegyekről tájékoztatni
- Szóbeli teljesítmény esetén:
- elsődleges a kommunikációs készség fejlődése, fejlesztése
- Teljesítmény minősítésének formája:
- a tanuló az évközi teljesítményért érdemjegyet; félévkor, évvégén osztályzatot
kap,
- 1-5-ig terjedő skálán, mindig egész számmal történik, melyről a tanár a tanulót
tájékoztatni köteles, a tanuló pedig az ellenőrző könyvbe beírni köteles,
- szóbeli értékeléskor a javuló teljesítményeket, és a gyengébbeket is motiváljuk,
- a témazáró dolgozatok érdemjegye a félévi és év végi osztályzatba duplán számít,

4. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének formái
4/a. Magatartás

 A tanulók magatartás osztályzatának kialakításakor figyelembe vesszük:
- osztályban tanító tanárok véleményét,
- az osztály, diákbizottság javaslatát,
- a tanulók önértékelését,
- a diáktársak értékelését,
- osztályozó konferencián elhangzott véleményeket.
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 A magatartás osztályzat az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, és a felnőttekhez való viszonyát, önmaga és mások
iránt érzett felelősségérzetét is tükrözi.
 A tanuló magatartásának értékelésénél meghatározóak a Házirendben megfogalmazottak betartása, különös figyelemmel az iskola által a tanulóval szemben is támasztott erkölcsi követelményekre. Figyelembe kell venni az osztályközösségért és az iskola közösségéért végzett munkát, valamint az iskola hírnevének öregbítésére tett erőfeszítést.
4/b. Szorgalom

A szorgalom osztályzat a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való
viszonyát, munkavégzését, kötelességtudatát tükrözi.
A tanulók szorgalom értékelésekor figyelembe vesszük:
- az osztályban tanító tanárok véleményét
- az osztály diákbizottság javaslatát
- a tanulók önértékelését
- a diáktársak értékelését
- az osztályozó konferencián elhangzott véleményeket.
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MELLÉKLETEK

Iskolai védő, óvó előírások
[Házirend 3.2. pontjához]
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Védő-óvó előírások, melyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmébenaz iskolában tartózkodás során bekell tartani

1.1

A legfontosabb rendszabályok e körben következők:


A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) életkoruknak
és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a haladási
naplóban kell dokumentálni.



Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak
(dráma és tánc, testnevelés és sport, fizika, kémia, informatika), a pedagógus köteles az
első tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.



Minden gyakorlati foglalkozáson a szakterületnek megfelelő munka- és tűzvédelmi oktatást kell tartani és azt meg kell ismételni minden esetben, amikor az oktatás lényegi
körülményei és eszközrendszere megváltoznak. A részletes szabályokat az intézményí
munka- és tűzvédelmi szabályzat tartalmazza.



A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor követendő teendőket a veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza.



Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken dohányozni, szeszes italt behozni és fogyasztani szigorúan tilos.



Az iskola területén és közvetlen környékén, az iskola által szervezett rendezvényeken a
bűncselekménynek számító tudatmódosító szerek, illegális drogok behozatala és fogyasztása szigorúan tilos.

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, a megszervezésükkel
kapcsolatos eljárások:


Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben
foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata.



Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő biztosítja. Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), egészségügyi alkalmassági követelmények
vizsgálata,oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.



A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.
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A vizsgálatokról előzetesen, és az azok során felmerülő megállapításokról a szülők értesítést kapnak.



A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény
biztosítja.



A szakorvosi vélemény figyelembe vételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja, melyeken a részvétel kötelező.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, közzététele

1.2



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az igazgató által e feladatokkal
megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a
tanulók rendelkezésére áll.



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, fogadóóráját az iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap) megfelelő
módon nyilvánosságra kell hozni.



Szükség esetén, a hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus is
bekapcsolódik a problémák megoldásába.
Baleset-megelőzési előírások, intézkedések baleset esetén

1.3


Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, az első tanítási nap osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem
legfontosabb szabályait.



Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, hogy senkit ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.



Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget.



Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek be.



Az iskolában a folyosói mozgás során a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.



Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével és felügyeletével használhatnak.



A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.
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A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe át kell kísérni vagy mentőt hívni.



A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnök, vagy akadályoztatása esetén más érintett pedagógustájékoztatja a szülőt.



A tanulóbaleset tényét, körülményeit a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell
jegyzőkönyvben rögzíteni.
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2. SZ. MELLÉKLET

2
2.1

Az iskolához tartozó létesítmények, helyiségek és eszközök használati rendje
A tanórán kívüli foglalkozások rendje

A tanórán kívüli foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik. A résztvevőkkel egyeztetett
időpontban, az intézmény nyitvatartási idején belül, …… óra és …… óra között szervezhetők,
ha a foglalkozás tanítási órával nem ütközik, és helyét, idejét egyeztették …… igazgatóhelyettessel.
A foglalkozások rendjét a foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezető hagy jóvá.
2.2

A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az iskola
hirdetőtábláján és honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető közzéteszi.
2.3

A számítógéptermek használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak tanár engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az
óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése, a magánjellegű internet használat, illetve saját adathordozók, egyéb
hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotukba. A használat során be kell
tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait (lásd még: informatika szabályzat előírásai szabályai).
A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe ételt, italt bevinni, ott étkezni, inni szigorúan tilos, és a foglalkozások során meg kell őrizni a
gépterem rendjét és tisztaságát.
A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles
betartani.
Az iskola könyvtárában a tanulók használhatják a számítógépeket, a rendelkezésre álló vezeték
nélküli rendszeren keresztül az iskolai azonosítójukkal csatlakozhatnak az iskolai hálózathoz.
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2.4

A tanműhelyek, gyakorlati oktatótermek használata

A tanulók a tanműhelyekben, gyakorlati oktatóteremben csak a szakoktató engedélyével tartózkodhatnak. A tanulóknak a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt legalább 10 perccel meg
kell jelenniük a gyakorlati oktatás helyszínén. Az öltözőben értéktárgyakat nem hagyhatnak,
azokat a szakoktatóknak megőrzésre át kell adniuk. A tanulóknak a gyakorlati foglalkozáson a
munkavédelmi szabályoknak megfelelő munkaruhában, a gyakorlati oktatásra alkalmas állapotban kell megjelenniük. A különböző ékszerek viselése, a hajviselet a szakmai szabályok
vagy a szakoktató utasításai alapján korlátozható. A tanuló a gyakorlati foglalkozások során az
eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal különös gondosággal köteles eljárni, vigyáznia kell mások és saját testi épségére, a rábízott berendezésekre, eszközökre. Az anyagokkal takarékosan,
kellő gondossággal köteles gazdálkodni. Bármilyen rendellenességet, balesetet azonnal jelentenie kell a gyakorlati oktatónak, és mindent meg kell tennie a veszélyhelyzet elhárításáért. A
foglalkozások végén a munkahelyét rendben és tisztán hagyja el.
2.5

A tornaterem használati rendje

A tornatermek tanítási időben és tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és
felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.
E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő
pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.
A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal
hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan a mulasztása. Az állandó felmentett, a
részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók felmentésükről az iskolaorvosi igazolást
szeptember végéig átadják a testnevelő tanárnak.
Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy az iskolaorvos javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az a tanítási nap első vagy az utolsó órája. A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak ezután vonulhatnak be, majd a becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt. A óra végén az öltöző elhagyásakor lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják annak ajtaját.
Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti
szünetben a testnevelő tanár gondoskodik, míg az öltözők és zuhanyozók rendjéért, tisztaságáért a tanulók felelősek.
A tanulóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a baleset- és munkavédelmi előírásokat. Tanórai baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.
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2.6

Az ebédlő használatának rendje

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt, az ebédidő kivételével zárva
kell tartani. Az ebédlőt a tanulók a nyitvatartás alatt vehetik igénybe.
Étkezés előtt – az egészségvédelem érdekében – ajánlott a kézmosás. Az étkezési jegyet át kell
adni a konyha dolgozójának. Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak
sorban és legyenek udvariasak. Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a
kijelölt helyen kell beadni. Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia
kell az asztal és az étkező tisztaságára, rendjére.
2.7

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Az iskolában heti két alkalommal orvos, a hét minden napján pedig védőnő rendel. A rendelések az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint, fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti.
A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezője gondoskodik a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról, míg az iskolai gyakorlati oktatás idején ezt a feladatot az iskolaorvos látja el. A vizsgálatokon való részvétel kötelező, a hiányzók a pótlásról egyénileg kötelesek gondoskodni.
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3.sz. melléklet

3/1. A tanulmányok alatti vizsgák, szakmai szint és köztesvizsgák
A tanév folyamán az iskola igazgatójának döntése és az osztályban tanító tanárokkal előre egyeztetett
időpontban bármikor szervezhető tanulmányok alatti vizsga. (Betegség, külföldi tartózkodás, átvétel
másik iskolából, stb.)

3/1/a. Osztályozó vizsga
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
- hiányzása meghaladta a törvényben meghatározott óraszámot, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet
– osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha előrehozott érettségi vizsgát
kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi tanterve szerint csak
magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli
érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.
Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.
Ha a tanuló hiányzása valamely tantárgyból meghaladja a tanítási órák 30%-át, gyakorlati órák esetén a
20%-át, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az adott
tantárgyból osztályozóvizsgát tegyen. A gyakorlati idő pótlását a nevelőtestület engedélyezheti.
- a tanuló félévi illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében saját választása szerint
független vizsgabizottság előtt tehet vizsgát.
Az osztályozó vizsgák rendje:
- az adott tantárgy vizsgáját a szakmai vizsga és az érettségi eljárási követelményeinek megfelelően kell szervezni (szóbeli, írásbeli vagy mindkettö, vizsgabizottság, vizsgaadminisztráció stb.)
.
- egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyból szervezhető vizsga
- az osztályozó vizsga témaköreit, követelményeit a tanulók a vizsga időpontja előtt (legalább két
hónappal) megkapják a szaktanártól(kivéve azokat a tanulókat, akik hiányzásuk miatt tesznek
osztályozó vizsgát.)
Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanuló javító vizsgát tehet. Amennyiben a
javító vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.

3/1/b. Különbözeti vizsga




Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának, időpontjának meghatározása során mindig
egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

3/1/c. Javítóvizsga
A javítóvizsga időpontja:
- augusztus utolsó hete, az időpontról az iskola értesítést küld, amit az évvégi bizonyítvánnyal egy időben kapnak kézhez a tanulók. Az időpont az iskola portáján kifüggesztve és a honlapon is megtekinthető
A javítóvizsgák rendje:
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-

-

az adott tantárgy vizsgáját a szakmai vizsga és az érettségi eljárási követelményeinek
megfelelően kell szervezni (szóbeli, írásbeli vagy mindkettő, vizsgabizottság, vizsgaadminisztráció stb.)
egy vizsganapon legfeljebb három tantárgyi vizsga szervezhető
a javítóvizsga témaköreit a szaktanárok határozzák meg a helyi tanterv alapján. és erről
a tanulókat a tanévzáróig írásban tájékoztatják
a javítóvizsga előtt a szaktanárok konzultációs lehetőséget biztosítanak a tanulóknak
a javítóvizsga időpontjáról a tanulók tanévzárón tájékoztatót kapnak és tájékozódhatnak az iskola honlapján.

3/1/d. Pótló vizsga
-

Amennyiben a vizsgáról való távolmaradást a tanuló 24 órán belül orvosilag igazolja, illetve
előzetes írásbeli kérelmére az igazgató engedélyezte, pótlóvizsgát tehet.
A pótló vizsga időpontját az éves munkaterv tartalmazza.

3/1/e. Független vizsgabizottság előtt zajló viz
Az Nkt. 46.§ (6) bekezdés m) pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai során
pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és
javítóvizsga.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
megelőző harmincadik napig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát
tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.

3/1/f. A tantárgyi vizsgák szabályai



A vizsgára jelentkezés
A vizsganapokat az iskola a képzési rendjében tanévenként határozza meg. Az adott igazgatóhelyettes jelentkeztet a vizsgára. Ő alakítja ki a vizsgarendet (időpontok, vizsgázók száma).
Távolmaradás a vizsgáról
A vizsgát megelőző napig írásban lehet vizsgahalasztást kérni.
Indokolt esetben a halasztást az igazgató engedélyezheti. A vizsga napján halasztási kérelem
nem fogadható el, a vizsga eredménytelennek minősül, amennyiben a távolmaradás orvosilag
nem igazolható. Az orvosi igazolást a vizsgát követő 24 órán belül kell bemutatni az osztályfőnöknek.

3/1/g. Vizsga lebonyolítása
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása, a vizsgabizottság megbízása, az írásbeli és szóbeli és
gyakorlati vizsgák menete a R. 64. § -72. § alapján történik.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarész(ek)ből állhat az iskola Pedagógiai
Programja alapján.
A tanulmányok alatti vizsgán az Nkt. 4. § (13) aa) hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.
A tanulmányok alatti vizsgarészek:
- írásbeli
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-

szóbeli
gyakorlati

3/1/h. Írásbeli vizsgák általános szabályai
- a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék
- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a
tanuló nevét és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje:
 45 perc,
 a magyar nyelv és irodalom vizsgán 60 perc áll a tanuló rendelkezésére
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával
Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, kivétel,
pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. A tanuló a vizsgát tovább folytathatja.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár az adott napon kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli
Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapjára és értesíti az igazgatót.

3/1/i. A szóbeli vizsga általános szabályai
Egy napon három szóbeli vizsga tehető le.
- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 10 perccel kötelező megjelennie
- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell biztosítani
- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel
készül az önálló feleletre
- a felkészülési idő legalább 20 perc,
- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
- a felelet maximum 10 percet tarthat
- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal
póttételt húz, amit az elnök jegyzőkönyvbe vesz a vizsgabizottság jóváhagyásával
- két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet.
Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a
vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről.
Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján
dönt.

3/1/j. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelmé



A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan
befolyásolta.
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény
pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
Június 30-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
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A tanulók értékelése:





Olyan tantárgyak esetében, amelyből írásbeli/gyakorlati és szóbeli vizsga is van, a vizsgákon a
tanulók teljesítményének értékelése, az elért pontszámok érdemjeggyé történő alakítása az
egyes tárgyak középszintű érettségi vizsga értékelésével azonos módon történik. A legalább
elégséges osztályzat megszerzésének feltétele vizsgarészenként legalább (a mindenkori érettségi
vizsgaszabályzatban meghatározott %-os teljesítmény elérése.
Olyan tantárgyak esetében, amelyből csak írásbeli/szóbeli/gyakorlati vizsga van, a vizsgákon a
tanulók teljesítményét %-ban kell kifejezni. A százalékok átváltása osztályzatra a középszintű
érettségi vizsgákon alkalmazott kulcs szerint történik.
Szóbeli vizsgákon, valamint a testnevelési gyakorlati vizsgán a póttétel húzása esetén az értékelés a középszintű érettségi vizsgákon alkalmazott módszer szerint történik.

Az osztályzatok megállapítása a vizsgabizottság feladata. A vizsgabizottság által hozott döntés iskolai
döntés, amellyel kapcsolatban alkalmazni kell a köznevelési törvény eljárási szabályait.

3/1/k. A vizsgaeredmények dokumentálása
A tanulmányok alatti vizsgák eredményeit osztályzattal minősíti a vizsgabizottság, és jegyzőkönyvben
rögzíti majd aláírásával igazolja azok valódiságát. Az elért osztályzatokat az osztályfőnök a vizsga
napján záradékolja a naplóba és a törzslapon az alábbiak szerint:
Vizsga típusa

Napló

Osztályozó vizsga
x
Különbözeti vizsga
x
Javító vizsga
x **
Pótló vizsga
x
Független vizsgabizottság
x
*A határozat alapján esetenként más és más
**Csak az évfolyamismétlő tanulónál
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Törzslap

Bizonyítvány

x
x
x
x
x

x
*
x
x
x

4. sz. melléklet
4/1. A térítési díj, tandíjbefizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
4/1/a. A térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó szabályok
- Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett iskolai
foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
- Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított
szabályok szerint (KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és
Tandíjszámítási Szabályzata kiadásáról 2015.08.28. Magyar Közlöny) – fizetendő térítési díjak és
tandíjak mértékéről, illetve az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt.
A döntés előtt kikéri a nevelőtestület a szülői munkaközösség, az iskolaszék (ez utóbbiak
megalakulása esetén) a véleményét.
- A felnőttoktatásban részt vevő minden tanuló köteles a jogszabályokban meghatározott térítési díjat vagy tandíjat fizetni.
A tandíjról és térítési díjról a gazdasági ügyintéző csekket állít ki, melyet átutalással kell befizetni a csekken megadott számlaszámra. A Térítési-és Tandíjszámítási Szabályzat 10 §- a szerint.
(1) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, illetve a
nagykorú tanulót.
Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.
(2) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban,
határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.
(3) A térítési díj és a tandíj befizetésének végső határideje:
a) a tanítási év első félévre vonatkozóan október 15-e,
b) a tanítási év második félévre vonatkozóan március 15-e.
(4) A térítési díj és a tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény vezetője a házirendben határozza meg.
Indokolt esetben részletfizetést lehet kérni, melyet az iskola igazgatója engedélyezhet.
Amennyiben a tanuló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget:
- a nappali munkarend szerinti oktatásban a szolgáltatást nem veheti igénybe,
- a felnőttoktatásban a tanulói jogviszony nem jön létre, ill. megszűnik.

4/1/b. A térítési díj, tandíj visszafizetésére vonatkozó szabályok
Térítési díjat vagy tandíjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha a befizető egészségügyi okok miatt nem kezdte meg tanulmányait, illetve családfenntartóvá vált, és emiatt abbahagyja tanulmányait.
Megkezdett tanulmányok esetén csak különlegesen indokolt esetben térítjük vissza a tanulmányokkal arányos mértékben a térítési díjat.
Javítóvizsgára befizetett összeget nem térítünk vissza.
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4/1/c. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
-

-

független vizsga
a tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második
alkalommal történő megismétlésekor
a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ide értve a javító-pótló vizsgát
is, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második v. további javítóvizsga,
a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsga
az adott tárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti
sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája.

4/1/d. A térítési díj összege
1. A térítési díj és a tandíj alapja
3. § (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az
l. sz. függelékben meghatározott díjalap (a továbbiakban: díjalap).
(2) A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben kizárólag a szakmai
alapfeladatra jutó folyó kiadások összege vehető figyelembe, az 1. sz. függelékben leírtak szerint.
(3) A KLIK elnöki utasításnak megfelelően a járási tankerületek legkésőbb minden év május
utolsó munkanapjáig meghatározzák a következő tanévben alkalmazandó díjalapot.
5. A térítési díj és a tandíj mértéke
b) a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap Táncművészeti,
képző- és iparművészeti, báb- és színművészeti ág, és szolfézs előképző esetén:
ba) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,
bb) 16%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
bc) 17%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag,
bd) 18%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,
be) 19%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag,
bf ) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén
c) a tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött, nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező
tanuló esetében a díjalap
ca) 15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,
cb) 17%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
cc) 19%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag,
cd) 20%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,
ce) 30%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag,
cf ) 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(2) A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az R. 33. § (1) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott köznevelési közfeladatokért térítési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a díjalap 20%-a.
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(3) Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén – a közismereti képzés elsajátítására irányuló
vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony kivételével – térítési díjat
kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap
a) 3%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag,
b) 4%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag,
c) 10%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag,
d) 15%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag,
e) 20%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag,
f ) 30%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(4) A független vizsgáért térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke tantárgyanként a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.
(5) Az R. 34. § (1) bekezdés f ) pontja alapján a vizsgázónak a szakmai vizsga esetén térítési
díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, a szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányada.
(6) Az R. 34. § (1) bekezdés e) pontja alapján vizsgázónak az érettségi vizsga esetén térítési
díjat kell fizetnie, amelynek mértéke az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
a) középszintű érettségi vizsga esetén 15%-ának,
b) emeltszintű érettségi vizsga esetén 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg.
(7) Az R. 33. § - ában meg nem határozott egyéb foglalkozásokért térítési díjat kell fizetni,
amelynek mértéke a díjalap
a) 15%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag,
b) 16%-a 4,1 és 4,5 közötti tanulmányi átlag,
c) 17%-a 3,6 és 4 közötti tanulmányi átlag,
d) 18%-a 3,1 és 3,5 közötti tanulmányi átlag,
e) 19%-a 2 és 3 közötti tanulmányi átlag,
f ) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény
(2) Az R. 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai
programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás
esetében a tandíj mértéke a díjalap
100%-a,
(3) Az R. 36. § (1) bekezdés c) pontja alapján középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése
esetén a tandíjak mértéke
a) az évfolyam harmadik alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 50%-a,
b) az évfolyam további alkalommal történő megismétlése esetében a díjalap 100%-a.
(4) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján és a R. 36.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy
további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a harmadik vagy további szakmai vizsga,
annak javító- és pótló vizsgája esetében a díjalap
a) 8%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,
b) 13%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
c) 20%-a 2,5 és 3,4 tanulmányi átlag,
d) 28%-a 2,0 és 2,4 tanulmányi átlag,
e) 35% elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
Hiányszakma esetében a tandíj összege további 20%-kal csökken.
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(5)

A nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő
19. életévét betöltő tanulónak a tandíj mértéke a díjalap
a) 5%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,
b) 8%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
c) 12%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,
d) 17%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag,
e) 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén.
(7) Az Nkt. 92. § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárnak tandíjat kell
fizetnie, amelynek mértéke
a) az általános iskolában, az alapfokú művészeti iskolában és a középfokú iskolában a díjalap
aa) 20%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag,
ab) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanulmányi átlag,
ac) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanulmányi átlag,
ad) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanulmányi átlag,
ae) l00%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén,

5/1/e. A térítési díj csökkenthető
3. A térítési díj és tandíjkedvezmény
6. § (1) A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete
alapján térítésidíj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó
jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj l0%-a,
b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 20%-a,
c) 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 30%-a,
d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 40%-a,
e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 50%-a,
f ) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 60%-a,
g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 70%-a,
h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 80%-a,
i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 90%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.
A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem
mellé csatolni kell
a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.
(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. függelék szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb minden év október 1-jéig.
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6. számú melléklet függeléke:
Érettségire épülő szakképzési kiadások egy tanulóra jutó hányadának megállapítása
Tanulói létszám/intézmény (fő)
Működési célú kiadások:
1. Személyi juttatások:
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Ft/év)
– Megbízási díjak, óradíj (Ft/év):
– Adminisztrációs díj (Ft/év):
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Ft/év)
3. Dologi kiadások:
– Üzemeltetési anyagok (Ft/év)
– Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások (Ft/év)
– Egyéb szolgáltatások kiadásai (Ft/év)
– Szakmai anyagok (Ft/év)
– Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Ft/év)
Dologi kiadások összesen: (Ft/év)
ÖSSZES KIADÁS: 1.+2.+3. (Ft/év)
1 tanulóra jutó kiadás:
Díjkedvezmény iránti kérelem
Intézmény megnevezése:
Tanuló neve:
Szül. hely, idő:
Lakcím:
Tartózkodási hely:
A tanuló oktatási azonosító száma:
Szülő (törvényes képviselő) neve: …………………………………………………… Tel.:
………………………………
Anyja születéskori neve: ……………………………………………………………… Tel.:
………………………………
Nyilatkozom arról, hogy a ……………/……………… tanévben a díjkedvezményt a szociális
helyzetre tekintettel kívánom igénybe venni.
A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: …………………………………… Ft
Gyermekemet egyedül nevelem (a megfelelő aláhúzandó):
igen nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Szülő (gondviselő) aláírása

Tanuló aláírása
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Díjmentesség iránti kérelem

Intézmény megnevezése:
Tanuló neve:
Szül. hely, idő:
Lakcím:
Tartózkodási hely:
A tanuló oktatási azonosító száma:
Szülő (törvényes képviselő) neve: …………………………………………………… Tel.:
………………………………
Anyja születéskori neve: ……………………………………………………………… Tel.:
………………………………
Alulírott nyilatkozom, hogy (a megfelelő aláhúzandó)
– gyermekem hátrányos helyzetű
– gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
– gyermekem testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………………, 201…. év …………………… hó ………… nap

Szülő (gondviselő) aláírása

Tanuló aláírása
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7. sz. melléklet
7/1. Könyvtárhasználati szabályzat – Könyvtári házirend
7/1/a. A könyvtár használói
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják, továbbá mindazok, akiknek az intézménye vezetője erre engedélyt ad.


























7/1/b. A beiratkozásról, a jogviszony megszűnéséről
A beiratkozás és a könyvtárhasználat ingyenes.
A könyvtári tagság a tanulói illetve a munkavállalói jogviszony megszületésével lép
életbe, és annak megszűnéséig tart. (A tanulói névsort a titkárság szeptember 30-ig a
könyvtár rendelkezésére bocsátja.)
A nyilvántartás papír alapú és számítógépes - a tanuló nevét, osztályát, elérhetőségét,
valamint osztályfőnöke nevét tartalmazza.
A felnőtt olvasók papíralapú nyilvántartása külön naplóban történik.
A tanulói vagy munkavállalói jogviszony megszűnése csak a könyvtáros aláírásával ellátott „Leszerelő lappal”, igazolással lehetséges.
7/1/c. A könyvtárhasználókat megillető alapszolgáltatások
A könyvtári állomány helyben használatra nyitvatartási időben korlátozás nélkül az olvasók rendelkezésére áll.
A Szirén adatbázis katalógusa az olvasói számítógépen hozzáférhető.
A könyvtáros segít az olvasóknak az információkeresésben, a kutatómunkában.
A könyvtárban elhelyezett számítógépeken az Internet elérhető.
A könyvtáros az adott szaktárgyhoz, témakörhöz témafigyelést folytat, ajánlójegyzéket,
bibliográfiát készít.
A kölcsönzésben levő dokumentumok előjegyezhetők.
Könyvek és más információhordozók ( videokazetta, CD, DVD ) kölcsönzésében , indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzésében való közreműködés.
7/1/d. A kölcsönzés szabályai:
A kiválasztott dokumentumot csak regisztráció után lehet elvinni.
A tanuló egy időben 4 db könyvet kölcsönözhet, de a kötetek piaci értéke nem haladhatja meg a 10.000.- Ft-ot. A kölcsönzés időtartama egy hónap, amely még két esetben
meghosszabbítható (amennyiben a kölcsönzés idő alatt a kötetre előjegyzés nem érkezett).
A kézikönyvtári állományon kívül az 5000.- Ft-nál drágább könyvek kölcsönzése tanulók számára csak osztályfőnöki, szaktanári engedéllyel lehetséges.
Tankönyvek és más oktatási segédleteket kölcsönzési ideje ettől eltérő lehet.
Év végén minden tanulónak rendeznie kell könyvtári tartozását. Az a tanuló, aki a kikölcsönzött köteteket a tanév végén sem hozta vissza, a következő tanévben csak az
előző évi tartozás rendezése után kölcsönözhet újra.
Pedagógusok számára a kölcsönzési határidő egy tanév, a kölcsönözhető dokumentumok száma 10, de ezt indokolt esetben túl lehet lépni.
A pedagógusok minden tanév végén a náluk lévő kötetekkel kötelesek elszámolni, kintlévőségeiket egyeztetni.
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A könyvtáros az adott időpontban nem található, kikölcsönzött dokumentumokról előjegyzést vezet.
A tanórai munka segítése céljából az erre igényt tartó pedagógusok, munkaközösségek a
tanműhelyek, tantermek zárható szekrényeiben letéti anyagot tárolhatnak, amelynek
megőrzéséről a könyvtárra vonatkozó általános rendelkezéseknek megfelelően gondoskodniuk kell.
7/1/e. A könyvtárhasználat szabályai:
A könyvtárra vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírásokat mindenkor és mindenkinek
be kell tartania.
A tisztaság és a rend megőrzése érdekében a könyvtár egész területén tilos étkezni.
A könyvtárhasználók ügyelnek arra is, hogy mások kutató munkáját magatartásukkal,
tevékenységükkel ne zavarják.
A kölcsönző köteles a kikölcsönzött kötetet a kölcsönzési idő lejártával visszahozni, illetve – ha erre szüksége van - meghosszabbítani.
A kölcsönző köteles a könyvek eredeti állapotát megőrizni, az elveszített dokumentumokat pótolni, melynek módja a következő lehet:
- a dokumentum azonos kiadásának beszerzése
a dokumentum forgalmi értékének megtérítése
- a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hasonló témájú és értékű dokumentum beszerzése.




A könyvtárban csak a könyvtáros engedélyével lehet tartózkodni.
Az olvasó a táskát és a kabátot a könyvtáros által meghatározott területen köteles elhelyezni.
 Az osztályfőnökök kötelezettsége az állományvédelem érdekében is a könyvtárossal
együttműködni, és eljárni a könyvtári tartozással rendelkező tanulókkal szemben
A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat minden könyvtári tagnak tudomásul kell vennie. Aki a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el, kártérítési kötelezettség terheli, illetve időlegesen vagy véglegesen kizárható a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségéből.
7/1/f. Nyitvatartási rend
A könyvtár egy héten a kötelező 26 órában tart nyitva:
Hétfő: 9-15
Kedd: 9-15
Szerda: 10-14
Csütörtök: 9-15
Péntek: 9-13
7/1/g. A számítógép-használat házirendje:




A gépeket egy tanuló 20 percnél tovább nem használhatja.
A gépek állapotának megőrzéséért a használó anyagi felelősséggel tartozik. Minden a
használó által okozott kárt köteles a tanuló megtéríteni.
A tanuló a gépeken tárolt anyagokhoz nem nyúlhat, azon nem változtathat.
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8. SZ. MELLÉKLET
Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
2.1 Diákönkormányzat nyilatkozata
A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2017. 02. „
„ napján tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata
során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2017.03.09.

.............................................
diákönkormányzat vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
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8.2.

Iskolaszék nyilatkozata

A házirendet az iskolaszékszék 2017. 03. „
„ tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2017.03.09.

.............................................
iskolaszék képviselője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)
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8.3.

A nevelőtestület nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2017. 03.09-én tartott értekezletén elfogadta.

Kelt: Budapest, 2017. március 9.

.............................................

.............................................

hitelesítő nevelőtestületi tag

hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a
jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
Az iskola igazgatója a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium Házirendjét a mai napon jóváhagyta.
A dokumentum 2017. március 15-én lép hatályba.

Budapest2017. március 9.
-----------------------------------------------------------Pintérné Varga Zsuzsanna
intézményvezető
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8.4. Fenntartói nyilatkozat
Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………...
……………………………………...
(fejezet és címmegjelölések)
vonatkozásában az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt.

Kelt: Budapest, 2017. 03 „

„

.............................................
Dr. Tolnai Marianna
Tankerületi Igazgató
fenntartó képviselője

(A fenntartói értesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról.)
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Függelék
Jogszabályi háttér


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről



1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről



2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről



229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról



20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról



17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről



4/2002. (II. 26.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
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