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1. Bevezetés 
 

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. 

1.3. Szervezett programokon, vagy az iskolához kapcsolódó eseményen, ahol a tanuló tanulói 

jogviszonyából eredően van jelen, a házirend előírásai érvényesek. (Pl. osztálykirándulás, 

tanulmányút, iskolai szervezésű orvosi ellátás, közös színházlátogatás, sportrendezvények, 

versenyek, stb.) 

1.4. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek a 

házirendben foglaltaknak megfelelő viselkedést tanúsítani.  

 

2. A házirend hatálya 
 

2.1. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és más 

alkalmazottaira is vonatkoznak. 

2.2. Jelen házirend előírásait a nevelőtestületi elfogadást, az iskolaszéki, a diák-önkormányzati 

jóváhagyást követően kell alkalmazni. 

2.3. A házirend módosítását a nevelőtestület, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat, jogosult 

kezdeményezni, módosításáról a nevelőtestület a kezdeményezéstől számított 30 napon belül 

dönt. 

 

3. A házirend nyilvánossága 
 

3.1. A házirend megtekinthető az iskola könyvtárában, a nevelői szobában, az osztályfőnök 

pedagógusoknál, az iskola irattárában, az igazgatónál, az igazgatóhelyettesnél és honlapunkon 

(www.bedo-ahalom.sulinet.hu). 

3.2. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. 

3.3. A házirend egy példányát beiratkozáskor a tanulónak (szülőnek) át kell adni. 

3.4. A házirend rendelkezéseinek tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az 

osztályfőnököknek a hatályba lépést követően, egyébként minden tanév elején meg kell 

beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

 

4. A tanuló jogai 
 

4.1. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. 

4.1.1. A tanulók (szülők) a következő évben választható tantárgyakról, foglalkozásokról a 

szorgalmi időszak végéig, (az éves munkaterv szerint) az osztályfőnököktől kapnak 

tájékoztatást.  

4.1.2. Az igények felmérésével kapcsolatos eljárási kérdések: a tantárgyakra való jelentkezések 

határideje a beiratkozás időpontjával azonos. A jelentkezést írásban, az iskola által 

biztosított űrlapon lehet benyújtani.  

4.1.3. A tantárgy – és foglalkozás választásra vonatkozó szabályok 

- Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat 

előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell 

http://www.bedo-ahalom.sulinet.hu/
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szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét.  

- A tanuló május 20-áig, illetve beiratkozáskor jelentheti be a tantárgy és a felkészülési 

szint megválasztásával kapcsolatos döntését, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokra való jelentkezését. 

- A tantárgy- és foglalkozásválasztás jogát a szülő gyermekével közösen gyakorolja, 

írásos jelentkezés alapján. 

- A tanuló a tanév során az igazgató engedélyével módosíthatja választását, egy esetben. 

- Tanévév közben kimaradni csak a szülő és a tanuló írásos kérése, a foglalkozást vezető 

tanár javaslata és az igazgató döntése alapján lehet.  

- A foglalkozások indítása mindig - kellő létszám és órakeret esetén-, történik. 

4.1.4. A tartós tankönyvek tanulói használatának alapja a tanuló szociális helyzete. A tartós 

tankönyv az iskola könyvtárába kerül, a könyvet a tanuló csak kölcsönbe kapja. A könyvtár 

kölcsönzési szabályzata érvényes rá. A tartós tankönyv visszavételekor a felmerült károkat a 

tanuló a könyvtár szabályzata alapján köteles megtéríteni. A 9. évfolyam kivételével, nem 

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás megállapítására az osztályonkénti tankönyvcsomag 

árának figyelembevételével, az iskolaszék véleményezésével, a nevelőtestület döntése 

alapján kerülhet sor. 
 

4.2. A tanuló joga, hogy egyéni munkarendben tanuljon, továbbá kérje felmentését a tanórai 

foglalkozások alól. 

4.2.1. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás: A kérelem írásban nyújtható be az 

igazgatóhoz, a kérelmet különösen alátámasztó indokokkal együtt, aki továbbítja az Oktatási 

Hivatalhoz. 

4.2.2. A nem magántanulói jogviszonyban lévő tanulók a kötelező tanórai foglalkozások alól 

felmentést, illetve mentesítést nem kapnak. 

4.2.3. A magántanuló, a tanórai foglalkozásokon, tanulószobai foglalkozásokon előzetesen az 

igazgatóhoz benyújtott kérelem elfogadása esetén vehet részt. A könyvtár, iskolai étkezés, 

kollégium stb. igénybevételére is írásbeli kérelem benyújtását és elfogadását követően van 

módja. 

4.2.4. Az osztályozóvizsga, javítóvizsga időrendje, ezekre jelentkezés módja, a tanuló értesítése a 

vizsga időpontjáról és rendjéről, a tájékozódás lehetősége az iskola elvárásairól: Az 

osztályozó vizsgára a félév utolsó hetében kerül sor, melynek konkrét időpontjáról az 

érintett tanulót, a vizsga előtt 8 nappal, írásban értesítjük. A vizsga szóbeli és írásbeli 

vizsgarészből áll. A minimumkövetelmények, tantárgyanként, ugyanazok, mint a többi, 

nappali tagozatos tanuló esetében.  

A javítóvizsgára a tanév kezdetét megelőző héten kerül sor. Időpontjáról a tanuló a 

bizonyítványosztáskor, írásban kap felvilágosítást. 
 

4.3. A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független 

vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. 

4.3.1. Az igény bejelentésének módja: A kérelmet, kiskorú tanuló esetén a szülő, vagy törvényes 

képviselő írásban, az igazgatónak címezve nyújthatja be, a vizsgát megelőzően legalább 30 

nappal.   

Nagykorú tanuló, az előzőekben leírtaknak megfelelően maga is kérelmezheti a független 

vizsgabizottság előtti számadás lehetőségét. 

4.3.2. A tantárgyi követelményeket a pedagógiai programunk tartalmazza. A tanulmányok alatti 

vizsga és az osztályozó vizsga időpontjáról a tanuló, a beadott kérelme alapján az iskolától 

hivatalos értesítést kap. Kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesítjük. 
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4.4.  A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatási 

intézménybe. 

4.4.1. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás: Tanköteles tanuló másik iskolában való 

átjelentkezéséhez, iskolánkhoz be kell nyújtania az átvevő iskola egy hétnél nem régebbi, 

írásbeli igazolását az átvételről, valamint a szülő, vagy a törvényes képviselő által az 

igazgatónak címzett kérelmet.   

Nem tanköteles tanuló esetén, kiskorú tanuló szülőjétől, vagy törvényes képviselőjétől, 

nagykorú tanuló esetén a tanulótól, egy írásbeli kérelmet kérünk a tanulói jogviszony 

megszüntetésének szándékáról. 
 

4.5.  A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe (DÖK), részt 

vegyen a diákkörök munkájában, tagja legyen az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. 

4.5.1. A tanuló jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni az 

iskolagyűléseken, valamint a szülők képviseletével a fogadóórákon és a szülői 

értekezleteken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak igényt véleményére és 

javaslatára.   

Az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az 

emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat. 

4.5.2. A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnökök 

tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, a 

diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletéért; a tanuló ügyében az 

érdekképviseleti jog érvényesítése a diákönkormányzat feladata. Az iskola működése során 

felmerült egyéni sérelmek orvoslását a tanuló és tanuló között a diákönkormányzat, a tanuló 

és pedagógus között a diákönkormányzat és a Nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) 

intézik az igazgató részvételével. 

4.5.3. A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés. A 

negyedévente megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb esetben rendkívüli 

iskolagyűlést hívhat össze a diákönkormányzat (ha az osztályok kétharmada javasolja) vagy 

az igazgató (a tantestület javaslatára). A diákönkormányzat évente egy alkalommal 

diákközgyűlést hív össze. 

4.5.4. A diákönkormányzat dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról. 

4.5.5. A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat valamennyi 

tisztségére, – tanulmányi eredménytől függetlenül; a választás rendjét a diákönkormányzat 

működési szabályzata határozza meg. 

4.5.6. Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése nem lehet 

ellentétes a Házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi iskolai ügyben 

javaslattal élni, véleményüket kifejteni. 

4.5.7. A tanulók jogosultak szeptember folyamán megtudni a tantárgyi minimum 

követelményeket. A félévek végén javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom 

osztályzatokra, a házirendben is szereplő értékelési normák alapján, s azt az osztályfőnök 

képviseli az osztályozó értekezleten. 

4.5.8. Joga, hogy részt vegyen tanulmányi versenyeken, hogy érdemjegyeiről, tanári 

bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, hogy csak napi 2 témazárót írjon előzetes 

egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez. A kiértékelt írásbeli 

munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja. 

4.5.9. A diákönkormányzat a tanévet megelőző május 15-iég az iskola igazgatójánál 

kezdeményezheti diákkör(ök) létrehozását. A diákkör(ök) létrehozásáról és működtetéséről 

a nevelőtestület dönt, a diákkörök az iskola tanulói számára nyitottak, a diákkör(ök)be június 

első hetében jelentkezhetnek, ha a diákköri tevékenységhez kapcsolódó tantárgy(ak)ból 
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legalább közepes osztályzatuk van,  a tanuló a programból csak a diákönkormányzat 

egyetértésével zárható ki. 

4.5.10. A tanulók rendszeres hétköznapi, iskolán kívüli tevékenységet igazgatói engedéllyel, az 

osztályfőnök és a kollégiumi ügyeletes nevelő tudtával végezhetnek. Ha a tevékenység a 

tanulmányi munka rovására megy, az igazgató, a szülő véleményével egyeztetve, az 

engedélyt visszavonhatja. 

4.5.11. A tanuló joga, hogy társai kötelezően tiszteletben tartsák világnézeti, vallási nézetét, 

nemzeti vagy etnikai önazonosságát. 

4.5.12. A tanuló joga, hogy rendszeresen tájékoztatást kapjon az őt érintő iskolai szintű 

döntésekről. A tájékoztatás a diákközgyűlésen évente egy alkalommal az iskola 

vezetőségétől, és havi rendszerességgel a diákönkormányzaton keresztül kaphat. 

4.5.12. A jogkörök értelmezését és a konkrét tevékenységi formákat a diákönkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

4.5.13. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat tagjai 

készítik el a diákönkormányzat működését segítő pedagógus közreműködésével. A 

diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület nevében az igazgató 

hagyja jóvá. 

4.5.14. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használja az iskola és a 

kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola és a kollégium 

működését. 

4.5.15. Az iskolai diákönkormányzat egyben a kollégiumi diákönkormányzat. 

 

4.6.  A diákönkormányzati és szülői közösségi jog gyakorlása 

4.6.1. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók tekinthetők. 

4.6.2. A szülői közösségi jog gyakorlása az iskolaszék keretein belül történik.  A szülői 

közösségnek a közoktatásról szóló törvény 59. §- ának (5) bekezdésében biztosított 

jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, 

amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 
 

4.7.  A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

4.7.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülnek. Sürgős esetben 

azonnal, egyéb esetekben az iskolaorvosi, fogorvosi rendelési időben. 

4.7.2. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján az iskola egész területén TILOS a 

dohányzás! 
 

4.8.  Vagyoni jog 

4.8.1. A szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék az iskola tulajdonát 

képezi. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított terméket, akkor a tanulót – a 

felhasznált alapanyagok áráért – elővásárlási jog illeti meg. 
 

4.9.  A véleménynyilvánításhoz, információhoz való jog  

4.9.1. A tanuló jogai gyakorlása során véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet személyesen, a 

DÖK-ön keresztül, diákközgyűlések alkalmával. Kérdéseivel fordulhat bármelyik 

nevelőhöz, a DÖK-höz, a kollégium vezetőjéhez szóban és írásban egyaránt, illetve 

jogorvoslatért az intézmény-vezetéshez, s arra legkésőbb 30 napon belül választ kell 

kapnia. 

 

5. A tanuló kötelességei 
 

5.1.1. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben, a szervezeti és működési 

szabályzatban foglaltakat, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással részt 

vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon! 
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5.1.2. A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. 

5.1.3. A foglalkozásokon részvétellel kapcsolatos követelmények, mint a tiszta, ápolt, kulturált 

külső, a helyhez és alkalomhoz illő ruházat. A tanuló viselkedésével és öltözködésével is 

adja meg a tiszteletet tanárainak és társainak. Az ékszer viselése a jó ízlés határain belül a 

tanuló magánügye, de azt testnevelés órán és gyakorlati foglalkozások alkalmával köteles 

levenni. Az iskola az elveszett ékszerekért felelősséget nem tud vállalni. 

5.1.4. A kötelező és választható foglalkozások ideje alatt a tanuló csak tanári engedéllyel 

hagyhatja el az iskolát. 
5.1.5. Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége az iskolai munkában legjobb tudását 

nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, valamint az 

ellenőrző könyvét, s abba érdemjegyeit beírni, majd tanáraival azt aláíratni. A tanuló (a 

közösség) az általa elvállalt feladatok – a meghatározott határidőn belüli – végrehajtásáért 

felelősséggel tartozik, kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy szaktanárai által 

meghatározottak szerint és felügyeletével közreműködjön saját környezete, az általa 

használt eszközök rendben tartásában. 

5.1.6. Az iskolai munkához nem szükséges felszerelések iskolába bevitelének tiltása, korlátozása. 

Az oktatáshoz szükséges eszközök felsorolását az egyes tantárgyakat tanító pedagógusok 

az év kezdetekor közlik. Az iskola területére behozott oktatáshoz nem szükséges 

eszközökért az iskola felelősséget nem tud vállalni. A mobiltelefonok sem szükséges 

eszközei az oktatásnak. Azokat a foglalkozásokra csak kikapcsolt állapotban szabad 

bevinni. 

5.1.7. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése, óvása. A balesetvédelmi-, 

munkavédelmi-, környezetvédelmi-, és tűzvédelmi ismeretek elsajátítása tanévkezdéskor, 

és félév kezdéskor, lehetőleg az első tanítási napon megtörténik. A tanév eleji oktatás 

munkabiztonsági szakember bevonásával történik meg. A tanuló bármely rosszullétet, 

balesetet, rendkívüli eseményt köteles azonnal jelenteni a foglalkozást tartó, vagy az 

ügyeletes tanárnak.  

5.1.8. Az iskola teljes területén minden nappali tagozatos tanuló számára tilos az egészséget 

károsító szerek fogyasztása, mint pl. a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a különféle 

drogok fogyasztása, ajándékozása, forgalmazása, kereskedelme, stb. Tilos kereskedelmi 

célt szolgáló eszközök, cikkek, tárgyak iskolába hozatala. 

5.1.9. Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak megfelelően, és a pedagógus utasításait 

figyelembe véve kezelje, használja. 

5.1.10. A testnevelési órákon, sportfoglalkozásokon, kémia órákon, gyakorlatokon a testi épség 

megőrzésével kapcsolatos speciális szabályokat, a teremben/műhelyben/tanerdőben 

tartózkodás rendjét, stb. az első foglalkozás alkalmával, a foglalkozást tartó tanár ismerteti 

a tanulókkal. Az intézmény egyéb helyiségeinek (tantermek, szertárak, műhelyek, 

kollégiumi hálók, stb.) és berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét, az ott 

tanító pedagógusok a tanév kezdetén ismertetik.  

5.1.11. Környezetünkért valamennyien felelősek vagyunk, a környezetünkben tapasztalt 

bármilyen rongálás ellen közösen kell fellépnünk, az esetleges károkért az azt okozó a 

felelős. 

5.1.12. A járművel visszaérkező tanulók a járművüket kötelesek a járműtárolóban lezárva tartani.  

5.1.13. Járművel a tanuló az udvaron, illetve a parkban nem közlekedhet, kivéve a visszaérkezés 

és a hazautazás esetét.  

5.1.14. Kerékpárt, motorkerékpárt, személygépkocsit a tanuló csak a szülő és az igazgató 

együttes, írásbeli engedélyével hozhat be, és csak hazamenetelre és visszajövetelre 

használhatja.  
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6. Az iskola mindennapos szabályai 
 

6.1. Tanítási rend  
 

6.1.1. Tanórák, gyakorlatok, szilenciumok időrendje 

 

NORMÁL TANÍTÁS ESETÉN 
 

ELMÉLET      GYAKORLAT 

1. óra   7.15 – 8.00    Szakközépiskola   9-11. évf.    7.15 – 14.15 

2. óra   8.10 – 8.55    7.15 – 10.30;  10.45 – 14.15 

3. óra   9.05 – 9.50    A szakgimnázium gyakorlata az elméleti 

4. óra 10.00 – 10.45    csengetési rend szerint történik! 

5. óra 11.00 – 11.45    

6. óra 11.55 – 12.40    DÉLELŐTTI  ÜGYELET  

7. óra 12.50 – 13.35    Hétfő – péntek  8.00 – 13.00 

8. óra 14.15 – 15.00 
 

Tanóra szervezhető még: 

     15.10 – 18.25 (testnevelés órák) 
 

SZILENCIUM 

1. óra 16.00 – 16.45 

2. óra 17.00 – 17.45 

3. óra 18.00 – 18.30, 18.40, 18.45 
.              
 

 

RÖVIDÍTETT ÓRÁK ESETÉN 

 

ELMÉLET 

1. óra   7.15 –   7.45 

2. óra   7.55 –   8.25     GYAKORLAT 

3. óra   8.35 –   9.05     9-12. évf.  7.15 – 12.25 

4. óra   9.15 –   9.45 

5. óra   9.55 – 10.25 

6. óra  10.35 – 11.05      

7. óra  11.15 – 11.45     

8. óra  11.55 – 12.25 
.              
 

DÉLUTÁNI TANÍTÁS ESETÉN 

 

ELMÉLET       GYAKORLAT 

1. óra 13.00 – 13.40     9-12. évf.  13.00 – 18.40 

2. óra 13.50 – 14.30    

3. óra 14.40 – 15.20    

4. óra 15.30 – 16.10 

5. óra 16.25 – 17.05 

6. óra 17.15 – 17.55 

7. óra 18.05 – 18.45 
 

 
 

 

6.1.2. Szakköri foglalkozások a szabadidőben szervezhetők (kivéve a speciális, helyhez és időhöz 

kötött szakköröket, pl. vadászszakkör, sportszakkör stb.): 

   14.00 – 16.00 

   19.00 – 20.30 
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6.1.3. Az elektronikus napló a 2018/2019. tanévtől bevezetésre került iskolánkban.  

 

6.2. Szünetek rendje 

6.2.1. A tanulók óraközi szünetekben az időjárás függvényében a folyósokon vagy az iskola 

belső körletében a szabadban tartózkodhatnak. Az iskola területét csak engedéllyel 

hagyhatják el (pl. orvosi naplóba bejegyzés, hazautazás, hivatalos ügyek intézése). 

6.2.2. Becsöngetéskor, rossz idő esetén a következő tanítási óra szerinti terem előtt, jó idő esetén 

az udvaron, az osztály számára kijelölt helyen, az órát tartó pedagógus felügyeletével 

sorakoznak.  

6.2.4. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján az iskola egész területén TILOS a 

dohányzás! 

6.2.5. Testnevelés órát megelőző és követő szünetben a tanulóknak a hetes irányításával egy 

csoportban, a parkon keresztül közlekedve kell a sportcsarnokba (- ból) átvonulni 

(visszavonulni). Taneszközeiket ennek figyelembevételével kell összekészíteniük.  

6.2.6. A szünetek alatt a kollégium helyiségeibe csak indokolt esetben és külön engedéllyel lehet 

bemenni. Az engedélyt a délelőtti ügyeletes tanártól kell kérni. Kivétel: a kollégiumok 

épületében levő osztálytermek tanulói, akik szünetben használhatják a kollégium folyosóját. 

 

6.3. A hetes feladatai 

6.3.1. A heteseket az osztályfőnök – az osztálynaplóba való bejegyzés sorrendjében – jelöli ki 

heti beosztással. 

6.3.2. A hetesi feladatok ellátása minden tanulónak kötelessége. 

6.3.3. Az óraközi szünetben kiszellőzteti a tantermet. 

6.3.4. Letisztítja a táblát, krétát hoz.  

6.3.5. Óra után ellenőrzi a terem rendjét, tisztaságát, jelenti a berendezésben esetlegesen 

keletkezett kárt 

6.3.6. Becsengetéskor sorakoztatja az osztályt a tantermek/épület előtt a szokásos helyen, ügyel a 

rendre. 

6.3.7. Órakezdéskor „osztály vigyázz!” vezénylése után jelenti a tanárnak az osztály létszámát és 

a hiányzókat. 

 

6.4. A gyakorlati csoportvezető feladatai 

6.4.1. A gyakorlati csoportvezetőt a gyakorlati oktató jelöli ki.  

6.4.2. A gyakorlati foglalkozás kezdetekor sorakoztatja a csoportot, a szakoktatónak jelenti a 

csoportlétszámot és a hiányzókat. 

6.4.3. Segíti a szakoktató utasításainak végrehajtását, felel a csoport szervezéséért, 

magatartásáért. 

 

6.5. Késések, mulasztások 

6.5.1. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a választott tanórán kívüli 

foglalkozásokon, az iskola hivatalos rendezvényein. E kötelességek alól csak betegség miatt, 

illetve tanári engedéllyel kaphat felmentést. 

6.5.2.  A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell (a hiányzás időtartamtól függően a 

legrövidebb időn belül). 

6.5.3.  Minden késést és hiányzást igazolni kell a mulasztást követő nyolc napon belül. 

6.5.4. Késésnek számít, ha a tanuló az órakezdésre nem érkezik meg. A késések ideje összeadódik. 

Amennyiben ez az idő eléri egy tanórai foglalkozás idejét, igazolatlan órának számít. Az elkéső 

tanuló nem zárható ki a tanóráról! 

6.5.5. Ha a tanuló előzetes engedély nélkül 1 napnál többet mulaszt, ő, vagy a gondviselője köteles 

az iskolát értesíteni a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 
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6.5.6. Betegség vagy családi ok esetén egy-egy napot – egy tanévben – maximum 3 alkalommal 

igazolhat a szülő, az ellenőrzőben. 

6.5.7. Indokolt esetben a szülő személyes, vagy az ellenőrző könyvbe bejegyzett kérelmére a 

tanuló részére az igazgató 6 oktatási napig, az osztályfőnök 3 oktatási napig, a gyakorlati 

oktatásvezető 1 gyakorlati napig, a szaktanár 3x1 óráig, a szakoktató 1x3 óráig terjedő 

foglalkozásról engedélyezhet távolmaradást, tanévenként.  

6.5.8. Két vagy többnapos betegség esetén orvosi igazolás fogadható el.  

6.5.9. A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja 

meg a 250 órát, ha mégis átlépi 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. 

6.5.10. Ha a tanuló igazolatlan hiányzása meghaladja a 30 órát, a tanulói jogviszonya megszűnik 

(kivéve, ha tanköteles). 

6.5.11. Ha az adott tantárgyból a tanévben az éves óraszám 30 %-át meghaladó számú órát 

hiányzik a tanuló, akkor a tantestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet vagy megismétli az 

évfolyamot. 

6.5.12. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben 

meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésétől abban az esetben lehet eltekinteni, ha 

a tanulónak igazolatlan mulasztása nincs, és elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy a 

követelményeket teljesíteni tudja.  

 

6.6. Jutalmazás és büntetés 
 

6.6.1. A jutalmazás alapjai: 

- kitartó szorgalom, példamutató magatartás 

- kiemelkedő közösségi munka, a társaknak nyújtott rendszeres, folyamatos segítés 

- a diákönkormányzatban végzett kiemelkedő munka 

- a követelményeket meghaladó tanulmányi teljesítmény 

- a tanulmányi és szakmai versenyeken, pályázatokon elért jó eredmény, az iskola hírnevét 

növelő tevékenység 

6.6.2. Jutalmazhat a diákönkormányzat, a szaktanár, a gyakorlati oktató, az osztályfőnök, az 

igazgató és a nevelőtestület. A jutalmazás történhet szóban és írásban. 

Csoportos jutalmak: 

o kirándulás 

o színházlátogatás 

o pénzjutalom 

Egyéb jutalmak 

o szaktanári, szakoktatói, osztályfőnöki, diákönkormányzat-vezetői, igazgatói, 

nevelőtestületi dicséret 

o tárgyjutalom, könyv-, és pénzjutalom 

6.6.3. A büntetés alapjai: 

- a házirend bármely pontjának megszegése 

- a felelősi (ügyeletesi, hetesi) kötelességek elmulasztása 

- a tanítás ideje alatti, illetve az iskola területén, iskolai rendezvényen történt rendbontás, 

fegyelmezetlen magatartás, szándékos károkozás 

- igazolatlan hiányzás 

6.6.4. Büntethet a diákönkormányzat, a szaktanár, a szakoktató, az osztályfőnök, az igazgató és a 

nevelőtestület. A büntetés történhet szóban és írásban. 

A büntetés fokozatai: 

6.6.4.1. Fegyelmezés, fegyelmező fokozatok: 
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 ISKOLAI FOKOZATOK KOLLÉGIUMI FOKOZATOK 

 

 

 

 

szóbeli 

figyelmeztetés 

- szaktanári 

- szakoktatói 

- osztályfőnöki 

figyelmeztetés 

- nevelőtanári 

 

intés 

- szaktanári 

- szakoktatói 

- osztályfőnöki 

intés 

- nevelőtanári 

 

 

 

 

írásbeli 

szaktanári / szakoktatói figyelmeztetés nevelőtanári figyelmeztetés 

szaktanári / szakoktatói intés nevelőtanári intés 

osztályfőnöki figyelmeztetés kollégiumvezetői figyelmeztetés 

osztályfőnöki intés kollégiumvezetői intés 

igazgatói figyelmeztetés igazgatói figyelmeztetés 

igazgatói intés igazgatói intés 

igazgatói megrovás igazgatói megrovás 
 

6.6.4.2. Fegyelmi büntetés 

a.) megrovás 

b.) szigorú megrovás 

c.) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

d.) áthelyezés másik osztályba vagy iskolába 

e.) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

f.) kizárás az iskolából 

6.6.5. A fegyelmi eljárás lefolytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

6.7. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

6.7.1. Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapítása, nyújtása az intézetnek nem áll 

módjában.  

6.7.2. A nehéz sorsú tanulóinknak intézményünk igyekszik pályázati úton segítséget adni, főként 

az Útravaló program keretében. 
 

6.8. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések  

6.8.1. A jogszabályokból levezethető és az alapító okiratban következő kötelező 

alapszolgáltatások ingyenesek. 

6.8.2. A tanulmányok folytatásával kapcsolatos tandíj, illetve térítési díj megállapítására a 

fenntartó erre vonatkozó rendelete alapján kerül sor. 

6.8.3. Az alapszolgáltatásokon felül biztosított szolgáltatásokért térítési díj szedhető. Mértékét az 

adott szolgáltatás kapcsán végzett gazdaságossági számítások alapján kell meghatározni.  

6.8.4. A szolgáltatás megrendelése esetén előre kell fizetni. A szolgáltatás elmaradása esetén a 

befizetett díjat vissza kell fizetni. 

6.8.5. Ha a szolgáltatás megtörténik, de arról a megrendelő (tanuló) bármilyen okból hiányzik, 

visszatérítésre nincs mód. (Pl. az órát a tanár megtartja, de a tanuló nem jelent meg.) 

6.8.6. Az étkezés térítési díj alapja a megrendelt étkezés. Visszatérítésre csak megrendelés-

lemondás esetén van mód (min. egy nappal előbb). A betegség miatt hazautazó tanuló a 

hazautazás előtt, a következő naptól kezdődően lemondja az étkezés-megrendelését. A 

hétvégi eltávozásról vissza nem érkező tanuló állapotáról a szülő telefonon, vagy írásban 

értesíti az iskolát, és tájékoztat arról, hogy gyermeke betegség miatt előreláthatólag meddig 

nem veszi igénybe az étkezést.  
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6.8.7. A tanulóviszonyát megszüntető tanuló számára a tanulóviszony megszűnését követő 

időszakban igénybe nem vett étkezések térítési díja visszatérítésre kerül. 

6.8.8. Az étkezési térítési díjat legkésőbb a szolgáltatást megelőző hónap utolsó három 

munkanapján előre be kell fizetni. A térítési díj összegéről és a térítési díj befizetésének 

napjairól az osztályfőnökök az ellenőrző könyvben értesítik a szülőket. 
 

6.9. Az ingyenes tankönyvek, pedagógus-kézikönyvek igénybevételére vonatkozó 

rendelkezések  

6.9.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; A nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.); 17/2014. (III. 12.) EMMI 

rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló jogszabályok rendelkeznek a 

tankönyvellátással kapcsolatban. 

6.9.2.  17/2014.(III.12.) EMMI rendelet 32.§ (5) alapján az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az 

iskola könyvtári állomány nyilvántartásába kell venni, és elkülönítetten kell kezelni.  

6.9.3. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, 

továbbá a pedagógus-kézikönyveket a tanulók és a pedagógusok részére a tanév 

feladataihoz, a tanév kezdetétől a tanév végéig, a szokványos könyvtári kölcsönzéssel 

biztosítjuk. 

6.9.4. Az ingyenes tankönyvre való jogosultság igazolása jelenleg a 17/2014.(III.12.) EMMI 

rendelet 25-26.§ alapján történik. 

 

6.10. Az iskolai tankönyvrendelésre vonatkozó rendelkezések  
 

6.10.1. Az iskolai tankönyvrendelés és - ellátás rendjét a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet 29 – 2.§ 

szabályozza. 

6.10.2. A tanévnyitó értekezleten kerül megválasztásra a tankönyvfelelős. (A tantárgyfelosztásban 

rögzítjük.) 

6.10.3. A tankönyvfelelőssel az iskola igazgatója szerződést köt.  

6.10.4. A tankönyvek, segédeszközök a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint 

kerülnek kiválasztásra.  

6.10.5. A tankönyvfelelős a könyvtárossal együttműködve előkészíti a tankönyvrendelést, melyet 

az igazgató jóváhagyása és a fönntartói egyetértő nyilatkozat beszerzése után lehet elküldeni.  

 

6.11. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 
 

közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között 

folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az 

érettségi megkezdésének feltétele az 50 óra teljesítése. 

 

 Először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

 A közösségi szolgálat keretei között 

o az egészségügyi (mentor szükséges), 

o a szociális és jótékonysági (mentor szükséges), 

o az oktatási, 

o a kulturális és közösségi, 

o a környezet- és természetvédelemi, 

o a katasztrófavédelmi, 

o az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység. 
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 A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg vagy biztosít időkeretet a 

legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő 

kérésére el lehet térni. 

 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – 

szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró 

foglalkozást tart. 

 Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a 

helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 

 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

o a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely 

tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett 

helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

o a bizonyítványban és a törzslapon is dokumentálnia kell a közösségi szolgálat 

teljesítését, 

o az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, 

amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

o az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és 

a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell 

a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás 

időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 
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1. Bevezetés 
 

1.1. A házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum, a kollégium egészére 

vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.  

1.2. A kollégium elsőrendű feladata az eredményes tanulmányi munka feltételeinek 

biztosítása.  

1.3 A kollégium az itt lakó diákok, pedagógusok, adminisztratív és technikai dolgozók 

közössége. Elvárás mindenkitől a helyes egyéni és közösségi normák betartása, egymás 

iránti tisztelet és segítőkészség.  

1.4. Törekedni kell a kulturált viselkedésre, az udvarias magatartásra. Tiszteletben kell tartani 

az intézmény hagyományait, őrizni kell annak hírnevét.  

1.5. A kollégium minden tagja köteles betartani a kulturált együttélés szabályait, és köteles 

tiszteletben tartani mások jogát a tanuláshoz, munkához és pihenéshez.  

1.6. A kollégiumban lakó diákok vállalják, hogy a kollégium házirendjét betartják.  

1.7. A házirend hatálya kiterjed minden iskolai/kollégiumi szervezésre.  

 

2. A kollégiumi házirend hatálya 
 

2.1. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és más 

alkalmazottaira vonatkoznak. 

2.2. Jelen házirend előírásait a nevelőtestületi elfogadást, az iskolaszéki, a diák-önkormányzati 

jóváhagyást követően kell alkalmazni. 

2.3. A házirend módosítását a nevelőtestület, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat, jogosult 

kezdeményezni, módosításáról a nevelőtestület a kezdeményezéstől számított 30 napon 

belül dönt. 

 

3. A kollégiumi tanulók jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 
 

3.1. A tanulónak joga van hozzájutni a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz.  

3.2. A tanuló jogai gyakorlása során kulturáltan véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet 

személyesen, a DÖK-ön keresztül, diákközgyűlések alkalmával. Kérdéseivel fordulhat 

bármelyik nevelőhöz, a DÖK-höz, a kollégium vezetőjéhez szóban és írásban egyaránt, 

illetve jogorvoslatért az intézmény-vezetéshez, s arra legkésőbb 30 napon belül választ kell 

kapnia.  

3.3. Jogosult az egészségügyi ellátás igénybevételére az iskolaorvos rendelési idejében, illetve 

rendkívüli esetben az ügyeleti rendszeren keresztül.  

3.4. Rendeltetésének megfelelően használhatja a kollégium helyiségeit, sport- és szabadidő 

létesítményeit, berendezési tárgyait, felszereléseit.  

3.5. Részt vehet a kollégium kulturális, sport- és diákköri munkájában, versenyein, pályázatain. 

3.6. Joga van – amennyiben ez indokolt – szociális támogatásra.  

3.7. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért elismerésben, jutalomban 

részesülhet. 

3.8. Kifejezésre juttathatja vallási, világnézeti, politikai meggyőződését, etnikai vagy 

nemzetiségi önazonosságát, elvárhatja ezek, mások általi tiszteletben tartását, feltéve, ha az 

nem jogszabálysértő, illetve, ha ez nem sérti mások ugyanezen jogait.  

3.9. Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola, a kollégium ellátja a 

gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba 

hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 
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4. A kollégiumi tanulók kötelezettségeivel kapcsolatos szabályok 
 

4.1 A tanuló köteles tiszteletben tartani a kollégium tanárai, alkalmazottai és tanulótársai 

emberi méltóságát és jogait.  

4.2. Kötelessége megőrizni és gondosan kezelni a rá bízott és az általa használt tárgyakat, 

eszközöket, berendezéseket, az iskolai létesítményeket.  

4.3. Köteles részt venni a kollégiumi foglalkozásokon. 

 A szilenciumokról és korrepetálásokról való távolmaradást igazolni szükséges, melyet az 

osztályfőnök ellenőriz. Az igazolás leadásának elmulasztása igazolatlan hiányzást von 

maga után.  

4.4. Kötelessége megtartani a kollégium rendjét, a házirend előírásait.  

4.5 Ha a tanuló házirendet sértő cselekményt tapasztal, azt haladéktalanul köteles jelenteni az 

ügyeletes nevelőnek vagy az iskola/kollégium bármely más pedagógusának.  

4.6. Kötelessége óvni saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítani az egészséget, 

biztonságot védő ismereteket, haladéktalanul jelenteni az ügyeletes nevelőnek vagy bárki 

másnak, ha saját maga vagy társai veszélyeztetett helyzetbe kerülnek vagy megsérülnek.  

 

5. Alapvető rendelkezések 
 

5.1. A tanulónak nem szabad szándékosan kárt okozni a személyi és közösségi tulajdonban 

lévő tárgyakban, felszerelésben, nem szabad azokat eltulajdonítania.  

5.2. A tanulónak a törvényben előírtaknak megfelelően kártérítési felelőssége van.  

5.3. Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, 

a lopás, mások egészségének veszélyeztetése, dohányzás, alkohol, kábítószer 
használata, illetve terjesztése.  

5.4. A tanulónak tilos a kollégiumba szeszes italt behozni, fogyasztani, forgalmazni, illetve 

ittas állapotban visszatérni.  

5.5. A tanulónak szintén tilos kábító, bódító hatású szert behozni, fogyasztani, forgalmazni. 

5.6. A tanuló nem hozhat be kereskedelmi célt szolgáló cikkeket, tárgyakat. 

5.7. A tanuló nem hozhat be a kollégiumba vágó-, szúró-, illetve lőfegyvert, lőszert.  Ide 

tartoznak a gáz- és légfegyverek is.  

5.8. Tűz- és balesetvédelmi okokból a tanulónak nem szabad semmilyen pirotechnikai 

anyagot, eszközt behozni, tárolni, használni vagy forgalmazni.  

5.9. A tanulónak tehát tilos bármilyen, anyagi kár vagy fizikai és egyéb természetű sérülés 

okozására alkalmas tárgyat, eszközt behozni a kollégiumba, kivéve a 8 cm-nél rövidebb 

pengéjű, étkezést szolgáló konyhakést. Ha a tanuló nem tudja eldönteni, hogy a behozni 

kívánt eszköz sérti-e a fenti rendelkezést, köteles kikérni az ügyeletes tanár véleményét. 

5.10. A tanulónak írásos igazgatói engedéllyel csak biztonságos, ép műszaki állapotú, hálózati 

árammal működő elektromos eszközöket lehet behoznia a kollégiumba. Az alapvető 

használatú elektromos eszközökön túl (hajszárító, hajvasaló, mobiltöltők) az igazgató által 

megállapított havidíjat kell fizetni. 

5.11. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján az iskola, és a kollégium egész 

területén TILOS a dohányzás! 

5.12. A tanulónak csak betegség esetén szabad tanítási idő, gyakorlati foglalkozás, szilenciumi 

és csoportfoglalkozás alatt a kollégiumban tartózkodnia.  

5.13. A tanuló engedély nélkül nem távozhat el a kollégiumból, a kimenő alatt a községet 

nem hagyhatja el.  

5.14. Az ügyeletes tanár engedélye nélkül nem szabad a lányoknak a fiúkollégiumba, a 

fiúknak a lánykollégiumba bemenni, vagy ott tartózkodni.  
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6. A kollégiumi élet rendje 
 

6.1. A kollégiumi élet rendje 

6.1.1. A kollégiumban reggel 545-kor van ébresztő. A tanulónak a kollégiumot az ügyeletes 

nevelő által meghatározott időpontig (az étkezési rendhez igazodva legkésőbb 620-ig) el 

kell hagynia. Távozáskor a kollégiumi helyiségekben a tanuló köteles rendet és tisztaságot 

hagyni maga után.  

6.1.2. A reggeli 6.20-tól 6.55-ig vehető igénybe. Repeta reggel 6.45-től, ebédnél 14.10-től 

(hétfőnként 14.30-tól), vacsoránál 18.55-től van. 

6.1.3. A reggelit követően a kollégium területét el lehet hagyni abban az esetben, ha a tanuló a 

Kiss Ferenc körúti pékségben tízórait szeretne vásárolni.  

6.1.4. 7.15-től elméleti, illetve gyakorlati oktatás folyik.  

6.1.5. Az elméleti vagy gyakorlati foglalkozások végeztével, 13.35 és 14.30 között lehet 

ebédelni. Ettől csak vezetői engedéllyel lehet eltérni. 

6.1.6. Az ebéd befejezésétől a tanulószobai foglalkozás kezdetéig, azaz 16.00-ig kimenőidő van. 

A kollégiumokat legkésőbb 15.45-ig el kell hagyni, hogy mindenki időben odaérjen a 

szilenciumokra. 

6.1.7. A szilencium vagy csoportfoglalkozás 16.00-tól, az adott osztálynak kijelölt időpontig tart 

az osztály saját tantermében, szintén az étkezési rendhez igazodva.  

6.1.8. Vacsorázni 18.30 és 19.00 között lehet.  

6.1.9. A vacsorától a kollégium zárásáig, 20.30-ig a tanulónak szabadideje van. Ezen időtartam 

alatt a falu területén 20:15-ig tartózkodhat.  

6.1.10. A tanuló a kollégiumzárástól kezdve köteles a kollégiumban tartózkodni. Ezután kerül sor 

a létszámellenőrzésre, tisztálkodásra, takarításra.  

6.1.11. 2145-kor kötelező takarodó és villanyoltás van. Későbbi takarodóra csak az ügyeletes tanár 

engedélyével, megfelelő indok esetén van lehetőség.  

 

6.2. A szilenciumok, illetve csoportfoglalkozások rendje 

6.2.1. Az iskolai tanulmányi kötelezettsége teljesítése érdekében a tanulónak kötelező 

tanulószobai foglalkozáson kell részt vennie a napirendben meghatározott időben.  

6.2.2. A tanuló csütörtökönként 18.00-19.00 között csoportfoglalkozáson vesz részt.  

6.2.3. A tanulószoba csengetési rendje: 1. óra 1600 – 1645 

2. óra 1700 - 1745 

      3. óra 1800 – 1830 ; - 1840; - 1845 

6.2.4. A szilenciumról, illetve csoportfoglalkozásról a tanuló csak engedéllyel maradhat távol. 

Engedélyt az osztályfőnök és az ügyeletes tanár adhat.  

6.2.5. A szabad szilencium rendszere 

- Legkésőbb október elejétől indul, a kilencedik évfolyamosoknak, pedig csak a 

második félévet követően. 

- A szabad szilenciumosok körét minden osztályban az osztályfőnök jelöli ki. 

- Jogosultságuk visszavonásig él, mely bármikor megtörténhet.  

- A szilencium kezdetén le kell jelentkezni az adott osztály szilenciumos 

tanáránál és a lányoknál ill. a nagyfiúk kollégiumában kijelölt ügyeleteseknél.  

- A szabad szilenciumosok hálókban történő felügyeletét a mindenkori lány 

éjszakai ügyeletes (lányok) ill. a Nagyfiú Kollégium előadójában lévő 

szilenciumi ügyeletes (fiúk) látja el.  

- A kilencedik évfolyamosok szabad szilenciumosai nem mehetnek be a 

kollégiumukba, ők vagy az osztálytermükben vagy pedig az iskola területén 

belül tartózkodhatnak.  
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- A 10-11-12-13. évfolyamosok szabad szilenciumosai szobáikban vagy az iskola 

területén belül szabadon tartózkodhatnak, illetve a szilenciumokon is részt 

vehetnek.  

- A szabad szilenciumosok nem hagyhatják el az iskola területét!  

- A szilencium vége előtt le kell jelentkezni a kijelölt ügyeleteseknél és a legvégén 

az adott osztály termében lévő szilenciumos tanárnál is. 

6.2.6. A tanuló szilenciumra, csoportfoglalkozásra mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban vihet 

be. Számológépként való használata a tanár engedélyével lehetséges.  

 

6.3. A tanulók orvosi ellátása 
6.3.1. A tanuló betegség esetén igénybe veheti az iskolaorvosi, fogorvosi rendelést.  

6.3.2. A tanulónak magával kell vinnie az erre a célra rendszeresített betegnaplót, amelybe a 

délelőtti ügyeletes nevelő bejegyezte őt.  

6.3.3. Betegség esetén az iskolaorvos javaslatára a tanuló hazautazhat. Ebben az esetben az 

iskolaorvos vagy hazaküldi a tanulót az illetékes háziorvoshoz, aki igazolást állít ki a 

távolmaradás időtartamára tanuló számára, vagy pedig az iskolaorvos maga igazolja a 

tanuló iskolából történő távolmaradását a betegnapló megfelelő rovatában.  

6.3.4.  A tanulónak a kollégiumba visszajönni csak gyógyultan szabad.  

 

6.4. Az ellenőrző fogalma és használata 

6.4.1. Az ellenőrző a tanuló iskolai dokumentuma, használata kötelező. Az ellenőrző 

tartalmazza a tanuló legfontosabb adatait, az iskolai előmenetelével, magaviseletével, 

hazautazásával és visszaérkezésével kapcsolatos bejegyzéseket.  

6.4.2. A tanuló köteles a szaktanár, a szakoktató, a kollégiumi nevelő és az iskolavezetők 

rendelkezésére bocsátani az ellenőrzőjét. Tehát köteles mindenkor magánál tartani: a 

tanórákon, a gyakorlati és kollégiumi foglalkozásokon, hazautazáskor és a 

visszaérkezéskor.  

 

6.5. Visszaérkezés, eltávozás 

6.5.1. Vasárnap este 21.45-ig a tanuló köteles visszatérni a kollégiumba, kivéve, ha a hétfő 

reggeli visszaérkezésre az igazgatótól szülői kérelem alapján engedélyt kapott.  

6.5.2. Visszautazás esetén a tanuló köteles az otthonról történő elinduláskor a szülővel, 

visszaérkezéskor az ügyeletes tanárral az ellenőrzőjét aláíratni.  

6.5.3. Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb ok miatt nem tud a meghatározott időben 

visszaérkezni, a szülő köteles aznap értesíteni az ügyeletes tanárt a távolmaradás okáról és 

várható időtartamáról (portán állandó szolgálat van, ott cseng a telefon). 

6.5.4. A tanuló köteles a hétvégi eltávozásának időpontját az ellenőrzőjébe beírni, és azt az utolsó 

órát tartó pedagógussal aláíratni, hazaérkezéskor, a hazaérkezés időpontját beírni, és a 

szülővel aláíratni. 

6.5.5. Rendkívüli eltávozás, hazautazás esetén az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár írja alá az 

ellenőrzőt.  

 

6.6. A kollégiumban való tartózkodás szabályai 

6.6.1. A kollégiumi háló a tanuló második otthona, magánéletének színtere. 

6.6.2. A tanuló nevelőtanári engedéllyel vendéget fogadhat a szobájában, a délutáni 

szabadidőben. 

6.6.3. A tanuló köteles a tűzvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat elsajátítani, betartani, 

illetve bármilyen rendkívüli eseményt észlelvén az ügyeletes tanárt értesíteni.  
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6.6.4. A tanuló az értéktárgyait, pénzét átadhatja megőrzésre az ügyeletes nevelőnek. A 

megőrzésre át nem adott tárgyakért, egyéb értékekért az intézmény nem vállal 

felelősséget.  

6.6.5. A tanuló a kollégiumi hálót csak a kollégiumvezető engedélyével rendezheti át.  

6.6.6. A kollégiumi helyiségekből bútorzatot, berendezési tárgyakat a tanuló csak a 

kollégiumvezető engedélyével vihet el, illetve rakhat át más helyiségbe.  

6.6.7. A tanuló csak a saját szobájának kulcsait veheti fel. 

6.6.8. A szoba elhagyásakor a tanulónak az ablakokat be kell csuknia, a villanyt le kell 

kapcsolnia, szekrényeket, bejárati ajtót be kell zárni, a szobaajtó kulcsát pedig a portán le 

kell adni.  

6.6.9. A szobákat tilos belülről kulcsra zárni! 

6.6.10. A tanév végén vagy a tanulóviszony megszűnése estén a tanuló köteles az esetleges 

tartozásait rendezni, a saját tulajdonában lévő tárgyakat elvinni, a kollégiumtól kapott 

eszközökkel, felszereléssel elszámolni, kulcsait leadni, illetve a kollégiumi helységeket 

rendben, tisztán hagyni.  

6.6.11. A tanév kezdéskor névre szólóan kapott felszerelési tárgyakat a tanév végén vagy a 

tanulóviszony megszűnése estén a tanuló köteles hiánytalanul, ép állapotban átadni, hiány, 

vagy károkozás esetén a kárt megtéríteni. 

6.6.12. A tanuló a televíziót, magnót, rádiót olyan hangerőn használhatja, hogy azzal másokat ne 

zavarjon. 

6.6.13. A tanuló este takarodó után televíziót csak az ügyeletes nevelő engedélyével nézhet. 

6.6.14. A kollégiumokban tanulóügyeleti szolgálat működik. Ők az ügyeletes nevelő segítői. Heti 

váltásban külön beosztás szerint tevékenykednek. Feladatuk, hogy ügyeljenek a rendre, 

fegyelemre, jelentsék az ügyeletes tanárnak, ha bármilyen probléma felmerül, ellenőrzik az 

ebédlő és a szobák rendjét, a takarítást végző tanulók munkáját stb. A heti ügyeletesi 

beosztást az ügyeletes nevelő határozza meg, illetve változtathatja meg.  

6.6.15. A kollégiumi helyiségekben (folyosó, társalgó, háló, tusoló, illetve tanterem) a tanuló 

köteles mindenkor rendet és tisztaságot tartani. 

6.6.16. A tanuló köteles az otthonról hozott romlandó élelmiszereit feliratozott ételtartó 

dobozban tárolni, és kizárólag a kollégiumban elhelyezett hűtőkben tárolhatja azokat. A 

pénteki/utolsó tanítási nap kezdetéig, a tanuló köteles az ételtartó dobozát kivenni a 

hűtőszekrényből. 

6.6.17. A tanuló köteles a saját hálójában takarítani, illetve részt venni – külön beosztás szerint 

– a folyosók és közös helyiségek takarításában. Az esti takarításokat követően a kollégiumi 

kukákat reggelenként a tanulók kötelesek külön beosztás szerint a konténerhez elvinni és 

kiüríteni. A lányok kukáit a nagyfiúk ürítik ki, a lányok beosztottjai tartják tisztán a 

főbejáratot. 

6.6.18. A tanulónak tilos a rá háruló feladatot más tanulóval elvégeztetni.  

6.6.19. A tanulók ízlésesen díszíthetik kollégiumi szobájukat. 

6.6.20. A szobaellenőrzés a nevelőtanár feladata. Alkalmanként a kollégiumi munkaközösség-

vezetők ellenőrizhetik a hálók tisztaságát, a szekrények rendjét és pontozzák azokat. 

Tanévenként két alaklommal (Fenyőünnep, Erdők Napja /Tanév vége) az eredmény 

kihirdetésre és jutalmazásra kerül.  

6.6.21. A tanuló köteles a szekrényében rendet tartani, ezt az ügyeletes tanár szúrópróbaszerűen 

ellenőrizheti.  

 

6.7. Műszaki eszközök behozatalának rendje 

A kollégiumba műszaki eszköz csak külön engedéllyel hozható be. Az engedélyre szükséges az 

igazgató, illetve a megfelelő műszaki állapotot igazoló aláírás a tűz- és munkavédelmi felelőstől.  
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6.8. A kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartások 

6.8.1. Szervezett programokon, vagy az iskolához (kollégiumhoz) kapcsolódó eseményen, ahol a 

tanuló tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a házirend előírásai érvényesek. (Pl. 

osztálykirándulás, tanulmányút, iskolai szervezésű orvosi ellátás, közös színházlátogatás, 

sportrendezvények, versenyek, stb.) 

6.8.2. A tanulók az iskola (kollégium) által szervezett kollégiumon kívüli rendezvényeken is 

kötelesek a kollégium házirendjében foglaltaknak megfelelő viselkedést tanúsítani.  

 

6.9. Étkezéstérítés 

6.9.1. Az étkezés térítési díj alapja a megrendelt étkezés.  

6.9.2. Visszatérítésre csak megrendelés-lemondás esetén van mód (min. egy nappal előbb).  

6.9.3. A betegség miatt hazautazó tanuló a hazautazása előtt, a következő naptól kezdődően 

lemondja az étkezés-megrendelését.  

6.9.4. A hétvégi eltávozásról vissza nem érkező tanuló állapotáról a szülő telefonon, vagy írásban 

értesíti az iskolát, és tájékoztat arról, hogy gyermeke betegség miatt előreláthatólag meddig 

nem veszi igénybe az étkezést.  

6.9.5. A tanulóviszonyát megszüntető tanuló számára a tanulóviszony megszűnését követő 

időszakban igénybe nem vett étkezések térítési díja visszatérítésre kerül. 

6.9.6. Az étkezési térítési díjat legkésőbb a szolgáltatást megelőző hónap utolsó három 

munkanapján előre be kell fizetni.  

6.9.7. A térítési díj összegéről és a térítési díj befizetésének napjairól az osztályfőnökök az 

ellenőrző könyvben értesítik a szülőket. 

6.9.8. Az étkezési térítési díj visszaérkezéskor leadható az ügyeletes tanárnál, aki a következő 

napon befizeti azt. 

 

6.10. Az ebédlő és a konditerem használata, az udvaron és a parkban tartózkodás szabályai 
6.10.1. A tanuló az ebédlőben külön beosztás szerint étkezhet, nevelőtanári felügyelettel.  

6.10.2. A tanuló az ebédlőben köteles fegyelmezetten, a kulturált étkezés szabályai szerint 

viselkedni, az ebédlőt rendeltetési céljának megfelelően használni, tisztán és rendben 

tartani.  

6.10.3. Minden tanuló külön beosztás szerint részt vesz az ebédlő takarításában (körlet).  

6.10.4. Minden tanuló csak a saját chipjével étkezhet. 

6.10.5. Étkezési időben csak az érvényes chippel (zöld ikon) mehet be az étkezőbe a tanuló, 

érvényes chip nélkül tilos bemenni az étkezőbe. 

6.10.6. Ha a gazdasági irodán kiállított pecsétes igazolással rendelkezik a befizetéséről a tanuló, 

akkor étkezhet. 

6.1.12. Repeta csak a beengedett étkezőknek jár, a kijelölt időpontokban reggel 6.45-től, ebédnél 

14.10-től (hétfőnként 14.30-tól), vacsoránál 18.55-től van. 

6.10.7. A kondicionáló terembe az a tanuló mehet, aki előzőleg részt vett balesetvédelmi 

oktatáson, és elfogadja a terem használatának szabályait, melyek a kondi terem falán, 

valamint a kollégiumi hirdetőtáblán olvashatók.  

6.10.8. A konditerem kulcsot a balesetvédelmi oktatáson részt vett tanuló veheti fel a kiskollégium 

tanári szobájában, és ott is kell leadnia. 

6.10.9. A konditermet használók külön füzetben vezetik a használat időpontját és az ott 

tartózkodókat. A konditermet leadáskor a kiskollégiumi ügyeletesnek kell bemutatni. 

6.10.10. Járművel a tanuló az udvaron, illetve a parkban nem közlekedhet. Kerékpárt, 

motorkerékpárt, személygépkocsit a tanuló csak a szülő és az igazgató együttes, írásbeli 

engedélyével hozhat be, és csak hazamenetelre és visszajövetelre használhatja fel. 

Egyébként a járműtárolóban lezárva kell tartani.  
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6.10.11. A szabadtéri pályákat a tanuló sportolásra szabadidőben használhatja. Az esti világítást 

csak az ügyeletes nevelő kapcsolhatja be, illetve ki.  

 

6.11. A jutalmazás és büntetés rendje a kollégiumban 
 

6.11.1. Jutalmazás:  

- nevelőtanári dicséret 

- kollégiumivezetői dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 
 

Egyéb jutalom: 

- tárgy-, illetve pénzjutalom 

- színházlátogatás 

- kirándulás 
 

6.11.2. Büntetés: 
 

Fegyelmező intézkedések: 

 

KOLLÉGIUMI FOKOZATOK 

figyelmeztetés 

- nevelőtanári 

 

intés 

- nevelőtanári 

 

nevelőtanári figyelmeztetés 

nevelőtanári intés 

kollégiumvezetői figyelmeztetés 

kollégiumvezetői intés 

igazgatói figyelmeztetés 

igazgatói intés 

igazgatói megrovás 
 

Fegyelmi eljárás büntetési fokozatai 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- kizárás a kollégiumból (Ezen büntetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

szerint az iskolából való kizárást NEM vonja maga után.)  
 

A vétség súlyosságának megfelelően az egyes büntetési tételek átugorhatóak.   
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Záradék 
 

Az Iskolai házirendet és a Kollégiumi házirendet az iskola nevelőtestülete 2019. augusztus 29. 

napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

PH.   …………………………………….. 

      Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

         igazgató 

 

 

 

 

Az Iskolai házirendet és a Kollégiumi házirendet az Iskolaszék 2019. augusztus 30. napján tartott 

ülésén elfogadta. 

 

…………………………………….. 

      Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

         igazgató 

 

 

 

 

Az Iskolai házirendet és a Kollégiumi házirendet a Diákönkormányzat 2019. szeptember 4-én 

tartott ülésén elfogadta. 

 

…………………………………….. 

        Kocsisné Büki Éva 

     DÖK-segítő pedagógus 

 

 

 

Jelen Házirend 2019. szeptember 1-én lép hatályba. 

 

 

 

PH.   …………………………………….. 

      Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

         igazgató 

 


