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tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok 

 

előírásai alapján. 

 

 

 



Baksay&Sándor&Református&Gimnázium&és&Általános&Iskola&:&Kunszentmiklós&

!&HÁZIREND&

!&5&

1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, 
valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

 

 

1.2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, 
az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók 
iskolai közösségi életének megszervezését 
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2. AZ ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

2.1. Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat a 2013. április 15. napján tartott 
ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.  
Határozatszám: 1/2013.04.15. 

 
Horváth Krisztina 
DÖK elnöke 

! ! ! ! ! 

2.2. Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség iskolai vezetősége 2013. április 9. 
napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadta. 
Határozatszám: 1/2013.04.09. 

 
Gyökeresné Rakszegi Piroska 
Szülői Munkaközösség elnöke 

! ! ! ! ! 

2.3. Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2013. március 21-én elfogadta. 
Határozatszám: 4/2013.03.21. 

        
Baráth Julianna 

       igazgató 
! ! ! ! ! 

2.4. A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Házirendjét, az 
Igazgató tanács 2013. május 22-én megtárgyalta és jóváhagyás végett a 
presbitérium elé terjeszti. 
Határozatszám: 4/2013.05.22. 
 

2.5. A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Házirendjét, a 
fenntartó Kunszentmiklósi Református Egyházközség Presbitériuma 2013. május 
24-én jóváhagyta. Határozatszám: 17/2013. 

 
 

 

                 ifj. Szőke Imre                                            Pintér Gyula 
       főgondnok                 lelkipásztor
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3. A HÁZIREND HATÁLYA 

 

3.1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 
az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

3.2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve 
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók 
felügyeletét. 

3.3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 
betartani a házirend előírásait. 

 

4. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 

4.1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

4.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 
• az iskola portáján; 
• az iskola irattárában;  
• az iskola könyvtárában; 
• az iskola nevelői szobájában; 
• az iskola igazgatójánál; 
• az iskola igazgatóhelyetteseinél; 
• az osztályfőnököknél; 
• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 
• az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 
• az osztálytermekben 
• iskola honlapján www.bsrg.hu 

4.3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

4.4. A házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell 
• a tanulókat osztályfőnöki órán; 
• a szülőket szülői értekezleten. 

4.5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 
• a tanulókkal osztályfőnöki órán; 
• a szülőkkel szülői értekezleten. 
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4.6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 
igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – 
ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

5. A TANULÓT VÉDŐ ,  ÓVÓ, TESTI ÉPSÉGÉNEK, ÉS EGÉSZSÉGÉNEK 
MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 

 

5.1. A TANULÓ KÖTELESSÉGE, hogy: 
5.1.1. óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 
5.1.2. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 
5.1.3. betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
5.1.4. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

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

5.1.5. azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

5.1.6. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 
gyakorlatában; 

5.1.7. rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 
 

5.2 A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETÉT ÉS 
ELLÁTÁSA 

 

A feladatot iskolaorvos és a területileg illetékes védőnő biztosítja. 

5.2.1 A védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 
két alkalommal. 

5.2.2 Az iskolaorvos elvégzi –vagy szakorvos részvételével biztosítja- a 
tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését  

5.2.3 A tanulók évente legalább egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton 
vesznek részt 
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5.3 VÉDŐ, ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

5.3.1 Az iskola épületében tartózkodó, vagy a gimnázium által szervezett rendezvényeken 
résztvevő tanulók nem dohányozhatnak, alkohol, vagy kábítószer hatása alatt nem 
állhatnak, egymás, vagy önmaguk testi, lelki épségét veszélyeztető tárgyakat, 
eszközöket, anyagokat, sajtótermékeket maguknál nem tarthatnak. Az igazgató 
utasítására ezen szabályok betartását ellenőrizni lehet. Az ellenőrzés megállapításait 
„A személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény” előírásai szerint 
lehet csak felvenni, tárolni és felhasználni, vagyis az adat nem vonatkozhat a tanuló 
egészségi állapotára, vagy kóros szenvedélyére. A személyes adat csupán a tanuló 
fegyelmi ügyére vonatkozhat és csak annyit tartalmazhat, hogy a házirend 18. pontja 
alapján fegyelemsértést követett-e el. Amennyiben a tanuló az ellenőrzést végző 
személy megállapításait kétségbe vonja, úgy – az alkohol, vagy kábítószer hatása alatt 
állást vitató esetekben – a 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet előírásaihoz hasonlóan 
kell értelemszerűen eljárni, más esetekben az írásba foglalt állításokat mérlegelés 
céljából a fegyelmi bizottság elé kell utalni.  

5.3.2 A nagyobb biztonság érdekében, a helyiségek egy része riasztóval, füstjelzővel illetve 
kamerával van ellátva. 
 

6. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

6.1. AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG 

 

6.1.1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 
osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – 
az osztályfőnök áll.  

6.1.2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 
munkájának szervezésére osztálytitkárt választanak. 

6.2. A DIÁKKÖRÖK 

 

6.2.1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 
működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 
művészeti csoport stb. 

6.2.2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott 
tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a 
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diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt 
diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek 
figyelembevételével és a tantestület javaslatára – az igazgató dönt. 

6.2.3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú 
személy vezeti. 

6.2.4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az 
iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – 
nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola 
igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és 
egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével 
kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

6.2.5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 
 

6.3. AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

 

6.3.1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán 
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 
működik. 

6.3.2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 
küldöttekből álló vezetőség irányítja.  

6.3.3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő 
segíti. 

6.3.4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 
egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell 
kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

6.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZGYŰLÉS 

 

6.4.1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
6.4.2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a 

felelős. 
6.4.3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 
6.4.4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a 

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 
időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai 
élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 
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érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 
tapasztalatairól. 

 

 

7. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS 
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 

 

7.1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
tudnivalókról  

• az iskola igazgatója 
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, 
o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  
o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán és az iskola honlapján keresztül 

folyamatosan tájékoztatja, 
• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 
• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) és 
a digitális naplón keresztül írásban tájékoztatják.. 

• A szülők és a tanulók a digitális napló hozzáféréséhez szükséges jelszót az 
osztályfőnöktől igényelhetik. 

.  

7.2. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

7.3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelőivel, a nevelőtestülettel. 

7.4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról 

• az iskola igazgatója 
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején, 
o a hirdetőtáblán és az iskola honlapján keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 
• az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein valamint a digitális naplón keresztül 
tájékoztatják,  

7.5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  
• szóban: 
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o a családlátogatásokon, 
o a szülői értekezleteken, 
o a nevelők fogadó óráin, 
o a nyílt tanítási napokon, 
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

• írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), a digitális naplón 
keresztül, valamint az első-negyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi 
értékelő lapokon. A tanuló az ellenőrző könyvét minden nap köteles 
magával hozni az iskolába. Külön tanári felszólítás nélkül minden 
érdemjegyet, annak közlése után, az ellenőrzőbe be kell írni. Az 
érdemjegyeket a hónap utolsó napját követően 7 napon belül alá kell íratni 
a szülővel. Egyéb értesítések esetén 3 nap az aláíratás határideje. Az 
ellenőrző könyv elvesztését a tanuló köteles osztályfőnökének azonnal 
jelenteni 

7.6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 
munkaterv tartalmazza.  

7.7. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola 
igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

7.8. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, vagy 
az iskola nevelőivel. 

7.9. Bármilyen plakátot, szórólapot az intézmény területén csak igazgatói engedéllyel lehet 
elhelyezni, illetve terjeszteni. 

 

8. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

8.1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6. 30 órától délután 19 
óráig vannak nyitva. 

8.2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 órától a tanítás 
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

8.3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7. 00. óra és 7. 25. óra között kell megérkezniük, 
akinek nincs első órája, az a tanítás megkezdése előtt 10 perccel  

8.4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 
óraközi szünetek rendje a következő: 

       7.30 -      7.35  áhitat (rádió) 

 1. óra: 7.35 - 8.20 
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 2. óra: 8.30 - 9.15 

 3. óra: 9.30 - 10.15 

 4. óra: 10.25 - 11.10 

 5. óra: 11.20 - 12.05. 

 6. óra : 12.15 - 13.00 

 7.óra : 13.05 - 13.50 

8. óra         14.10.-       14.55 

 

A tanórák becsengetése előtt 2 perccel jelzőcsengetés szól. Ennek elhangzása után a 
tanárnak és tanulónak egyaránt el kell foglalnia a helyét a tanteremben az óra pontos 
kezdése érdekében.  

A csengetési rendtől az igazgató utasítására el lehet térni. 

8.5. Az iskolaotthon nyitva tartása 7. 15-16. 10 
8.6. A napközi nyitva tartása 12. 00-16. 10 
8.7. A második óraközi szünet a tízórai szünet.  

A hetedik óra után 20 perces ebédszünet áll a diákok rendelkezésére. 

8.8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes vagy 
az ügyeletes tanár) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. 
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató 
vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

8.9. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári és a gazdasági irodában 
történik 8. 00. óra és 16. 00. óra között. 

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

8.11. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

8.12. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

8.13. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.  
8.14. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre a vendégek 

csak meghívóval léphetnek be, melyet a meghívó diák osztályfőnöke aláír. 
8.15. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített 

dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás 
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jár.  A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 20 
százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a 
végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az 
adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai 
diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

9. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 

 

9.1. Az iskola helyi tanterve tartalmazza és szabályozza a tanulók számára a 
tantárgyválasztást. 

9.2. Az iskola igazgatója minden tanév második félévében április végéig az 
osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki 
órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható 
tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. (valamint a felkészítés szintjéről). 

9.3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a 
szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a 
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

9.4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban 
adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 

9.5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 
módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

 

10.   TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE 

 

10.1 BELSŐ VIZSGARENDSZER A GIMNÁZIUMBAN 

Az intézmény korábbi hagyományainak megfelelően a tanévek végén, külön meghatározott 
rendben, a tanulók "osztályvizsgát" tesznek. A vizsgák anyagát elsősorban az aktuális tanév 
anyagából állítjuk össze. Az írásbeli vizsgákon a tanulók által ismert mérési módszereket 
alkalmazzuk. Az írásbeli vizsga időtartama 1-3 óra lehet. A szóbeli vizsgák az igazgató által 
kijelölt 2-3 fős bizottságok előtt zajlanak. A szóbeli vizsgák tételeit legkésőbb február végéig 
ismertetjük a tanulókkal. Egy-egy szóbeli vizsga időtartama 5-10 perc. A vizsgákról 
jegyzőkönyv készül. A vizsgajegy jelentős súllyal bír a tanév végi osztályozásnál. A 
vizsgajegy miatt azonban nem lehet eltérni sem pozitív, sem negatív irányban egynél több 
osztályzattal az addigi érdemjegyek átlagától. 
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10.2 OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK RENDJE: 

- A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha: 
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és 

a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 
f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 
g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a 
választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni stb.), akkor a tanuló 
köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az 
igazgatónál a vizsgára jelentkezni. Az igazgató a jelentkezések összegzése után 
kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét 

- A tanév folyamán az előrehozott érettségi vizsgákra való tekintettel munkatervében 
két vizsgaidőszakot jelöl ki az iskola, egyet januárban, egyet áprilisban. 

- Az osztályozó vizsga követelményei megegyeznek helyi tantervben megfogalmazott 
követelményekkel. Az adott tantárgyra vonatkozó, erről a tanulót a szaktanár 
tájékoztatja. 

 

10.3  JAVÍTÓVIZSGA 

• Az iskola javítóvizsgára bocsátja azon tanulókat, akik legfeljebb három 
tantárgyból az iskolai szorgalmi év végén elégtelen minősítést szereztek, 

• Vagy, abban az esetben, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról 
számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

• . A javítót vizsgák vizsgaidőszaka augusztus 15-30. között van. Az érintett 
diákok a vizsga helyéről és időpontjáról írásban kapnak tájékoztatást 
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11 A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN 
TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 

ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 

11.1. Az iskola épületeit, helyiségeit, a sportpályát, az uszodát és a sportcsarnokot 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói 
felelősek: 
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
11.2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és 
helyiségeiben rendet hagyjon. 

11.3. A tanuló a tanórán köteles tisztán, szerényen, diákhoz méltó tiszta öltözetben 
megjelenni, öltözködése, külső megjelenése tanórákon és iskolai rendezvényeken 
ne legyen feltűnő, ízléstelen. Az iskola minden diákja számára szigorúan tilos az 
extrém viselet (haj – és köröm festés, raszta, pirszing, tetoválás, fiúk esetén a 
fülbevaló) 

11.4. Az iskola minden diákja számára szigorúan tilos: bárminemű nemzet vagy 
vallásellenes megnyilvánulás. 

11.5. Az intézmény tanulója ne használjon durva, bántó vagy illetlen kifejezéseket, 
szavakat. 

11.6. Iskolai ünnepségeken egyenruha viselése kötelező: 
 

11.6.1. Általános Iskola 
• Lányok: fehér blúz, „bocskai” nyakkendő, sötét térdig érő szoknya vagy sötét 

szövetnadrág 
• Fiúk: fehér ing, „bocskai” nyakkendő, sötét szövetnadrág  

 

11.6.2. Gimnázium: 
• Lányok: matrózblúz, sötét térdig érő szoknya vagy sötét szövetnadrág 
• Fiúk: - nagygimnázium: szövetöltöny, fehéring, nyakkendő 

- kisgimnázium: sötét szövetnadrág, fehér ing 

 

Az iskola egyenruháját viselni kell a következő alkalmakon: 
Tanévnyitó ünnepély; tanévzáró ünnepély; október 23.-ai megemlékezés; március 
15.-ei megemlékezés; ballagás (5-11. évfolyam); valamint különleges alkalmakkor 
tartott iskolai rendezvények. 



Baksay&Sándor&Református&Gimnázium&és&Általános&Iskola&:&Kunszentmiklós&

!&HÁZIREND&

!&12&

11.7. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
• folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, 
• tantárgyi felelősök. 

11.8. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A 
hetesek feladatai: 

11.8.1. gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 
kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

11.8.2. a szünetben a termet kiszellőztetik; 
11.8.3. a szünetben a hetes felügyel az osztály rendjére  
11.8.4. az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 
11.8.5. az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 
11.8.6. ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a 

tanterembe, értesítik az igazgatóságot, 
11.8.7. az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 
 

11.9. A tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7. 00. és 7. 30. óra között, valamint az 
óraközi szünetekben a bejáratnál, a zsibongóban és folyosókon tanulói ügyeletet 
látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói 
ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, 
felügyelnek a rendre, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. 

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

11.11. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre 
kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős 
tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. 

11.12. Ruháján szíve fölött viseli az iskola címerét 
11.13. Az intézmény alkalmazottjai és tanulói „Áldás békesség!” köszönéssel tisztelik 

meg egymást. 
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12 A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

 

12.1 A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 

12.1.1. A MULASZTÁST IGAZOLTNAK KELL TEKINTENI A KÖVETKEZŐ 
ESETEKBEN: 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

12.1.2. A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. 
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a 
tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, 
ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe 
kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét 
és azok okait. 

 

12.1.3. KEDVEZMÉNYEK KÜLSŐ VIZSGÁK ESETÉN 

 

12.1.3.1.  NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÜLÉS CÉLJÁBÓL 

 A tanuló – vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe, ha azt a szülő előzetesen 
írásban kéri azt az osztályfőnöktől (nagykorú tanuló esetén a tanuló), mellékelve a vizsga 
időpontját tartalmazó levél másolatát.  

 C típusú (szóbeli, írásbeli) vizsga részeire 2-2 nap felkészülési időt biztosítunk.  
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12.1.3.2.. B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY  

B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsganapokon való hiányzás igazolt, ha 
a távolmaradást a szülő előzetesen írásban kéri az osztályfőnöktől (nagykorú tanuló esetén a 
tanuló), mellékelve a vizsga időpontját tartalmazó levél másolatát. 

 

12.1.3.3.. KEDVEZMÉNYEK AZ ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA ESETÉN 

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap 
igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára való felkészülés érdekében, ha azt a 
szülő előzetesen írásban kéri az osztályfőnöktől (nagykorú tanuló esetén a tanuló). 

 

12.1.3.4. VERSENYEN, NYÍLT NAPON RÉSZT VEVŐ TANULÓKAT MEGILLETŐ 
KEDVEZMÉNYEK 

• Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt 
három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak 
látja. Az igénybevétel módját és idejét a szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja 
az osztályfőnököt  a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a 
verseny időtartamáról. 

• Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a 
felkészülésre. A megyei és országod szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap 
nem jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendőek 
irányadónak. 

• Iskolai vagy városi versenyen részt vevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 
részt vevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. 
A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a 
versenyzők nevéről és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV iskolai fordulóján részt vevő 
tanulóink 12 órától kapnak felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. 

• Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 
meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök 
az előzőekben leírt módon jár el. 

• A végzős diák legfeljebb két intézményben vehet részt nyílt napon.  Ettől csak igen 
indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata és az igazgatóhelyettes döntése 
alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is 
figyelembe kell venni az összesítésnél. 

Az osztályfőnök minden esetben a naplóban rögzíti a hiányzás okát, és a tanítási napokról, 
órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 
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12.1.3.5. Mindennapos testnevelés kiváltására, a törvény által szabályozott módon és 
feltételekkel kerülhet sor. Ha a tanuló nem teljesíti ezeket a feltételeket (edzésre, versenyre 
járás) és ezt a testnevelő tanár illetve az egyesület közösen észleli, a kiváltás felülvizsgálható. 
Amennyiben a tanuló neki felróható okok miatt nem tesz eleget sportegyesületében vállalt 
kötelezettségének, és ezt a sportegyesület jelzi az iskola felé, akkor a tanulónak a 
mindennapos testnevelés óráit az iskola által biztosított keretek között kell teljesítenie. 
 

 

12.1.4. A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE 

Az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén 
behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell 
venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 
hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 
végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóval 
együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 
szabálysértési eljárást. 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha 

• bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

• rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 
rendkívüli időjárás stb.). 

 

12.1.5. TÁJÉKOZTATÁS, A SZÜLŐ BEHÍVÁSA, ÉRTESÍTÉSE A TANULÓ 
HIÁNYZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (3) 
bekezdésének előírásai szerint történik. 

 

12.1.5.1. TANKÖTELES TANULÓ ESETÉBEN: 

• az első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése, 

• a tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, 
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• a tízedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal értesítése (a 
másodpéldányt az irattárban kell őrizni), 

• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 
irattárban kell őrizni), 

• az ötvenedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerinti Kormányhivatal értesítése. 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 

 

12.1.5.2.. NEM TANKÖTELES KISKORÚ TANULÓ ESETÉBEN: 

• az első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

• a tízedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 
irattárban kell őrizni) 

• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 
irattárban kell őrizni) 

• a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése 

Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai 
úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 

 

13 DÍJAK BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 

 

13.1 TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 
 

13.1.1 Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást 
minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 

13.1.2 Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok 
szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 
kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a 
nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

13.1.3 A térítési és tandíjakat minden hó 20. napjáig előre kell befizetni az iskola pénztárosánál 
Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. 

13.1.4 Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről az iskola gazdasági vezetője 
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gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan 
igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt 
venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt. 

13.1.5 Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 20. napjáig az iskola pénztárában 
kell befizetni. 

13.1.6 Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő 
hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére visszajuttatja, ha az 
étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre lemondja. 
 

 

13.2 A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS 

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 
eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi 
meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 
tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 
annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 
biztosította. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 
tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 
nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 
szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított, becsült 
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény 
vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés kényéről és a bevétel mértékéről, majd 
írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. 
A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés 
esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. 
Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 
kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga 
visszaszáll az alkotóra. 

 

14 A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI. 

14.1 A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 
amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök 
véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. 

14.2 A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola 
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jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét 
szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a 
mindenkori minimálbér 20% százalékát, akinek magatartási és tanulmányi munkája 
megfelelő, illetve aki állami gondozott. 

14.3 A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók 
közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e 
támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző 
pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 

14.4 A tanulók alapítványi támogatásban is részesülhetnek. 
 

15 TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

15.1  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervezi: 
 

15.1.1 Napközi otthon.  
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – ha a szülők igénylik – az 
iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban a harmadik-hatodik 
évfolyamon napközi otthon működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon 
– igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók 
szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

15.1.2 Diákétkeztetés.  
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 
uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény 
esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által 
megállapított étkezési térítési díjat az iskola pénztárába kell befizetni minden 
hónapban előre, legkésőbb az adott hónap 20. napjáig. A tanév első hetére az 
iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi 
étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében befizeti. Az iskola a hiányzó 
tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy 
a tanuló az étkezést 1 nappal előre lemondja. 

 

15.1.3 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.  
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
segítik.  

 

15.1.4 Iskolai sportkör  
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15.1.5 Szakkörök.  
• A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 
alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola igazgatója 
dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan 
felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
 

15.1.6 Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 
rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 
versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

 

15.1.7 Kirándulások.  
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 
évente kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson 
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

15.1.8 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 
segíthetik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 
előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a 
foglalkozásokon – ha a tanítási időn kívül esik, és költségekkel jár – önkéntes. 
A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

15.1.9 Szabadidős foglalkozások.  
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 
igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, 
táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények 
stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

15.1.10 Iskolai könyvtár.  
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 
könyvtár segíti. 
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15.1.11 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés 
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 
sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői 
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

15.1.11.1 A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 12. 00. óra 
és 16. 30. óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket 
előre értesíteni kell. 

15.1.11.2 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a 
felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – 
önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején 
kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

15.1.11.3 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra 
kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, 
szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, 
valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő 
írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

15.1.11.4 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni 
kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó 
tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

15.1.11.5 Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon külön 
nyitvatartási rend szerint működik. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai 
könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A 
beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.  

 

15. 2  Napközi otthon 
15. 2.1.  A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthonba 
tanévenként előre minden év májusában kell jelentkezni.  
15.2.2. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni 

elhelyezését. 
15.2.3. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben 
előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

• akiknek mindkét szülője dolgozik, 
• akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

15.2.4. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16. 00. óráig tartanak.      Szülői 
igény esetén a napköziben a tanulók számára 16. 00. óra és 16. 20. óra között az iskola 
felügyeletet biztosít. 
15.2.5. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
15.2.6. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme 
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alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására 
az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  
 

16 A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

16. 1 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
• példamutató magatartást tanúsít,  
• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 
az iskola jutalomban részesítheti. 

 

16.2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
• szaktanári dicséret, 
• napközis nevelői dicséret, 
• osztályfőnöki dicséret, 
• igazgatói dicséret, 
• nevelőtestületi dicséret. 

 

16.3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 
közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 
• szaktárgyi teljesítményért, 
• példamutató magatartásért, 
• kiemelkedő szorgalomért, 
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

16.4. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

16.5. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

16.6. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
16.7. A tanév végi osztályozó értekezleten a tantestület dönt különböző alapítványi díjak 

odaítéléséről. Az alapítványi díjakat ünnepélyes keretek között (ballagási ünnepség, 
tanévzáró istentisztelet, ünnepi iskolagyűlés) adjuk át.  
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17.A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ  INTÉZKEDÉSEK 

17.1. Azt a tanulót, aki 
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  
• vagy igazolatlanul mulaszt,  

büntetésben lehet részesíteni. 

 

17.2. Az iskolai büntetések formái 
17.2.2. szaktanári figyelmeztetés, 
17.2.3. napközis nevelői figyelmeztetés, 
17.2.4. osztályfőnöki figyelmeztetés, 
17.2.5. osztályfőnöki intés, 
17.2.6. osztályfőnöki megrovás, 
17.2.7. igazgatói figyelmeztetés, 
17.2.8. igazgatói intés, 
17.2.9. igazgatói megrovás, 
17.2.10. tantestületi figyelmeztetés, 
17.2.11. tantestületi intés, 
17.2.12. tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 
vétség súlyától függően el lehet térni. 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 
a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
- igazolatlan hiányzás (3 óra után osztályfőnöki megrovás, 6 óra után igazgatói 

figyelmeztetés, 10 óra fölött a törvény előírásai szerint a mulasztást jelenteni 
kell a területileg illetékes jegyzőnek.)  

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala 
vagy fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 

17.3. A tanuló súlyos kötelességszegése, esetén a tanulóval szemben a magasabb 
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 
megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

- A fegyelmi eljárás megindítás előtt lehetőség van a fegyelmi eljárást megelőző 
egyeztető eljárás lefolytatásra, erről a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 
határozatban írásban kell értesíteni a tanulót és a szülőt. 

- A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  
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- A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a 
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A 
kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola 
igazgatója határozza meg. 

- A szülő illetve a nagykorú tanuló tudomásul veszi a tanuló eltanácsolását, ha 
bizonyítást nyer, hogy tudatmódosító szert használ.  

- Kábítószer terjesztése az iskolából való azonnali eltanácsolással  és rendőrségi 
feljelentéssel jár. 

 

18.AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK 
BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA 

 
18.2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel 
megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát 
tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek 
leadni megőrzésre az iskola portáján. 

18.3. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 
összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül 
szükséges esetben – hozhatnak saját felelősségükre. Ilyen esetben az iskolába 
érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanuló leadhatja megőrzésre az iskolatitkári 
irodában. 

18.4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 
tanuláshoz nem szükséges tárgyat és ezzel a tanítási órát zavarja, akkor a tanuló 
köteles az engedély vagy bejelentés nélküli tárgyat leadni a nevelőnek megőrzésre a 
tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába 
hozott tárgyat a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben 
azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

18.5. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. 
Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskola 
területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 

18.6. Segédmotort, motorkerékpárt az iskola területére behozni csak külön igazgatói 
engedéllyel szabad. 

 

19. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA ÉS NAGYOBB KÖZÖSSÉGE 

19.2. A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) 
bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb 
csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat 
érinti. 
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19.3. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók 
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.  

 

20. HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

 
20.2. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 
20.3. A házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket küldötteik útján 

eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat 
vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

20.4. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 
eljuttatják az iskola igazgatójához. 

20.5. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet 
(közösség) véleményét. 

20.6. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének 
figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása 
előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői 
szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

20.7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és a fenntartó 
jóváhagyásával lép hatályba. 

20.8. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a 
nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai 
vezetősége. 

20.9. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. AZ OLVASÓTEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

1.1. A könyvtár használóitól kulturált magatartást kérünk, az olvasóterem rendjének 
megtartását, tisztaságának megőrzését mindenkitől elvárjuk.  

1.2. Könyveket, folyóiratokat és egyéb könyvtári dokumentumokat csak rendeltetésszerűen 
szabad használni. 

1.3. A helyben használt könyveket vagy a helyére, vagy a könyvszállító kocsira kérjük 
visszatenni. 

1.4. Az olvasóteremből csak szabályszerűen kikölcsönzött dokumentumokat szabad kivinni. 
A kölcsönzés tényét a kölcsönzési füzetbe kell feljegyezni. 

1.5. A kézikönyvtárból könyvet tanítási órára is csak bejegyzés után szabad elvinni és óra 
után azonnal a helyére kell tenni. 

1.6. Kézikönyvet kivételes esetben, a könyvtáros előzetes hozzájárulásával lehet rövid időre 
(3 napra) kölcsönözni. 

1.7. Az órarendben szereplő tanítási órákra a szaktantermek általános használati rendje 
érvényes. Az órára csak szaktanárral mehetnek be a tanulók. 

1.8. 6. és 7. órát csak előzetes egyeztetéssel lehet az olvasóteremben tartani. 
1.9. A létra használatakor mindenki köteles saját és társa testi épségére fokozottan 

odafigyelni. 

2.  A TORNATEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 
2.1. A délutáni órákban a tornaterem elsősorban a DSE foglalkozásainak ad helyet. 
2.2. A tornateremben, csak testnevelői, edzői engedéllyel és felügyelettel tartózkodhatnak a 

tanulók. 
2.3 Sportszereket, labdákat a szertárból és a tornateremből, csak tanári engedéllyel szabad 

kivinni, és  
Használat után eredeti helyére kell visszatenni 
2.4. Testnevelés órákon és egyéb sportfoglalkozásokon tiszta, vasalt, gimnazistákhoz méltó, 
előírásszerű felszerelésben kell megjelenni.  

 

3. A SZÁMÍTÓGÉPES TERMEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

3.1 A termekben tanuló csak felügyelettel tartózkodhat! 
3.2 A rendszergazda szobában tanuló nem tartózkodhat. 
3.3. Távozás előtt ki kell kapcsolni a számítógépeket. 
3.3 A gépterem számítógépeiért és egyéb berendezéseiért a használó teljes anyagi 
felelősséggel tartozik.  
3.4. A gépteremben használt számítógépek winchestereinek könyvtárszerkezetét és 
állományait tilos megváltoztatni. 
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3.5 Az a tanuló, aki e szabályokat megszegi, a gépterem használatától eltiltható. 
 

4  A BIOLÓGIA-KÉMIA LABORATÓRIUM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

4.1. A tanteremben, laboratóriumban csak tanár jelenlétében léphetnek be a tanulók, 
felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a helyiségekben. 
4.2. A terembe csak az odatartozó könyvet, füzetet, stb. vihetik be a tanulók. 
4.3. A laboratóriumban étkezni tilos! 
4.5. A baleset- és munkavédelmi szabályokat tartsuk és tartassuk be. A kísérletezés csak rend 
és fegyelmezett viselkedés mellett folytatható. 
4.6. Kísérletezés közben mindig csak a megadott mennyiségű vegyszerrel dolgozzunk, az 
előírásoknak megfelelően. A fel nem használt vegyszert ne tegyük vissza vegyszeres üvegbe, 
tiszta edényben, az anyag nevének pontos feltüntetésével tároljuk. 
4.7. A mosogatóba csak folyadékot szabad önteni, papírt, üvegtörmeléket, durva csapadékot, 
stb. a mosogató melletti műanyag gyűjtőedénybe dobjunk. 
4.8. Törött üvegeszközzel, sérült vagy balesetveszélyes eszközökkel ne dolgozzunk. 
4.9. A munka befejeztével a vegyszereket, eszközöket tegyük vissza a helyükre, vagy egy 
tálcán gyűjtsük őket és tegyük félre. 
4.10. A teremből, laboratóriumból való távozás előtt ellenőrizzük a víz- és gázcsapot, a 
villanyt kapcsoljuk le. A tantermet, laboratóriumot tisztán adjuk át, távozáskor az ajtót zárjuk 
be. 
 


