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AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS
DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE

A házirend jogszabályi háttere







a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §,
a nevelési-oktatási intézmények házirendjéről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet, mely értelmében az intézmény életével kapcsolatos egyes kérdéseket a
Házirendben kell szabályozni,
a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
2013. évi V. Törvény, A Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvénye

Az intézmény adatai, elérhetősége
Az intézmény: Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon
Cím: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Telefon: 06/48-311-422
E-mail: titkar@irinyi-ref.hu
Honlap: www.irinyi-ref.hu
A fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Címe: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.
Az alapító: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Címe: 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.
Az alapító okirat száma: 810/2013.
kelte: 2013. május 29.

1. Általános rendelkezések

A házirend az iskola diákjainak és dolgozóinak alkotmánya. Az abban foglaltakat be kell tartania
az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek és az iskola minden dolgozójának.
A házirend tartalmazza a helyi magatartási szabályokat, melyek mindenki számára kötelezőek, s
megsértésük jogkövetkezményekkel járó fegyelmi vétség lehet.
Nem pusztán a tanár-diák viszonyt hivatott a jog eszközeivel szabályozni, hanem a diákoknak
egymással kapcsolatos magatartását is.

A házirend célja a pedagógiai program alapelveinek megfelelően a református hitélet
elvárásainak megfelelő személyiségek és közösségek formálódásának elősegítése.
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A házirendben foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének
megszervezését.

1.1. A Házirend elfogadásának szabályai, módosítása
A házirendet az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend
elfogadásakor, illetve módosításakor véleményezési jogot gyakorol a szülői szervezet és a
diákönkormányzat.
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A házirend módosítását a nevelőtestület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat
kezdeményezheti. Jogszabályi változások esetén kötelező a felülvizsgálat.
Intézményünk házirendje két részből áll:
Házirend, Diákotthoni házirend.

1.2. Személyi hatálya
A házirend előírásai az intézmény minden dolgozójára, a tanulóközösség minden tagjára, a
tanulók szüleire, törvényes képviselőire vonatkozóan kötelező érvényűek, betartásukért
mindenkit felelősség terhel.
A nagykorú tanulókra is vonatkoznak a házirend szabályai.

1.3. Időbeli hatálya
A házirend előírásai a tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi
tanulói jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi tanulói jogviszony megszűnéséig
tart és kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is.
A házirend az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthonnal tanulói
jogviszonyban álló tanulókra az intézménybe való belépéstől az onnan jogszerűen terjedő
távozásig terjed ki – beleértve az intézmény területén kívüli iskolai programok, rendezvények
(pl.: nem hagyományos tanórai keretek között szervezett tanítás, tanulmányi kirándulás)
időtartamát is.
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1.4. Területi hatálya
A házirend előírásai az intézmény területén érvényesek. Azon magatartási szabályait, melyek
értelmezhetőek intézményen kívül is (különböző közterületeken tanítási idő alatti közlekedés
intézmény területén kívüli iskolai programok, rendezvények, pl.: nem hagyományos tanórai
keretek között szervezett tanítás, tanulmányi kirándulás, stb.), az intézmény területén kívül is
alkalmazni kell.

1.5. A házirend nyilvánossága
Az elfogadott, illetve módosított házirend előírásairól, a tanulókra és szüleikre vonatkozó
szabályairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat a tanév első napján
osztályfőnöki óra keretében, a szülőket a tanév kezdetén tartott szülői értekezleten, illetve a
módosítást követően és egyéb szükséges alkalomkor a tanulókat osztályfőnöki órán, a
szülőket szülői értekezleten.
A módosított házirend előírásairól tájékoztatnia kell továbbá:
 a dolgozókat a munkaértekezleten,
 a szülői szervezet választott vezetőit a szülői munkaközösség vezetői
értekezletén.
A házirend egy-egy példányát elérhetővé kell tenni:
 valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,
 a tanulónak, illetve a tanuló szülőjének az iskolába történő beiratkozáskor, akik
aláírásukkal jelzik a házirendben foglaltak elfogadását,
 a szülői szervezet elnökének,
 a diákönkormányzat képviselőjének.
A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy
példányát ismét elérhetővé kell tenni az érintetteknek.
A házirend 1-1 példánya megtekinthető:












az iskola titkárságán
az iskola irattárában
az iskola könyvtárában
az iskola nevelői szobájában
az iskola igazgatójánál
az iskola igazgatóhelyetteseinél
az osztályfőnököknél
az iskolai szülői szervezet vezetőjénél
az iskola portáján
az IDÖK számára kialakított helyiségében
digitális formában az iskola honlapján (www.irinyi-ref.hu).
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A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, az
igazgatóhelyettesektől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján ─ ettől
eltérően ─ előre egyeztetett időpontban.

2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések
2.1. A tanulók joga, hogy:





















személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számára,
ne érje hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézetei miatt,
ne alkalmazzanak ellene kollektív büntetést, azaz ne érje hátrány más vagy mások
viselkedése, magatartása miatt,
színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,
igénybe vegye az intézmény létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és
egyéb kedvezményeket (felzárkóztatás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, diákkör,
könyvtár, szabadidős foglalkozás kedvezményes étkezés, stb.),
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, a szülő
hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem, vagy egyéni
ügyintézést igénylő problémája esetén,
érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
részt vegyen tanulmányi és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, valamint
sportversenyeken,
egy tanítási napon csak 2 témazáró dolgozatot írjon (a szaktanárok legalább egy héttel
előre jelezzék, hogy témazáró dolgozatot kívánnak íratni),
szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a
tantestület, az intézményvezetés segítségét kérheti,
véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az intézmény életével
kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
kezdeményezze diákszerveződések (klubok, diákkörök, önképzőkörök, iskolaújság
stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke,
nevelőtanárai, az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse, az iskolaorvos, illetve az
intézményvezetés
segítségét,
ill.
a
diákönkormányzathoz
fordulhasson
érdekképviseletért,
jogai megsértése esetén az illetékes hatósághoz forduljon,
indokolt esetben kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön a
jogszabályokban meghatározott módon és mértékben,
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fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat,
a névre szólóan érkező postai küldeményeit az intézmény nem bonthatja fel, a
küldemény érkezéséről a tanulót haladéktalanul tájékoztatni kell,
kérhesse átvételét másik osztályba, tanulócsoportba, illetve kollégiumi ellátás esetén
áthelyezését másik csoportba, szobába,
indokolt esetben kérhesse részben vagy egészben felmentését a tanórák látogatása, ill.
az értékelés alól,
jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
a tanuló a szülő kérelme alapján, ha az fejlődése, tanulmányainak eredményes
folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos tankötelezettségének
magántanulóként tegyen eleget,
a tanuló az intézmény vezetőjének engedélyével a két vagy több évfolyamra
megállapított követelményeket egy tanévben, ill. az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti, - és erről számot adhat osztályozó vizsga keretében - a
vizsgaszabályzatban foglaltak szerint,
kérelmére, jogszabályban meghatározott eljárás szerint, független vizsgabizottság
előtt adjon számot tudásáról,
problémái megoldásához igénybe vegye az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősének és az iskolalelkésznek segítségét. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és
az iskolalelkész tevékenységéről, fogadónapjairól a szülőt és a tanulót az iskola
honlapján, az e-naplóban, és az első tanítási napon az ellenőrzőn/diáknaptáron
keresztül tájékoztatni kell,
a szakközépiskola tanulóját a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a
munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka
Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére,
a szakképzésben résztvevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint
jogosult juttatásokra és kedvezményekre szakközépiskolára vonatkozóan; a
juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani.

2.2. A tanulói jogok gyakorlása
Az intézménybe beiratkozott tanulók a nemzeti köznevelési törvény 46.§-ában
meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.
Egyéni sérelem esetén az intézmény tanulója ─ kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője
─ a törvényben előírt módon segítséget kérhet jogai érvényesítéséhez, az intézmény
pedagógusaitól, illetve az iskola vezetésétől.
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2.3. Az intézmény minden tanulójának kötelessége, hogy:


























betartsa az intézményi Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
betartsa a kötelező foglalkozásokon érvényes tanulmányi és munkarendet,
magatartása fegyelmezett legyen,
adja meg a kellő tiszteletet az intézmény vezetőinek, pedagógusainak,
alkalmazottainak, valamint tisztelje tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne
sértse,
az osztályteremben a belépő tanárokat, vendégeket felállással üdvözölje.
részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton,
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen ─ képességeinek
megfelelően ─ tanulmányi kötelezettségének,
a szaktanár által meghatározott dolgozatokat hiányzása esetén pótolnia kell,
érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében és rendszeresen nyomon kövesse az
e-naplóban,
az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket,
óvja az intézmény felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
a tanórához előírt felszerelést hozza magával,
a tanórán bármiféle rendzavarás tilos (mobiltelefon, mp3 lejátszó, stb. használata),
segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését,
védje saját és társai egészségét, testi épségét,
az intézményben tisztán, ápoltan, a helyhez, alkalomhoz illően, időjárásnak megfelelő
öltözékben jelenjen meg,
az iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, szalagavató, záróvizsgák, ballagás stb.)
ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg,
az illem és a jó ízlés határain belül alakítsa kapcsolatait,
tegyen eleget az egész tanév folyamán önként vagy felkérés alapján vállalt
feladatainak,
magántanulóként tanulmányaira egyénileg illetve szülői gondoskodással készüljön
fel,
a foglalkozásokról való távolmaradását minden egyes esetben hitelesen igazolja,
az intézményben, vagy azon kívül, amikor találkozik intézményi dolgozóval vagy
vendéggel, előre köszönjön,
vegyen részt rendszeres balesetvédelmi oktatáson,
ismerje meg és tartsa be az intézmény munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályzatát,
az osztálytermei és ─ csoportbontás vagy nyelvi órák alatt – más osztálytermek tisztaságát
megőrizze, mások holmijára vigyázzon, ellenkező esetben fegyelmi intézkedés alkalmazható,
amennyiben vagy szándékosan rongálja az iskola falait, vagyontárgyait, a kárt köteles
megtéríteni; a szándékosan okozott kár a kártérítésen túlmenően fegyelmi eljárást von maga
után,

8

Házirend
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon


az önkéntesen vállalt tevékenységeit (pl. tanfolyam, gépjármű-vezetés) kizárólag tanítási időn
túl végezze,



az intézmény vezetőinek, pedagógusainak utasításait ─ az ésszerűség határain belül ─
teljesítse.

Az iskola minden tanulója jogait kötelességeivel összefüggésben gyakorolhatja.

3. Az iskola működési rendje
3.1.Az intézmény munkarendje
Az intézmény munkarendje az egészséges életmód támogatása szempontjai szerint kerül
kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára
kötelező.
3.1.1. Az intézmény nyitva tartása, ügyintézési rendje
1. Az iskola nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai:
-

Az iskola tanév közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.00 – 21.00
Az iskolában a tanulók és szüleik a hivatalos ügyeiket (beleértve az
információ, tájékoztatáskérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a
következő időpontban intézhetik: 8.00 – 15.00 (hétfő-csütörtök), péntek 8.00 –
14.00.

2. A tanév tanítási szüneteiben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás: szerdánként:8.0014.00 óráig.
Ezektől, illetve a szokásos rendtől való eltérésre – eseti kérelmek, események –az
igazgató ad engedélyt.

3.1.2. A tanítási órák és a foglalkozások közötti szünetek munkarendje
A kötelező órákat a tanulók az órarendjük szerint, az alábbi munkarendben kötelesek
teljesíteni:
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CSENGETÉSI REND
Tanítási óra
sorszáma
0. (igazgatói
engedéllyel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tanóra
időtartama

A tanóra kezdő és
befejező időpontja
(Csengetési rend)

A tanórát követő
szünet időtartama

40 perc

7.00 – 7.40

5

45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
45 perc

7.45 – 8.30
8.40 -9.25
9.35 – 10.20
10.30 – 11.15
11.25 – 12.10
12.30 – 13.15
13.20 – 14.05
14.05 – 14.50
14.50 –15.35

10
10
10
10
20
5
0
tömbösítve

-

Felnőttképzés és gyakorlati képzés esetében a foglalkozások 20:00 óráig
tarthatnak.

-

Jelző csengő: minden tanítási óra vége előtt 5 perccel jelző csengő tájékoztatja
az órát tartó pedagógust az óra közelgő befejezéséről.

-

Főétkezés céljából az iskola a tanulók és az intézmény dolgozói számára
hosszabb időt (12.10-12.30; 20 percet) biztosít

-

A menzai étkeztetés ideje az ebédlőben: hétfőtől péntekig 12.00-tól 14.30-ig
tart.
Az iskolaigazgató a rendkívül indokolt esetekben rövidített órákat és
szüneteket rendelhet el.

-

3.2. Az iskolai tanulói munkarend
1. A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.
2. A tanuló köteles az órarend szerinti első tanítási óra kezdése előtt 10 perccel az
intézménybe érkezni.
3. A tanítás ideje alatt az iskola épületét/területét a tanulók csak az ellenőrző
könyvben/diáknaptárban rögzített szülői kérésre, az osztályfőnök vagy más vezető
tudomásával hagyhatják el. Egyéb esetekben a foglalkozást tartó pedagógus, az
osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy más vezető engedélyével hagyhatják el. A
portás feljegyzi a tanuló nevét, osztályát és a távozás időpontját.
4. Becsengetés után a tanulók a folyosókon nem tartózkodhatnak. Ha a tanítási időben a
tanulónak nincs tanítási órája, akkor csak az aulában vagy a könyvtárban tartózkodhat.
A folyosóra vagy a terembe a kicsengetés után mehet fel.
5. Az iskolában tankönyveket, füzeteket, munkaruhát és tornafelszerelést tárolni
kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.
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6. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben az aulában fogadhatnak
a tanulóink, akikhez a portás/ügyeletes köteles a szünetben lehívni a tanulót.
7. Az iskola területén és az iskola bejárataitól számított 30 méteres körzetben, illetve az
iskola által szervezett külső foglalkozásokon, rendezvényeken tilos a dohányzás, a
szeszesital és kábító hatású szerek árusítása, fogyasztása.

3.3. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje
A) a tanórai foglalkozások rendje
1.
2.
3.
4.

A tanórai foglalkozások becsengetéskor kezdődnek és kicsengetésig tartanak.
A jelző csengő kizárólag a tanárnak szól.
A tanulónak becsengetéskor a tanóra tartási helyén /tanteremben/ kell tartózkodnia.
A zárva tartott termek esetében a tanórák megkezdése előtt a tanulóknak a terem előtt
kell gyülekezniük.
5. A tanítási órákra köteles a tanuló a tanszerét, felszerelését, ellenőrző
könyvét/diáknaptárát előkészíteni.
6. A tanuló a tanórai foglalkozás során köteles betartani a pedagógus utasításait, a tanóra
rendjét nem zavarhatja, szólási szándékát kézemeléssel kell jeleznie, s csak a
pedagógus szólítására szólhat.
7. A tanuló a tanórai foglalkozásokon köteles részt venni.
8. A tanulók az óraközi szünetekben és a lyukas órákon az iskola épületeit és az
iskolaudvart nem hagyhatják el.
9. A tanítási órákat csak rendkívüli esetben lehet zavarni. A tanuló és a pedagógus az
óráról csak indokolt esetben hívható ki. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben
hívható tanuló.
10. A 2014/2015-ös tanévtől kezdődően a 9. évfolyamra beiratkozó tanuló, vagy kiskorú
tanuló esetén a szülő beiratkozáskor írásban nyilatkozik, melyik egyház által
szervezett kötelező hit- és erkölcstan órán, vagy etika órán kíván részt venni.
11. A hétkezdő áhítaton mindenki köteles részt venni, s azon tisztelettudó magatartást
tanúsítani.
B) A szabadon választott tanórai foglalkozások rendje
1. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára (pl. emelt
szintű oktatás), a tanítási év végéig köteles azon részt venni.
2. Az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés
tekintetében a szabadon választott tanítási órákra ugyanaz vonatkozik, mint a kötelező
tanítási órákra.
3. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit
tudomásul vette.
4. Az iskola minden év május 20-áig felméri, hogy a tanuló
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a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy esetleg helyette
etika/ erkölcstan órán kíván részt venni (ez csak a 2014 előtt beiratkozott
tanulókra vonatkozik)
5. Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a
tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (a középiskola tájékoztat
a felkészítés szintjéről is). A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői
munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
6. A tanuló június 15-ig adhatja le a szabadon választott tantárgy és a felkészülési szint
megválasztásával kapcsolatos írásbeli kérelmét.
7. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek június 15-ig írásban kell
bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a
szabadon választott tanítási órán.
8. A kérelmek elbírálásának – az igények teljesítésével összefüggő– rangsorolási rendje a
következő, ha több igény van, mint amennyi teljesítésére lehetőség van, a kérelmeket:
- azok benyújtásának sorrendjében, vagy
- sorsolással kell elbírálni.
9. Az iskola köteles a választott tantárgy, illetve foglalkozás adott tanévben történő
beindítására, illetve biztosítására akkor, ha a jelentkezők száma eléri a minimum 8 főt.
10. Az iskola – amennyiben a feltételek biztosítottak – a tanulók számára lehetővé teszi a
pedagógusválasztást is.
C) Az egyéb foglalkozások rendje
1.

2.
3.

4.

5.

A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson, és
köteles ott tisztelettudóan viselkedni.
Az egyéb foglalkozások formái:
- rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, sportkör, diákkör, énekkar
- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek,
múzeum, színház, mozi látogatás
A tanuló kezdeményezhet különböző tanórán kívüli foglalkozásokat és részt vehet
azokon. A kezdeményezést írásban kell benyújtani az iskolaigazgató számára.
A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli
foglalkozásoknak, különböző köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi
szervezeteknek, s köteles ott iskolánkat méltóképpen képviselni.
A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására
a jelentkezési lehetőséget az iskola a tantárgy választásához hasonlóan biztosítja.
A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott
tanévben kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. A rendszeres tanórán kívüli
foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor
lehet.
A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes
szakkörök és az különböző körök – azok jellegétől függően – térítési díjasak is
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lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a
jelentkezések előtt megadja.
6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.:
színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.
7. A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője számára meg kell adni.
(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező
úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.)
8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra
jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.
9. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli vagy szóbeli
tájékoztatást kapnak.
10. Amennyiben a tanórán kívüli rendezvények helyszíne nem az iskola területe, és a
tanulók közösen utaznak a rendezvény helyszínére, a kísérőtanárok utasításait
kötelesek betartani.
11. A diákkörök, sportkörök foglalkozásait délután a 8. óra után kell szervezni.

3.4. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó
területek használatának rendje
Az intézmény valamennyi felnőtt alkalmazottja és tanulója felelős:
-

az intézmény ingatlanjainak (az épületek, az udvar, a park, a sportlétesítmények, stb.)
és ingóságainak védelméért, állagának megóvásáért,
a létesítmények és környezetük rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
az intézményi vagyon megőrzéséért és megóvásáért,
anyag és energiatakarékosságért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi
szabályok betartásáért.

Az iskola, épülete és felszerelései tárgyai mindannyiunk közvagyona. Az iskolát a benne
uralkodó rend és tisztaság teszi barátságossá és otthonossá. Ügyeljünk a tantermek, folyosók
és mellékhelyiségek tisztaságára. A hulladékot (pl. rágógumi, papír) külön felszólítás nélkül
helyezzük a megfelelő gyűjtőedénybe.
1. Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy az iskolában rendelkezésre álló
eszközöket, iskolai létesítményeket a tanítás előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a
tanítást követően, de az iskola nyitvatartási idejében igénybe vegye.
2. A tanulók a könyvtárat az alábbi szabályok betartásával használhatják:
- Könyvtárat a könyvtári SZMSZ szerint használhatják, a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.
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-

A könyvtárra vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre, valamint a
könyvtárban jól látható helyre elhelyezésre kerülnek.
A könyvtár nyitvatartási rendje az iskolai hirdetőtáblára, valamint a könyvtár ajtajára
is kifüggesztésre kerül.
A könyvtárat csak a könyvtáros jelenlétében lehet igénybe venni.

3. Fedett sportlétesítmények az alábbi szabályok tartásával használhatóak, ellenkező esetben
az okozott kárt megtéríteni köteles
-

-

A tanulók a fedett sportlétesítményeket (tornatermet, konditermet, sportfolyosót stb.),
valamint az öltözőket a vonatkozó szabályok szerint használhatják.
A fedett sportlétesítményekre vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején
ismertetésre, valamint a sportlétesítményekben jól látható helyre elhelyezésre
kerülnek.
A sportlétesítmények nyitvatartási, valamint szabad igénybevételi rendje az iskolai
hirdetőtáblára, valamint a sportlétesítmények ajtajára is kifüggesztésre kerül.
A konditermet csak pedagógus jelenlétében lehet igénybe venni.
A tornatermet csak tornafelszerelésben lehet igénybe venni.

4. Sportpálya használata a következő: a sportpályát szabadon használhatják a tanulók akkor,
ha ott tanóra vagy tanórán kívüli foglalkozás, illetve más, az iskola által szervezett program
nem folyik.
5. Számítástechnika terem:
- a számítástechnika termet az iskolai hirdetőtáblán, valamint a terem ajtaján
kifüggesztett időpontban lehet szabadon igénybe venni,
- a számítástechnika terem használatára vonatkozó speciális használati szabályok a
tanulókkal év elején ismertetésre, a teremben pedig kifüggesztésre kerülnek,
- a tanulók a számítástechnika termet a terem használati rendjére vonatkozó külön
szabályok szerint vehetik igénybe,
- a számítástechnika termet csak pedagógus jelenlétében lehet igénybe venni.
6. Büfé használata a következő: a büfét a tanulók szünetekben, illetve lyukasórákon, valamint
a tanórákat követő időszakban látogathatják: 8.00 és 14.00 között.
7. Az udvar használata a következő: az udvart tanulók szabadidejükben (szünetekben,
lyukasórákon, a tanórákon kívüli időszakban) az intézmény nyitvatartási idején belül
szabadon igénybe vehetik.
8. Az aula és a folyosók használata a következő: a folyósok, és az aula igénybevétele csak a
tanórákon kívüli időszakban, a tanórán kívüli foglalkozások zavarása nélkül történhet (egyéb
esetben – pl. szalagavató-próba – az igazgató engedélye szükséges).
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9. A tantermek használata a következő: a tantermek tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó
használati rendjét a foglalkozást tartó pedagógus ismerteti az érintettekkel. A foglalkozások
időpontját órarendben rögzítik.
10. A diákotthoni szinten iskolai tanuló nem tartózkodhat.

3.5. Általános rendszabályok
1. Az intézmény területén a reformátusoknál használatos köszönés javasolt: Áldás,
békesség!
2. Az iskola egész területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok,
foglalkozások alkalmával a tanulók, a pedagógusok valamint az alkalmazottak
számára tilos:
- a dohányzás,
- tűzveszélyes, tűzet okozó anyagok intézménybe, az intézményi programokra való
behozatala, (pl. petárda, öngyújtó, gyufa),
- mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása,
- a szeszesital-fogyasztás,
- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint
- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés,
tartózkodás.
- fegyver, fegyvernek minősülő szúró-vágó eszköz, egymás testi épségét
veszélyeztető tárgyak, a jó ízlést sértő sajtó- és egyéb médiatermék intézménybe
és programjaira hozatala.
Tanítási óráról a szaktanár hozzájárulása nélkül semmilyen médiaanyag nem készíthető.
A szaktanár a tanítási óráról médiaanyagot a tanuló, kiskorú esetén a szülő előzetes írásbeli
engedélyével készíthet.
Tanítási órán a tanuló által IKT eszköz (mobiltelefon, mp3, mp4, notebook, iPod, stb.)
használata nem megengedett, kikapcsolt vagy lenémított állapotban köteles azt a táskájában
tartani. Ellenkező esetben a pedagógus elveszi, az iskolavezetésnek megőrzésre leadja a
gondviselő által történő átvételig.
A tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, mp3 lejátszó, híradástechnikai
eszközök, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénzt, stb.) nem ajánlott behozni az
iskolába. Az elveszett tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
A tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani csak a szaktanár engedélyével lehet.
A tilalmak megszegése fegyelmező vagy fegyelmi büntetést von maga után.
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3. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás az, hogy:
-

a tanulók tisztelettudóan viselkedjenek a tanáraikkal,
kulturált, keresztényi magatartást tanúsítsanak,
az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek,
a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak eleget tegyenek.

4. Az intézmény iskolai és iskolán kívüli szabadidős programokon való egységes öltözete
az iskola nevével ellátott póló.

3.6. Ünnepi öltözet
Az iskolában, valamint az iskolán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken a tanuló –
az előzetes tájékoztatás alapján – köteles ünnepi öltözetben megjelenni.
Az ünnepi öltözet:
- lányoknak: az intézmény nevével díszített kék sál (ennek megvásárlására
beiratkozáskor kerül sor), fehér ingnyakú blúz, sötét színű szoknya, vagy nadrág, ehhez
illő sötét színű alkalmi cipő,
- fiúknak: az intézmény nevével díszített kék nyakkendő (ennek megvásárlására
beiratkozáskor kerül sor), fehér ing, sötét tónusú öltöny, ehhez illő sötét színű alkalmi
cipő.

3.7. A hetesek, ügyeletesek feladatai
A hetesek megbízatása 1-1 hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki (rendszerint
osztálynévsor alapján).
A hetesek feladatai:
-

-

felelnek az osztály rendjéért, különösen a tanórákra való becsengetést követően
addig, amíg a tanár meg nem érkezik; ha a tanár becsengetés után 10 perc
elteltével sem érkezik meg, a tanáriban jelzi a problémát, eredménytelenség esetén
értesíti az igazgatóhelyettest, végső esetben az iskolaigazgatót,
gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta,
stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint),
az oktató munkát segítő eszközök, felszerelések előkészítése, megóvása, szükség
szerint elpakolása,
a szünetben a termet kiszellőztetik,
az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
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-

az óra végén a táblát letörlik és ellenőrzik a tanterem rendjét,
a hetes mindennemű kárt köteles bejelenteni az osztályfőnöknek vagy az
igazgatóhelyettesnek,
felelnek azért, hogy a tanítási órák végén az osztály a székeket feltegye a padra.

-

A hetesek – feladatukkal kapcsolatos – utasításai, kérései a többi tanuló számára kötelezőek.
Az ügyeletesek feladatai
1. Az iskolába 7.20-ra érkezik és a hatodik óra végéig látja el feladatait.
2. Az ügyeletes pedagógusok az ügyeleti rendben rögzítettek szerint végzik ügyeleti
munkájukat. Segítik a szünetekben a tanulók és az épületbe érkező személyek
eligazítását, felelősek a rendért, a tanulók viselkedéséért, a balesetek megelőzéséért, a
vagyonvédelemért.
3. Az ügyeletes diák az osztályfőnökétől kapott beosztásnak megfelelően ügyel.
4. Segíti a szünetekben a tanulók és az épületbe érkező személyek eligazítását.
Rendellenes viselkedést, esetet észlelve igyekszik azt közbelépésével megakadályozni,
és az ügyeletes pedagógusnak jelenti azt.
5. Az ügyeletet minden tanítási évben a 10-11. évfolyamos tanulók látnak el.
6. Az ügyeletes tanár és diák feladatait az Iskolai ügyelet működési rendje szabályozza.

3.8. A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek
teljesítéséhez nem szükséges tárgyakra vonatkozó szabályok
A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem
szükséges dolgok iskolába történő bevitelére vonatkozóan a tanulónak be kell tartani az alábbi
előírásokat:
1. Nem vihetők az iskolába olyan eszközök, melyekkel a tanulók saját, egymás, valamint az
iskola dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak.
2. Nem vihető az iskolába olyan tárgy, mely alkalmas arra, hogy a tanórát, a tanítás rendjét
megzavarja. Ha a tanuló az óra menetét, a tanítás rendjét megzavarja, tőle a tanítás idejére
elvehető a munkát zavaró, nem engedélyezett tárgy, dolog (a tárgyat a pedagógus a tanítás
utáni időszakban köteles visszaadni a tanulónak vagy a szülőnek).
3. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges tárgy, eszköz,
valamint a balesetvédelmi, illetve a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz.
4. Mobiltelefont tanulóink használhatnak, az alábbi korlátozásokkal:
-

a szervezett foglalkozásokon a telefont kikapcsolt vagy elnémított állapotban a
tanulónak a táskájában kell tartania,
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-

az arra alkalmas mobiltelefonnal engedély nélkül hangfelvételt, képi anyagot
nem rögzíthet, és nem továbbíthat.

5. Amennyiben a tanuló 1-4. pontban foglaltakat figyelmen kívül hagyva hoz be tárgyakat az
iskolába, az iskola a keletkezett kárért nem felel.

3.9. Eljárás, ha a tanulón az iskolában való tartózkodása idején betegség jelei
mutatkoznak
1. Amennyiben a tanuló magán a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul
köteles jelezni a tanórát tartó pedagógusnak.
2. Amennyiben a pedagógus a tanulón a betegség, rosszullét tüneteit észleli,
haladéktalanul köteles jelezni a tényt az osztályfőnöknek.
3. Az osztályfőnök a tanuló betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket, pl.:
- az igazgató és a szülő értesítése,
- indokolt esetben elkülöníti a tanulót a többi tanulótól úgy, hogy a tanuló
felügyelete biztosított legyen,
- gondoskodik arról, hogy a tanuló orvosi vizsgálata megtörténjen.

4. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására
vonatkozó előírások
4.1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása
Ha a tanuló a tanítási órákról, a szabadon választott tanórai foglalkozásokról (pl. emelt szintű
oktatás), vagy az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről (pl. áhítat, diáknap)
marad távol, mulasztását igazolnia kell.
A hiányzásról és annak okáról a tanulónak vagy a szülőnek tájékoztatnia kell az intézményt,
lehetőleg az osztályfőnököt, még a hiányzás első napján.
1. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a
távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő:
- hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet:
- az osztályfőnök (ha a kikérés 1-3 napig terjed), illetve
- az iskolaigazgató (ha a kikérés 3 napon túl terjed) hagy jóvá,
- a döntésről a tanulót, illetve a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell,
- a döntésnél figyelembe veendő szempontok:
- a tanuló mulasztásainak száma és jellege,
- a távollétnek a tanuló tanulmányaira gyakorolt várható hatása;
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b) a hiányzását a nagykorú tanuló vagy a szülő, kiskorú tanuló esetén a szülő írásban igazolja.
Az igazolás az ellenőrzőbe/diáknaptárba történő bejegyzéssel történik.
A tanuló részére a szülő összesen legfeljebb háromszor egy-egy tanítási napot igazolhat a
fentiek alapján. A szülő nem köteles indokolni a tanuló hiányzásának okát.

c) a tanuló beteg volt, s ezt orvosi igazolással igazolja. Az igazolást az
ellenőrzőbe/diáknaptárba kell beíratni a betegséget igazoló orvossal, és a szülővel alá kell
íratni;
Hosszú időtartamú betegség esetén az orvosi igazolást kéthetes periódusokban el kell juttatni
az iskolába.
d) a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A tanuló
hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni;
e) a tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ebben az
esetben a hiányzást az osztályfőnök igazolhatja (tanítási évente maximum 3 napra
vonatkozóan).
Tanítás nélküli munkanapról való hiányzás esetén 5 tanítási órát kell figyelembe venni
az igazolt, ill. igazolatlan órák számának megállapításánál.
A hiányzás igazolását az oktatásban való ismételt részvétel megkezdését követően, de
legkésőbb 8 tanítási napon belül be kell mutatni. Az 8. napon túl felmutatott igazolás már
nem fogadható el (kivéve a rendkívüli eseményeket), ebben az esetben a tanuló órái
igazolatlanok.
Tanítási időben – nem az iskola érdekeit szolgáló - önkéntesen vállalt, egyéni elfoglaltság
(pl. gépjármű-vezetési gyakorlat) még kikérővel sem igazolható.
Ha a távolmaradást a tanuló nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.
2. A tanuló mulasztását a következő különleges esetekben is igazoltnak kell tekinteni:
a.) Nyelvvizsgára történő intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon
kívül– két tanítási napot vehet igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt 2-2 nap
felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli
vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát
be kell jegyezni az e-napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a
mulasztott órák számát.
Ha a nyelvvizsga sikertelen, még egy további próbálkozás előtt a tanuló újabb két napot
kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt
módon engedélyezze és rögzítse az osztályfőnök!
b.) Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül –kettő, országos versenyek
előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt
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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 versenyidőtartamáról.
Az OKTV, OSZTV második és harmadik fordulójába jutott diákok a versenyek előtt három
napot fordíthatnak a felkészülésre.
A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a
következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak:
-

Iskolai versenyen résztvevő tanuló két tanórával, városi versenyen résztvevő tanuló
három tanórával a kezdés időpontja előtt mehet el a tanítási órákról. A szaktanár,
illetve a verseny szervezésében résztvevő felettes köteles tájékoztatni az
osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos
idejéről.

Az OKTV, OSZTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink a 4. tanítási órától kapnak
felmentést az iskolai foglalkozásokon való részvétel alól.
Sportversenyekkel és egyéb eseményekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az
előzőekben leírt módon jár el.
A főiskolák, egyetemek által szervezett nyílt napon egy tanuló legfeljebb két intézményben
vehet részt. 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.
3. Hivatalos távollétnek minősül:
-

ha a tanuló tanulmányi versenyen vesz részt,
hivatalos sportversenyeken az iskola versenyzői,
ha a tanuló nyelvvizsgázik, akkor nyelvenként az adott vizsganap.

4.2. A késések és azok igazolása
Ha a tanuló tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését igazolnia kell.
Késésnek minősül, ha a tanuló a tanár után érkezik a foglalkozásra.
Az órát tartó tanár percnyi pontossággal beírja az elektronikus naplóba a késést. A késést a
becsengetéstől kell számítani. A késések a tanévben összeadódnak. Amennyiben ez az idő
eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 51. § (10)
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A tanuló késésével nem zavarhatja a tanítási órát.
A tanuló osztályfőnökénél igazolhatja késését.
Igazoltnak kell tekinteni azokat a késéseket, melyek:
- a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be, pl.: a nagy havazás, ónos
eső,
- a tanuló önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be, pl.: vidéki menetrend
szerinti tömegközlekedési járat kimaradása, menet közbeni meghibásodása stb.
- egyéb rendkívüli okból következtek be (esetlegesen más szaktanár kérése alapján)
A magatartási jegy kialakításánál figyelembe kell venni a rendszeres késéseket.
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4.3. A tanuló mulasztásának következményei
Tanköteles tanuló (16. életévének betöltéséig) igazolatlan mulasztása esetén történő
eljárás- és büntetésrend:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
Magatartás
Példás

Büntetés

Eljárás

Nem mulasztott igazolatlanul az
adott tanévben

Jó

2-3 óra igazolatlan hiányzás írásbeli osztályfőnöki
figyelmeztetés

Változó

4-10 óra igazolatlan hiányzás –
írásbeli osztályfőnöki intés

11-20óra igazolatlan hiányzás –
igazgatói figyelmeztetés
21-30 óra igazolatlan hiányzás
– igazgatói intés
Rossz

31-50 óra igazolatlan hiányzás nevelőtestületi figyelmeztetés
50 óra feletti igazolatlan
hiányzás - nevelőtestületi intés
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1 óra igazolatlan hiányzás esetén: A szülő
tájékoztatása hivatalos levélben. Az értesítésben
fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire. ( 51. § (3) )
Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és
a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az
iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
( 51. § (3) )
Szülő behívatása
Szülő ismételt behívatása.
10 óra igazolatlan hiányzás: Az iskola
igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a
gyermekjóléti szolgálatot.
( 51. § (4) )
21-30 óra igazolatlan hiányzás:Igazgató illetve
tantestület elé idézés.
30 óra igazolatlan hiányzás: Az iskola a
mulasztásról tájékoztatja az általános
szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely
közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében.
( 51. § (5) )
50 óra igazolatlan hiányzás: Az iskola
igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt és a kormányhivatalt.
( 51. § (5) )
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Nem tanköteles kiskorú (16. életévét betöltött, de még kiskorú) tanuló igazolatlan
mulasztása esetén történő eljárás- és büntetésrend:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
Magatartás
Példás
Jó

Változó

Büntetés

Eljárás

Nem mulasztott igazolatlanul az
adott tanévben
2-3 óra igazolatlan hiányzás írásbeli osztályfőnöki
figyelmeztetés

4-10 óra igazolatlan hiányzás –
írásbeli osztályfőnöki intés

11-20óra igazolatlan hiányzás –
igazgatói figyelmeztetés
21-30 óra igazolatlan hiányzás –
igazgatói intésRossz

30 óra feletti igazolatlan hiányzás –
- nevelőtestületi intés – kizárás
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A szülő tájékoztatása az ellenőrző
könyvön/diáknaptáron keresztül.
A szülő tájékoztatása az ellenőrző
könyvön/diáknaptáron keresztül.
10 óra igazolatlan hiányzás: A szülő
tájékoztatása hivatalos levélben.
(első értesítés)
Az értesítésben fel kell hívni a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
(51. § (3))
Ha az iskola értesítése eredménytelen
maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti
szolgálat közreműködését igénybe véve
megkeresi a tanuló szülőjét.
(második értesítés) (51. § (3))
Igazgató illetve tantestület elé idézés.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya,
feltéve, hogy az iskola a szülőt legalább
két alkalommal, írásban figyelmeztette
az igazolatlan mulasztás
következményeire. (50. § (4))
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Nem tanköteles nagykorú (18. életévét betöltött és szakképző évfolyamon) tanuló
igazolatlan mulasztása esetén történő eljárás- és büntetésrend:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
Magatartás

Büntetés

Példás

Nem mulasztott igazolatlanul az
adott tanévben
2-3 óra igazolatlan hiányzás írásbeli osztályfőnöki
figyelmeztetés

Jó

Változó

Eljárás

4-10 óra igazolatlan hiányzás –
írásbeli osztályfőnöki intés

11-20 óra igazolatlan hiányzás –
igazgatói figyelmeztetés
21-30 óra igazolatlan hiányzás –
igazgatói intés
Rossz

30 óra feletti igazolatlan hiányzás –
nevelőtestületi intés – kizárás

A szülő/tanuló tájékoztatása az ellenőrző
könyvön/diáknaptáron keresztül.
A szülő/tanuló tájékoztatása az ellenőrző
könyvön/diáknaptáron keresztül.
10 óra igazolatlan hiányzás: A
szülő/tanuló tájékoztatása hivatalos
levélben.
(első értesítés)
Az értesítésben fel kell hívni a szülő/tanuló
figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
(51. § (3) )
20 óra igazolatlan hiányzás: Ha az iskola
értesítése eredménytelen maradt, és a
tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az
iskola újabb értesítést küld ki.
(második értesítés) (51. § (3))
Igazgató illetve tantestület elé idézés.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya,
feltéve hogy az iskola a tanulót/szülőt
legalább két alkalommal, írásban
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire. (50. § (4) )

Az év végi magatartásjegy megállapításánál az első félévben előforduló egyetlen igazolatlan
hiányzást az osztályfőnök javaslatára figyelmen kívül lehet hagyni, ha a tanulónak a második
félévben nincs igazolatlan hiányzása és igazgatói dicséretben részesült és/vagy a tantestület
megszavazza.
Az osztályfőnök a tanuló ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet, amennyiben az igazolatlan
mulasztás visszaszorítására irányuló fegyelmező intézkedések eredménytelenek maradnak.
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4.4.

A

tanuló

mulasztásának

továbbhaladására,

értékelésére

vonatkozó

következményei (20/2012. EMMI rendelet 51.§):
1. Közismereti és szakmai elméleti órákról való mulasztás következményei:
a) A nevelőtestület dönt arról, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet-e, vagy az adott
évfolyamot meg kell ismételnie akkor, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és
igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja






a 9-12. (13.) évfolyamon (középfokú nevelés-oktatás szakaszában) a 250 órát,
egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át,
a 2013/2014. tanévtől kezdődően: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakaszában (a 9-12. és a szakképző évfolyamokon) az
elméleti tanítási órák 20 %-át,
a 2013. szeptember 1. előtt indult képzések esetén: a kilencedik évfolyamtól
kezdődően a szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően az elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak 20 - 20%-át

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, ennek
következtében a tanév végén nem osztályozható.
b) A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg,



ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást.
ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait az évfolyam
megismétlésével folytathatja

c) A tankötelezettség korhatárát elért tanuló igazolatlan késése eléri a 30 tanórát, a tanuló
jogviszonya megszűnik (EMMI rendelet).
2. Gyakorlati képzésről való mulasztás következményei (2011. évi szakképzési tv. 39.§):






ha a tanulónak (9-12. és szakképző évfolyamok) a szorgalmi időszakban teljesítendő
gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben
meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20
%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja
azonban, ha a tanuló mulasztása az előző bekezdésben meghatározott mértéket (20 %)
eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a
mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati
követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének
kötelezettsége alól. ( ld. 2011. évi szakképzési tv. 39.§)
ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való
igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 %-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem
teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem
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haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5 %-át. Az
igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
azonban, ha a tanuló összes (igazolt és igazolatlan) mulasztása az összefüggő
szakmai gyakorlatról meghaladja az előző bekezdésben megadott értéket (20 %),
o de igazolatlan mulasztása nincs, vagy
o az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) 5 %-át és az , és a következő tanév
megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt
igazolja.

A magasabb évfolyamba lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára
a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

5. A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítésére vonatkozó
irányelvek
A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az osztályfőnök a nevelőtestület
egyetértésével alakítja ki.

5.1.

Magatartás

Példás magatartású az a tanuló, aki:









az iskola házirendjében foglaltakat megtartotta.
akinek nincs igazolatlan hiányzása, nem késik el a tanítás megkezdéséről és
semmilyen figyelmeztetése nincs.
a tanórán fegyelmezett, kötelességtudó magatartást tanúsított. Magatartásával,
kulturált viselkedésével példát mutat. Durva szavakat még véletlenül sem használ.
Felelősséget érez nemcsak önmagáért, hanem az osztály, az iskola közösségéért, s
ennek megfelelően cselekszik.
Az egyéniségének megfelelő módon vesz részt a közösségi munkában (pl. nem
feltétlenül kezdeményező tanuló, lehet olyan is, aki ha megbízást kap, azt szívesen és
pontosan elvégzi).
Az önkéntes közösségi tevékenységen túl is vállal szolgálatot.
keresztyén értékrend szerint viselkedik.

Jó magatartású az a tanuló, aki:





az iskola házirendjének előírásait súlyosan nem sértette meg, szaktanári vagy
osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült.
igazolatlan óráinak száma legfeljebb három.
tanórai magatartása általában kifogástalan.
az osztály és az iskola rendezvényein részt vesz, de aktív szervezést, közreműködést
nem vállal.
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keresztyén értékrend szerint viselkedik.

Változó magatartású az a tanuló, aki:








a házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be.
igazgatói figyelmeztetésben részesült.
tanórai magatartása kifogásolható.
indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható.
igazolatlan óráinak száma meghaladja a három órát, de nem több mint tíz óra.
a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a közösség alakítására nincs
befolyással.
Magatartása a keresztyén értékrend szerint kifogásolható

Rossz magatartású az a tanuló, aki:








5.2.

a házirendet súlyosan és tudatosan megsértette.
igazgatói intésben vagy/és nevelőtestületi figyelmeztetésben/intésben részesült.
igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát.
tanórai magatartása erősen kifogásolható.
tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen.
kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz példát mutat, másokat is visszatart,
célzottan/tudatosan bomlasztja a közösséget.
Magatartása nem keresztyén emberhez méltó.

Szorgalom

Példás a tanuló szorgalma, ha:






munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra képességeihez,
körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan
bekapcsolódik az osztály munkájába. Képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen
tudja pótolni.
egyéni képességeinek megfelelő teljesítményt nyújt.
minden tantárgyat lelkiismeretesen, rendszeresen tanul, munkavégzése pontos,
megbízható.
kötelességtudatát a keresztyén értékrend jellemzi.

Jó a tanuló szorgalma, ha:





feladatait kisebb figyelmetlenséggel, pontatlansággal végzi.
figyel az órákon, de nem mindig a képességének megfelelő szinten teljesít.
általában felkészül, de nem érdeklődő.
kötelességtudatát a keresztyén értékrend jellemzi.
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Változó a tanuló szorgalma, ha:





figyelme szétszórt, munkája felületes, tanulása ingadozó, időszakonként dolgozik.
feladatainak elkészítését többször elhanyagolja.
egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
kötelességtudata a keresztyén értékrend szerint kifogásolható.

Hanyag a tanuló szorgalma, ha:




feladatait rendszeresen nem végzi el, munkájában megbízhatatlan.
érdektelenség, közöny jellemzi, kettő vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott.
szorgalma nem keresztyén emberhez méltó.

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésénél az osztályfőnök alapos indok alapján
a nevelőtestület egyetértésével a fent felsoroltaktól eltérhet.

6. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
6.1. A tanulók jutalmazásának elvei
Jutalom különbözőszempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok:
- tanulmányi eredmény,
- szorgalom,
- magatartás,
- sportteljesítmény,
- kulturális tevékenység,
- közösségi tevékenység.
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható:
- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény,
- a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény.
A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő
szorgalom.
A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi
magatartás.
A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható:
- az iskolán belül kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység,
- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény.
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A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához
kapcsolódóan, az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló,
példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység.
A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható:
- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint
- az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő,
kiemelkedő közösségi tevékenység.
A jutalmazás történhet:
- egyénileg, tanulónként, illetve
- csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára.

6.1.1. A tanulók jutalmazásának formái
A tanulók jutalmazásának főbb formái:
- szóbeli dicséret,
- írásbeli dicséret.
A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik.
Írásbeli dicséret: oklevél átadással és/vagy az e- naplóba; az ellenőrzőbe/ diáknaptárba, illetve
bizonyítványba és a törzslapba történő, bejegyzéssel történik.
A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy
dönt.
A jutalmazások fokozatai:
- szaktanári szóbeli dicséret,
- szaktanári írásbeli dicséret,
- osztályfőnöki szóbeli dicséret,
- osztályfőnöki írásbeli dicséret,
- igazgatói írásbeli dicséret,
- nevelőtestületi írásbeli dicséret.
Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.
A jutalmazás formái:
- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv,
- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális,
sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy
juttatása stb.).
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6.1.2. Speciális jutalmak
Alapítványi díjak:
1. Az a végzős (érettségiző) tanuló (évente egy fő), aki
- 4 (5) éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, és/vagy
- kiemelkedő sportteljesítményt nyújtott, és/vagy
- országos versenye(ke)n kiválóan teljesített
a ballagási ünnepségen Irinyi díjat vehet át. Személyére az osztályfőnök tesz
javaslatot.
2. Az a végzős (szakképzős) tanuló (évente egy fő), aki
- országos szakmai versenye(ke)n kiválóan teljesített, és
- a szakképző évfolyamo(ko)n kimagasló tanulmányi eredményt ért el
a ballagási ünnepségen Irinyi szakmai díjat vehet át. Személyére a szakmát tanító
tanárok és az osztályfőnök tesz javaslatot.
3. Irinyi-emléklappal jutalmazható a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végző osztályközösség vagy tanuló.

7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit megszegi, fegyelmező
intézkedésben részesíthető. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság
elvének kell érvényesülnie, amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet
térni.
A büntetések kiszabásánál a vétség közösségre és személyre gyakorolt hatását kiemelten kell
mérlegelni.

7.1. A kötelességszegés formái
Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni.
1. Az intézkedések formái:
-

szaktanári írásbeli figyelmeztetés,
osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés,
osztályfőnöki intés,
igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés,
nevelőtestületi figyelmeztetés,
nevelőtestületi intés.
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A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatai meghatározásánál enyhébb
esetekben az osztályfőnök (kikérve a szaktanárok véleményét) dönt, egyéb esetekben az
igazgatóhelyettesek és az igazgató, valamint nevelőtestület véleménye a mérvadó.

2. Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai
Szaktanári figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
-

magatartása, fegyelme órájukon huzamosabb ideig nem kielégítő,
zavarja a tanórát,
a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik,
kötelező feladatait nem teljesíti (pl. házi feladat, projektmunka).

Osztályfőnöki figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- már kapott második szaktanári figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni,
- ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat,
- engedély nélkül hiányzik az iskola nem tanítási időkeretet érintő, de hivatalos
alkalmairól,- 2-3 igazolatlan órája van
- megszegte a házirend szabályait.
Osztályfőnöki intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni,
- ismételten megszegte a házirendben foglaltakat
- 4-10 igazolatlan órája van
Igazgatói figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt osztályfőnöki intés után újabb büntetést kell kiszabni,
- súlyosan megszegte a házirendet azzal, hogy az iskola területén, illetve az iskola
közvetlen környezetében (a bejáratoktól számított 30 méteren belül) dohányzott,
illetve azzal, hogy engedély nélkül elhagyta az iskola területét,
- 11-20 igazolatlan órája van
Igazgatói intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt igazgatói figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni.
- a házirend további súlyos megszegése miatt
- 21-30 igazolatlan órája van
Nevelőtestületi figyelmeztetésben
- több, mint 30 óra igazolatlan hiányzása van (csak a tanköteles tanulókra vonatkozik)
- a házirend további súlyos megszegése miatt
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Nevelőtestületi intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
-

ha igazolatlan hiányzásainak száma elérte az ötvenet (csak a tanköteles tanulókra
vonatkozik)
a házirend további súlyos megszegése miatt

7.2. Vétkes és súlyos kötelességszegés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni
vele szemben.
A fegyelmi eljárást követően írásbeli határozattal lehet fegyelmi büntetést kiszabni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
- az agresszív magatartás, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) intézménybe hozatala,
fogyasztása;
- szándékos károkozás;
- az iskolatársak, a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése;
- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái:
megrovás,
szigorú megrovás,
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása,
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi esetben, ha az
iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),
- eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem
alkalmazható),
- kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható).
-

8. A házirend egyéb kötelező elemei
8.1. Az osztályozó és a javítóvizsga
8.1.1. Az osztályozó vizsga
 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit az
iskola pedagógiai programja határozza meg.


A tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló illetve
javítóvizsga) tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, részeit (írásbeli,
szóbeli, gyakorlati vizsgarész) az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A
követelmények megtalálhatóak az intézmény honlapján is.
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1. Az osztályozó vizsgák ideje
Félévi vizsgaidőszak: a félév utolsó tanítási napját megelőző két hét.
Év végi vizsgaidőszak: az utolsó tanítási napot megelőző két hét (végzős tanulók esetén is).
Az osztályozó vizsgáról a magántanulókat és a mulasztás miatt nevelőtestület által
osztályozó vizsgára utasított tanulókat az iskola két héttel a vizsgát megelőzően írásban
értesíti.
2. Előrehozott érettségi vizsga érdekében osztályozó vizsga letétele annak a
tanulónak engedélyezhető, akinek:
- az adott tantárgyból az előző félévi és év végi eredménye legalább 4 (jó) volt,
- tanulmányi átlaga az előző tanév végén legalább 3,00 volt, és nem bukott egy
tantárgyból sem.
- ettől indokolt esetben, a szaktanár kifejezett javaslatára el lehet térni
Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, és a vizsgára felkészítő tantárgy
oktatása a helyi tanterv szerint nem fejeződik be, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie.
3. Az előrehozott közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgát tett diákok esetében a
következő az eljárás:
- A tanuló, amennyiben van előtte és utána is tanórája, vagy köteles benn tartózkodni az
adott tantárgyból a tanórán, vagy felügyelet mellett a könyvtárban tanulással tölteni
ezt az időt. (Különleges esetekben az osztályfőnök engedélyezheti a tanuló
távolmaradását)
- Amennyiben ez az óra az adott napon számára az első óra (ill. nincs előtte más órája),
vagy az utolsó óra, akkor a szülő írásban kérvényezheti ezen órák alól a felmentését.
- Ha a tanuló nyelvi előkészítős osztályban tanul, és idegen nyelvből tett középszintű
érettségit, nem élhet ezzel a kedvezménnyel, számára kötelező a szintemelő vizsgára
való felkészülés órai keretek között.

4. Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés módja és határideje (előrehozott
érettségi vizsgák esetén)
Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban történik.
1. az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén az előző tanév
utolsó tanítási napjáig
2. az év végi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén február 15-éig
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor tájékoztatni kell.
33

Házirend
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

A jelentkezési lapon meg kell adni:
-

a tanuló nevét, osztályát,
azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,
az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni
kíván,
a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét.

A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát
javasolja, vagy nem javasolja.
A jelentkezési lapot a 18 éven aluli (kiskorú) tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia.
A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az igazgató fogadja el és engedélyezi.

8.1.2. A javítóvizsga
Ha a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és
nem volt igazolatlan órája, valamint a tantestület szavazással vizsgára bocsátja, augusztus
15-31. közötti időszakban javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga időpontjairól a tanulót és/vagy
a szülőt a vizsga megkezdése előtt két héttel értesítjük.

8.2. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés
módja
Amennyiben az intézményben elektronikus naplót használunk, a szülő részéről történő
hozzáférés módja a következő:
Az elektronikus naplóhoz a jogosultak személyes kóddal férhetnek hozzá. A saját hozzáférési
kódját személyesen az édesapa(gondviselő), illetve az édesanya is megkapja a tanév első
szülői értekezletén, illetve az osztályfőnöktől veheti át, előzetesen egyeztetett időpontban. Az
elektronikus napló használata érdekében a hozzáférési kód megadása mellett az iskola
tájékoztatja a kód jogosultját:
-

az elektronikus napló interneten keresztüli elérési útvonaláról,
az elektronikus napló használati rendjéről, a belépés, bejelentkezés módjáról,
a központilag generált kód, jelszó megváltoztatásának célszerűségéről, és módjáról,
arról, hogy a gyermeke osztályzatait hogyan tudja megtekinteni
és arról, hogy milyen módon üzenhet a szülő az elektronikus naplón keresztül.

34

Házirend
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

8.3. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá
a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
A mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül meghatározásra. Jelenleg a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet III.
fejezetében kerülnek szabályozásra a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint
térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokat.
Az Nkt. végrehajtási rendeletének 36. § (4) bekezdése alapján a fent meghatározott
jogszabályi keretek betartása mellett a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt a térítési
díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet
alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról az iskola térítési díj-tandíj
szabályzatában rögzítetteknek megfelelően.
A) A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
A térítési díjat általában előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj
összegéből levonásra kerül. A térítési díj visszafizetése készpénzben az intézményi
jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően.
A térítési díj fizetési módja:
- készpénz,
- átutalás,
- beszedési megbízás,
- csekk.
A menzai étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a tanulókkal ismertetésre kerülnek A
befizetés bonyolítási módja:
a) készpénz-fizetés esetén, az intézmény gazdasági irodájában található pénztárba a pénztári
óráknak megfelelően történik,
b) átutalás esetén, az átutalási megbízásokat az intézmény arra kijelölt dolgozója átadja, az
átvevő az átadás-átvételt aláírásával igazolja,
c) beszedési megbízás esetén, beszedési megbízás teljesítése érdekében a fizetésre kötelezett
értesíti a saját pénzintézetét, az intézmény az engedélyezett megbízások alapján gondoskodik
a díjak beszedéséről,
d) a készpénz-átutalási megbízás (csekk) esetén, a csekkeket az intézmény arra kijelölt
dolgozója átadja, az átvevő az átadás-átvételt aláírásával igazolja.
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B) A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
A szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék (érték) az iskola
tulajdonát képezi. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított terméket (tárgyi vagy
szellemi), akkor a bevételből a tanuló által hozzáadott értékkel arányos juttatás illeti meg az
érintett tanulót.

8.4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának
rendje és formái
A) A tanuló véleménynyilvánításának rendje, formája
1. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson:
- az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről,
- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,
- az iskola működéséről.
2. A tanuló a véleményét:
- önállóan, saját maga, illetve
- a tanulók képviselete útján is elmondhatja.
3. Az iskola a tanulók számára a következők szerint biztosítja a szabad véleménynyilvánítás
jogát:
- A tanuló a véleménynyilvánítási jogával a tanítási órán a pedagógus által
meghatározott keretek között élhet. (A pedagógus az óra menetéhez, felépítéséhez
igazodva adhat alkalmat arra, hogy a tanulók véleményt nyilváníthassanak.)
- A tanuló véleményt nyilváníthat az egyéb foglalkozásokon, a foglalkozást vezető által
meghatározott keretek között.
- A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az iskola erre a célra létrehozott, erre
alkalmat adó fórumain, az adott fórumon meghatározott, szabályozott módon.
Ilyenek: a diákönkormányzat, a szülői szervezet, valamint egyéb iskolai közösségek fórumai.
Ezek működését saját működési szabályzatuk határozza meg, melyek nyilvánosak.
4. A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő az 1. pontban meghatározott jogokat
- szóban: - a diákfórumokon, illetve
- az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,
- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.
5. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók
véleménynyilvánítási szabadságát.
6. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti
- az iskola alkalmazottjainak,
- a többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát.
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B) A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
1. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a
tanulmányait érintőkérdésekről.
Ennek érdekében a tanuló joga, hogy:
-

megismerje a teljesítménye értékelésének elveit és eredményét (az értékelési elveket a
tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal),
- megismerje a számonkérések formáit és évközi rendjét, a megírandó témazáró
dolgozatok idejéről időben tájékoztatást kapjon – figyelembe véve a helyi tanterv erre
vonatkozó rendelkezéseit,
- írásbeli dolgozatát annak megírásától számított 15 munkanapon belül, a pedagógus
értékelését követően visszakaphassa, megtekinthesse,
- tanulmányairól tájékoztatást kapjon
az elektronikus naplón keresztül és az
ellenőrzőjébe bejegyezve úgy, hogy tantárgyanként és félévenként legalább a heti
óraszámmal megegyező+ egy, de legalább három érdemjegye legyen,
- hogy információt kapjon:
o az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,
o az iskolai pedagógiai programról, és a helyi tantervről,
- kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a
megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon.
2. A tanuló tájékoztatása
A tanulók rendszeres tájékoztatása az elektronikus naplón kívül a hetenként tartandó és
órarendbe beépített osztályfőnöki órákon történik, ahol elmondhatják véleményüket az iskolai
élettel kapcsolatosan.
Az osztálytermekben és az iskolai közösségi terekben elhelyezett hirdetőtáblán és faliújságon
a napi ill. heti programokról, aktuális teendőkről kapnak tájékoztatást a tanulók.
A diákok tájékoztatására szolgál az iskola hivatalos honlapja is.
3. A szülők tájékoztatása
Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az elektronikus napló és az
ellenőrző könyv/diáknaptár, amely iskolai hivatalos okiratnak minősül. Az ellenőrző
könyv/diáknaptár bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.
A szülői értekezletek és a szaktanári fogadóórák időpontját az osztályfőnökök az
ellenőrzőbe/diáknaptárba íratják be, illetve az e-naplón keresztül üzennek a szülőknek. A
szülők emellett – előre egyeztetett időpontban – találkozhatnak az osztályfőnökkel, a
szaktanárral vagy az iskola igazgatójával. A fogadó órák időpontjáról az iskola hivatalos
honlapján értesülhetnek.
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Az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató szükség esetén a szülőt behívhatja az iskolába
gyermeke érdekében.
4. Az iskola nyilvános dokumentumairól való tájékoztatás rendje a következő:
- az SZMSZ, és a pedagógiai program mindenki számára elérhető helyen (a honlapon, a
könyvtárban) elhelyezésre kerül,
- a házirend a honlapon folyamatosan megtekinthető.
Az iskola köteles a fenti dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok
elfogadása, valamint módosítása esetén.
5. A tanuló, illetve a szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt – annak
jellegétől függően – az iskola foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség
biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.

9. Az intézmény zárva tartására vonatkozó tájékoztatás a szülői értekezleteken történik meg, a
tanulók ellenőrzőjébe/diáknaptárába való bejegyzéssel, valamint a tájékoztatás iskolai
hirdetőtáblára történő kifüggesztésével.

8.5. Szociális támogatás megállapítása, felosztása, a nem alanyi jogon járó
tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje
A jogszabályokban meghatározott módon és mértékben minden tanuló jogosult szociális
juttatásokra és a kötelességek teljesítése mértékében más kedvezmények igénybevételére.
 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvényben meghatározottak
szerint iskolánk biztosítja az ingyenes tankönyvtámogatást a jogosultak számára. A
tartós tankönyvek az iskola könyvtárának állományába kerülnek, a tanulók innen
kölcsönözhetik ki a könyvtár szabályzata alapján.
- A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő köteles a kedvezmények iránti igényt
az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt az iskola által meghatározott
időben az iskola által kiadott igénylőlap felhasználásával bejelenteni, az
igényjogosultságot igazoló dokumentumokat az iskolában bemutatni.
- A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés
ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Kivétel ez alól, ha az
igényjogosultság az igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be.
- A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.
- A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető.
- A tankönyvet az iskola a tankönyvforgalmazó által szállított összegért
értékesítheti.
- A tankönyv elvesztésekor, megrongálásakor használt tankönyv esetén az
értékcsökkenéssel csökkentett összeget, új tankönyv esetén a beszerzési árat
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kell a tanulónak / szülőnek megtéríteni.
- Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó
értékcsökkenést, továbbá a nem szándékos károkozásból adódó kárt.
Az ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók részéről felmerülő további
igényeket a rendelkezésre álló könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével
háromtagú bizottság bírálhatja el. A bizottság tagja a gyermek-és ifjúságvédelmi
felelős, az IDB vezetője, az intézményvezető illetve a nevelési igazgatóhelyettes. Az
elbírálásnál a szociális helyzet mellett a tanulmányi eredményt kell figyelembe
venni. (írásbeli kérelem)

A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik.

9. Diákotthoni ellátással kapcsolatos külön szabályok

A házirend ezen fejezetének előírásai vonatkoznak a diákotthoni tanulókra, azok
szüleire/gondviselőire, az intézmény dolgozóira, valamint a diákotthon területén tartózkodó,
illetve a diákotthon területét, létesítményeit használó egyéb személyekre (iskolai tanulók,
pedagógusok, látogatók, vendégek stb.). A házirend előírásai számon kérhetők a diákotthonba
való belépéstől annak elhagyásáig, a diákotthoni rendezvények, programok ideje alatt,
függetlenül annak helyszínétől, illetve a diákotthoni lakhatás ideje alatt a diákotthonon kívüli
tartózkodás során.

9.1 A diákotthonban lakó joga, hogy












Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai
és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, megalázó büntetésnek vagy
bánásmódnak ne vessék alá.
Amennyiben bántalom éri, úgy segítségért fordulhat a diákotthon vezetőjéhez, az
intézmény vezetőjéhez, a diákönkormányzathoz és a törvényben meghatározottak
szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
Ne érje hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete, nemzeti,
etnikai és vallási hovatartozása miatt.
A diákotthoni tartózkodása alatt folyamatos pedagógiai felügyeletben részesüljön.
A levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák: névre szóló és a diákotthonba érkező
postai küldeményeit az intézmény nem bonthatja fel, a küldemény beérkezéséről a
tanulót a nevelőtanár tájékoztatja.
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
Részt vegyen a diákotthon kulturális, sport és diákköri munkájában, klub
tevékenységében, pályázatokon.
Igénybe vegye az intézmény könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, és a
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diákotthon számítógéptermét, sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen
használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk, igénybevételi
szabályai a létesítmények ajtajára, ill. a folyosóra van kifüggesztve.
 Személyesen vagy képviselője útján – a jogszabályban meghatározottak szerint –
részt vegyen az érdekeit érintő döntések véleményezésében, a diákotthoni
tevékenységek irányításában (programok összeállítása), közösségi érdekeket szolgáló
javaslatot tehet vagy kezdeményezhet. A jogok érvényesülése érdekében a
diákotthonban diákönkormányzat működik. A tanuló e szervezetben választó és
választható, melynek szabályait a diákönkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza,
 A diákotthon vezetőjéhez, a diákönkormányzathoz forduljon kérdésével, javaslatával,
véleményével. Tájékoztatást kérjen az őt érintő valamennyi kérdésben, javaslatot
tegyen szakkörök, diákkörök indítására,
 Szabadidejét – a Házirend előírásait szem előtt tartva – egyéni érdeklődésének
megfelelően használja fel.
 Tanulmányi munkájához pedagógiai segítséget kapjon.
 Áthelyezését kérheti – kellő indokkal – más szobába, illetve csoportba. Igényét
nevelőtanárának kell benyújtania, és egy héten belül választ kell kapnia.
A tanuló jogainak gyakorlása közben nem korlátozhatja mások jogának gyakorlását, nem
sértheti mások jogát – különös tekintettel a pihenéshez, tanuláshoz kapcsolódó jogokra.

9.2 A diákotthonban lakó kötelessége, hogy













Megismerje és betartsa a diákotthon napi és Házirendjét.
Magatartása fegyelmezett legyen, a Házirend előírásait és a létesítményekre
vonatkozó különleges szabályokat betartsa.
Tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeinek megfelelően eleget tegyen, vegyen részt a kollégium foglalkozásain,
készüljön fel a tanórákra, házi feladatait készítse el.
A kötelező és választott foglalkozásokon az előírt időben jelenjen meg.
Viselkedésével ne zavarja mások tanulását vagy pihenését.
Külseje, ruházata, felszerelése legyen tiszta, ápolt, öltözködése feleljen meg az
időjárási tényezőknek és az alkalomnak.
Legjobb tudása szerint segítse gyengébb társait.
Vegyen részt a kötelező csoportfoglalkozásokon, a kötelező felkészítő
foglalkozásokon és az általa választott heti minimum egy órás szakköri, illetve
diákköri munkában.
Vegyen részt a napi rendszerességgel megtartott csoportmegbeszélésen és
létszámellenőrzésen.
Tartsa be az együttélés szabályait. Különösen súlyos vétségnek minősül az agresszió,
mások bántalmazása, megalázása, megfélemlítése, egészségének, testi épségének
veszélyeztetése, a lopás, kábítószer fogyasztás és terjesztés, dohányzás és az alkohol
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fogyasztás.
Védje a személyi és közösségi tulajdont. Lopás, rongálás vagy egyéb rendellenesség
esetén azonnal jelezze az ügyeletes nevelőtanárnak vagy a kollégiumvezetőnek.
A diákotthon vezetőjének, tanárainak, az intézmény dolgozóinak, tanulótársainak
emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.
A diákotthon vezetőjének, nevelőtanárainak utasításait teljesítse.
Óvja saját és társai testi épségét, haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó
nevelőnek, ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel, vagy ha ő
maga sérült meg és állapota ezt lehetővé teszi. A balesetről baleseti naplót vezet a
diákotthon és szükség esetén jelenti az intézmény munkavédelmi megbízottjának, aki
baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
Elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset- és tűzvédelmi szabályokat. Tanév
kezdetekor részt vegyen ezen szabályok ismertetésén, melynek elsajátítását a
diákotthoni tanuló aláírásával igazolja.
Részt vegyen a diákotthon különböző rendezvényein. Aktivitásával segítse annak
sikerét.
A diákotthoni hagyományok megőrzését segítse elő.
A diákotthon helyiségeinek, létesítményeinek használatakor betartsa a
teremhasználati szabályzatok előírásait.
A diákotthon helyiségeiben, berendezéseiben, létesítményeiben okozott károkat- a
jogszabályban előírtaknak megfelelően – köteles megtéríteni.
Környezetét, szobáját, a közös helyiségeket rendben tartsa, azok állagát megóvja.
Minden nap reggel a szoba elhagyása, de legkésőbb 7.45 óráig és este villanyoltás
előtt a szoba általános rendjét megteremteni. A szobák állapotának figyelemmel
kísérése az ügyeletes nevelő és a csoportnevelő feladata. Amennyiben rendellenes
állapotot tapasztal, utasítja a tanulókat a rendellenesség megszüntetésére. Ezen
utasítások be nem tartása, a szobarend súlyos vagy többszöri megsértése fegyelmező
intézkedéseket von maga után. Esetenként a diákotthon-vezető is ellenőrzést tart.
Szekrényét, egyéb általa használt berendezési tárgyakat (polc, fiók, hűtőrekesz stb.) is
rendben és tisztán tartsa, azt ellenőrzés céljából az ellenőrzést végző nevelőtanárnak
megmutassa.
Környezetének rendben tartására szervezett közösségi munkában a nevelőtanárok
utasításának megfelelően fegyelmezetten és aktívan vegyen részt (pl. falevélgyűjtés,
gyomtalanítás, hóseprés, klubterem berendezése rendezvények előtt stb.).
A diákotthon területén előzetes beosztás szerint tanulói ügyeletet lásson el.
Az iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényen, illetve a diákotthoni lakhatás ideje
alatt a diákotthonon kívüli tartózkodás során, a társadalmi elvárásoknak megfelelő
magatartást tanúsítson, és az intézmény jó hírét megőrizze, és betartsa a házirendben
számára előírt kötelezettségeket.
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9.3 A diákotthonban történő elhelyezés elbírálása






A diákotthoni felvétel egy tanévre szól, azt minden tanévben meg kell újítani.
A felvételi kérelmet írásban kell benyújtani az intézményhez formanyomtatvány
felhasználásával. Már bentlakó tanuló a következő tanévre a május 1-30 között, új
felvételes pedig a beiratkozás napján adhatja le kérelmét a diákotthon
adminisztrációján.
A felvételről az intézmény vezetője és a diákotthon vezetője közösen dönt.
A férőhelyek száma adott. Felvételnél előnyt élveznek a távoli vidékről bejáró
tanulók.

9.4 A diákotthon működési rendje











A diákotthonban lakók a szorgalmi és a vizsgaidőszakban, valamint a nyári gyakorlat
idején laknak a diákotthonban.
A diákotthonban lakók a diákotthonba a tanév megkezdése előtti napon a felvételi
tájékoztatóban megjelölt időben költöznek be.
A szobák beosztását a nevelőtanárok végzik, figyelembe véve a tanulók és a szülők
kéréseit is.
A tanuló beköltözés után diákotthoni ellenőrzőt kap, amely egyben diákotthoni
belépőként is szolgál. Használatának szabályait a Házirend melléklete tartalmazza.
Beköltözéskor a lakók – leltár alapján – átveszik a bentlakáshoz szükséges tárgyakat,
kiköltözéskor azokat leltár szerint visszaadják (ágyneműhuzat, lepedő, tálca stb.).
A diákotthonból az utolsó tanítási napon, a vizsgát követő napon, ill. a szakmai
gyakorlat utolsó napján kötelesek 16 óráig kiköltözni.
Szülői beleegyezéssel kérheti a tanuló tanév közben is diákotthoni tagságának
megszüntetését.
Kiköltözés előtt a tanuló köteles a diákotthonból szabályszerűen leszámolni, a
diákotthoni ellenőrzőjét leadni, személyes tárgyait elvinni, szobáját az ügyeletes
nevelőnek rendben és tisztán átadni, a szobakulcsot a kijelölt helyen leadni, a
leszámolási jegyét az illetékesekkel aláíratni, azt a diákotthon vezetőjének leadni.
A szobából utoljára elmenő tanuló köteles az ablakokat bezárni, a villanyt
lekapcsolni, az elektromos csatlakozókat a konnektorból kihúzni és a szobakulcsot a
kijelölt helyen leadni. A tanuló csak a saját szobája kulcsát veheti fel. A szobakulcs
elvesztése esetén a zárcsere költségeit a tanulónak meg kell fizetnie.

9.5 Diákotthoni tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái



A diákotthonban diákönkormányzat működik, amelynek vezetői a Diáktanács
választott tagjai.
A tanulói véleménynyilvánítás legfontosabb fóruma az évenkénti legalább két
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alkalommal megrendezésre kerülő kollégiumi közgyűlés, melyen minden tanulónak
joga és kötelessége részt venni.
Naponta csoportmegbeszélésre kerül sor, ahol a létszámellenőrzés mellett az aktuális
kérdések felvetése, megvitatása is megtörténik, valamint a csoport tájékoztatása a
diákotthon egészét érintő kérdésekről.
A tanulók tájékoztatására szolgálnak az aulában és a szintenként elhelyezett
faliújságok, valamint a legalább havonta megtartott diákönkormányzati vezetőségi
ülések.
Valamennyi tanulónak joga van hozzá, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson,
javaslatot tegyen a diákotthoni élet minden területével kapcsolatban. Véleményt
nyilváníthat a pedagógusok munkájáról, valamint tájékoztatást kérhet a személyét és
tanulmányait érintő kérdésekben, és ezzel összefüggésben javaslatot tehet.
Kérdést intézhet az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, a szülői szervezethez, a
diákönkormányzathoz, melyre a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi
választ kell kapnia.

9.6 Diákotthoni foglalkozások
Kötelező foglalkozások
Felkészítő foglalkozások: A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában
meghatározottak szerint a tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató,
tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő egyéni és csoportos
foglalkozáson. A foglalkozások látogatása alól – eseti vagy rendszeres jelleggel - a
tanulmányi eredménytől, az elsajátítandó tananyag mennyiségétől, illetve a tanuló egyéb
elfoglaltságától függően a csoportvezető nevelőtanár adhat felmentést.
Csoportfoglalkozások: A tanuló heti 1 órában köteles részt venni a közösségi fejlesztést
megvalósító csoportos foglalkozáson (csoportfoglalkozáson). A csoportfoglalkozáson való
részvétel minden tanuló számára kötelező, ez alól felmentés nem adható. A
csoportfoglalkozások 60%-ában a Kollégium nevelés országos alapprogramjában
meghatározott témákkal, a további időben a kollégium, valamint a csoport tagjainak
ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megszervezésével kell foglalkozni.
A felkészítő foglalkozások időbeosztását az éves tanulói foglalkozási terv tartalmazza.
Szabadon választható foglalkozások
A tanuló a kötelező foglalkozásokon kívül a diákotthon által biztosított lehetőségek közül
választott, további heti egy foglalkozáson köteles részt venni. Ennek a látogatása alól a
csoportvezető nevelőtanár adhat felmentést indokolt esetben (pl. rendszeresen edzésre járó
tanulók esetében). A tanuló több foglalkozásra is jelentkezhet.
A diákotthonnak minden tanév első hetében fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen
szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben részt venni. Az éves tanulói
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foglalkozási tervet a diákotthon vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el legkésőbb az
adott tanév szeptember 30-ig, amelyet az elfogadást követő 3 munkanapon belül közzé kell
tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be – írásban a
kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak részt
venni.
Mind a kötelező, mind a szabadon választható foglalkozásokról való hiányzást igazolni kell.
A foglalkozásokon a tanuló fegyelmezett magatartásával köteles biztosítani a tanuláshoz,
egyéb tevékenységhez szükséges külső feltételeket.

9.7 A Diákotthon napirendje
Vasárnap (visszautazás napján):
 Diákotthonba történő beérkezés: 17.00 órától 20.00 óráig. A beérkezést követően a
tanulók kötelesek lejelentkezni az ügyeletes nevelőnél. Ezután a diákotthont már csak
engedéllyel hagyhatják el.
 Kapuzárás 20.00 órakor.
 Szabadfoglalkozás: 21.00 óráig, utána minden tanuló a saját szintjén tartózkodik).
 Lefekvéshez készülődés (zuhanyozás, fogmosás, átöltözés) 21.00-21.30 között.
 (A zuhanyozó, teakonyha, tévéterem használata 21.30 óráig engedélyezett.)
 Szobaellenőrzés: 21.30-22.00 óra. (Az ügyeletes nevelő létszám- és szobaellenőrzést
tart. A tanulóknak ekkor már a szobájukban kell tartózkodniuk.)
 Villanyoltás (takarodó): 22.00 órakor.
Hétfőtől csütörtökig:
 Ébresztő: 6.00-6.30 óra között. A tanuló órarendjétől, illetve beosztásáról függően
kérheti korábbi, illetve későbbi időpontban az ébresztést.
 Reggeli.
 Iskolába, gyakorlatra távozás. A diákotthoni tanuló az első tanítási órája, illetve a
gyakorlata előtt megfelelő időben köteles elhagyni a szobáját, úgy hogy az előírt
időpontra az iskolába, gyakorlati helyre az előírt időpontra megérkezzen.
 Ebéd.
 Szabadfoglalkozás 15.45 óráig.
 Gyülekező a szilenciumteremben, létszámellenőrzés, csoportmegbeszélés: 15.4516.00 óra között. Ezen - szilenciumi beosztástól függetlenül – valamennyi tanulónak
részt kell vennie.
 Szilencium: 16.00-19.00 óra között (3 óra)
- A szilenciumi időt a tanulók külön beosztás szerint a Kollégiumi nevelés
országos alapprogram 2.§-ának (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározottak szerint felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális
ismereteket adó, felkészítő egyéni és csoportos tanulással, felkészüléssel
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töltik el.
- A szilencium fajtái: 1. Tanulószobai szilencium: a tanulók szilenciumi
időben a tanulószobában tanulnak nevelőtanári felügyelettel. 2.
Szobaszilencium (a tanulók szilenciumi időben a szobájukban önállóan
tanulnak) 3. Szabadszilencium (a tanulók a tanulás helyét és idejét maguk
határozzák meg).
- A csoportnevelők minden félév elején elkészítik a szilenciumi beosztást a
tanulmányi átlag és a tanulók tanulási szokásai alapján. Az első éves tanulók
az első félévben kötelezően tanulószobai szilenciumon vesznek részt 16.0019.00 óra között.
- 3,50 átlag alatt tanulószobai szilenciumon
- 3,50-4,00 átlag között szobaszilenciumon
- 4,00 átlag fölött szabadszilenciumon vesznek részt (vagyis a diákotthon
területén belül a tanulás helyét és idejét maguk határozzák meg, valamint
napirendi kedvezményként egyszer egy héten rendkívüli kimenőt kérhetnek
21.00 óráig, amennyiben azt előző nap jelzik csoportvezetőjüknek).
Vacsora.
Pótszilencium: este 19.10-19.50 óra között
Kapuzárás 20.00 órakor.
Szabadfoglalkozás: 21.00 óráig, utána minden tanuló a saját szintjén tartózkodik).
Lefekvéshez készülődés (zuhanyozás, fogmosás, átöltözés) 21.00-21.30 között.
(A zuhanyozó, teakonyha, tévéterem használata 21.30 óráig engedélyezett.)
Szobaellenőrzés: 21.30-22.00 óra. (Az ügyeletes nevelő létszám- és szobaellenőrzést
tart. A tanulóknak ekkor már a szobájukban kell tartózkodniuk.)
Villanyoltás (takarodó): 22.00 órakor

Pénteken (hazautazás napján):
 Ébresztő: 6.00-6.30 óra között.
 Reggeli.
 Iskolába, gyakorlatra távozás.
 Ebéd.
 Szabadfoglalkozás, szoba rendjének megteremtése az eltávozás előtt.
 Diákotthon elhagyása legkésőbb 16.00 óráig.
A kollégiumi foglalkozások időtartama 40 perc. A szilenciumot 40 perces vacsoraszünet
követi.
Csengetési rend:
1. 16.00-16.40 (Szilencium 1. óra)
2. 16.50-17.30 (Szilencium 2. óra)
3. 17.50-18.30 (Szilencium 3. óra)
Vacsoraszünet: 18.30-19.10
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4. 19.10-19.50 (Szabadidős foglalkozás 1. óra; Pótszilencium)
5. 19.50-20.30 (Szabadidős foglalkozás 2. óra)
Amennyiben igény van rá és a tanulók iskolai időbeosztása lehetővé teszi, a diákotthonban
16.00 óra előtt is szervezhetők felkészítő és egyéb foglalkozások a résztvevő tanulókkal
egyeztetett időpontban.

9.8 A haza- és visszautazás rendje, távolmaradás igazolása















A diákotthoni tanulóknak vasárnap 17 órától 20 óráig kell visszaérkezniük, kivétel ez
alól a külön engedéllyel rendelkezők hétfői visszautazása.
A hazautazás napján a tanulóknak 16.00 óráig el kell hagyniuk a diákotthont.
Hazautazáskor a diákotthoni tanuló köteles az ügyeletes nevelőtanártól elköszönni, a
szobáját rendben átadni, a diákotthonba történő visszaérkezésekor pedig bejelentkezni
nála.
Ha a tanuló a megadott időpontra nem jön vissza, a tanulónak – kiskorú tanuló esetén
a szülőnek/gondviselőnek – időben értesítenie kell a kollégiumot a távolmaradás
okáról és időtartamáról. Az utólagos igazolás nem pótolja a diákotthon értesítését.
Betegség esetén a tanuló köteles visszaérkezésekor a nevelőtanárnak az orvosi
igazolást bemutatni, vagy egyéb távollét esetén az ellenőrzőben bejegyzett szülői
kérést, igazolást aláíratni.
A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt.
A diákotthonból való távolmaradás engedélyezése nem jelenti az iskolából, illetve a
gyakorlatról való távolmaradás engedélyezését. A tanítási órákról, illetve a gyakorlati
oktatásról való távollétet az illetékes személyekkel (osztályfőnök, gyakorlati hely
vezetője stb.) minden esetben külön kell egyeztetni, illetve engedélyeztetni.
A diákotthonból hét közben csak külön engedéllyel lehet hazautazni, illetve eltávozni.
Kiskorú tanuló esetében szükség van a szülő/gondviselő hozzájárulására is. Ez abban
az esetben is érvényes, ha a tanítási óra, illetve a gyakorlat látogatása alól a tanuló
osztályfőnöki vagy egyéb felmentést kapott.
A diákotthonon kívüli rendezvény látogatására legalább egy nappal korábban kell
engedélyt kérni.

9.9. Diákotthoni kimenő




Hét közben a tanuló csak engedéllyel hagyhatja el a diákotthon területét. Az engedély
megadására a diákotthoni nevelőtanárok és a kollégiumvezető jogosult. A tanuló
köteles a kimenőben engedélyezett időpontig a diákotthonba visszatérni, és az
ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni.
Kapuzárás utáni távolmaradásra engedélyt a nevelőtanárok csak különösen indokolt
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esetben adhatnak, amiről a diákotthon-vezetőt, távollétében annak helyettesét is
tájékoztatniuk kell.
A tanuló tagja lehet külső és iskolai sportegyesületnek, versenyeken vehet részt,
edzéseket látogathat, egyéb délutáni foglalkozásokon (pl. nyelvtanfolyam) vehet
részt. Ezekben az esetekben az edző, illetve más jogosult személy kikérője, igazolása
alapján lehet engedélyezni az eseti vagy rendszeres kilépést. A foglalkozást követően
a tanulónak a lehető legrövidebb időn belül vissza kell térnie a diákotthon.

A tanuló tagja lehet külső és iskolai sportegyesületeknek, versenyeken, edzéseken,
rendszeres délutáni foglakozásokon vehet részt. Ezekben az esetekben a szülő a diákotthoni
ellenőrzőbe vezetett kikérője, igazolása alapján lehet engedélyezni a rendszeres kilépést,
illetve az edző, vagy más jogosult személy kikérője, igazolása alapján az eseti kilépéseket.
A foglalkozást követően a tanulónak a lehető legrövidebb időn belül vissza kell térnie a
diákotthonba.

9.10. Látogatók fogadása




A tanuló látogatót csak külön engedéllyel fogadhat a diákotthon területén az arra
kijelölt helyen. Engedélyt a nevelőtanár vagy a diákotthon-vezető adhat. Látogató a
diákotthoni hálószobába, vagy egyéb a diákotthoni tanulók által használt helyiségbe
csak különösen indokolt esetben, az ügyeletes nevelő tudtával és engedélyével léphet.
Vendég fogadásakor tekintettel kell lenni a diákotthon rendjére és nyugalmára.
Indokolt esetben a látogató fogadása meg is tagadható.
A kollégium épületét minden látogatónak legkésőbb 20.00 óráig el kell hagynia.

9.11 A tanulók jutalmazása
A diákotthoni tanulók tanulmányi, közösségi munkájában, magatartásában, egyéb
tevékenységében elért eredményét jutalmazni kell.
Ennek formái:
 nevelőtanári dicséret – szóbeli, írásbeli
 diákotthon-vezetői dicséret – szóbeli, írásbeli
 intézményvezetői dicséret – szóbeli, írásbeli
 oklevél
 felterjesztés kitüntetésre
Egyéb jutalmazási formák:
jutalomkirándulás stb.

szabadszilencium,
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9.12 Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki a diákotthon Házirendjét, az együttélés szabályait szándékosan, vagy
gondatlanságból megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül.

Ennek formái:








nevelőtanári figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli
nevelőtanári intés – írásbeli
diákotthon-vezetői figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli
diákotthon-vezetői intés – írásbeli
intézményvezetői figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli
intézményvezetői intés – írásbeli

Egyéb formák: kimenő megvonása, tanulószobai szilenciumra utasítás, rendezvényeken,
diákotthoni programokon való részvételtől való eltiltás stb.
A büntetések kiszabásánál általában a fokozatosság elvét kell alkalmazni, különösen súlyos
és veszélyes kötelességszegés esetén azonban lehetőség van a büntetési fokozatok átlépésére
is.

9.13. Különösen súlyos kötelességszegésnek minősülnek például az alábbi esetek:



az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog, ismeretlen eredetű növényi
törmelék, vagy porszerű anyag, jelölés nélküli tabletta, vényköteles gyógyszer,
melynek szedése nem igazolható) intézménybe hozatala, fogyasztása;
 a szándékos károkozás;
 az iskolatársak, a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése;
ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.

9.14. Anyagi felelősség
Az intézmény épületeinek, felszereléseinek, parkjának kímélése, tisztaságának
megőrzése minden tanuló kötelessége.
Szándékos, vagy gondatlan károkozás esetén az elkövető anyagi felelősséggel tartozik. A
kártérítés mértékét a Nkt. 59.§ alapján kell megállapítani.
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A rongálódás tényét a károkozó illetve az arról tudomást szerző tanuló köteles a
nevelőtanároknak, illetve iskolai dolgozónak haladéktalanul jelenteni.
Ha a tanuló a kötelességeit, a Házirend előírásait vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi
eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, a köznevelési törvény
vonatkozó előírása szerint. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell
hozni.
Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a fegyelmi eljárás
lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működtetését.
A diákotthon tagja ellen a diákotthon rendjének megsértéséért
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 kizárás,
fegyelmi büntetés szabható ki.

9.15. Étkezési térítési díj







A diákotthoni elhelyezés ingyenes, térítési díjat csak az igénybevett étkezésért kell
fizetni.
Az étkezési térítési díj alapja a megrendelt étkezés, visszatérítés csak indokolt
esetben, leadott jegy ellenében 2 napos eltéréssel lehetséges.
A térítési díj mértékét az érvényes jogszabályok figyelembevételével az intézmény
fenntartója határozza meg.
Étkezési kedvezményt a mindenkor érvényes jogszabályok alapján nyújt az
intézmény. Ehhez a szülőnek formanyomtatvány kitöltésével írásban nyilatkoznia kell
az étkezési kedvezmény igénybevételére való jogosultságáról, valamint mellékelnie
kell a kedvezményre való jogosultságot bizonyító igazolásokat.
Az étkezési térítési díjat előre kell fizetni.

9.16 Iskolai tanulók diákotthoni tartózkodása
Az iskolai tanulók a diákotthoni szobákba, a diákotthoni tanulók által használt közösségi
helyiségekbe, (zuhanyozó, teakonyha stb.), folyosóra nem léphetnek be. A diákotthoni
szinteken a tanulók csak pedagógiai felügyelettel tartózkodhatnak a terembeosztásnak
megfelelő időben és helyen (tanulószobában). A diákotthon helyiségeinek, területeinek
egyéb célból való használatához a diákotthon vezetőjének, távollétében helyettesének
engedélye szükséges.
A diákotthoni szinten egyébként iskolai tanuló nem tartózkodhat. A tanulók kötelesek a
közösen használt helyiségek, berendezések állapotát megőrizni, magatartásukkal nem
zavarhatják a diákotthoni rendet és nyugalmat.
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9.17 Diákotthoni szobák kiadása vendégek részére








A diákotthonban a ki nem használt férőhelyek kiadhatók az intézmény vezetőjének
engedélyével. A Házirend előírásai a kollégium területén tartózkodó vendégekre is
vonatkoznak, viselkedésükkel nem zavarhatják a diákotthoni nevelő-oktató munkát,
valamint a bentlakók nyugalmát.
Ellenkező esetben a tanulónak joga van panaszt benyújtani a diákotthon vezetőjénél.
Amennyiben nem jutnak konszenzusra, akkor az intézmény vezetőjének joga van a
lakót felszólítani és megkérni a lakóterület elhagyására.
A vendégek nem tartózkodhatnak a tanulók lakószobáiban és a tanulók sem
tartózkodhatnak a vendégek lakószobáiban. A vendégek a közösségi helyiségeket
csak az intézményvezető vagy a diákotthon-vezető engedélyével használhatják.
A tanulóknak kötelessége, hogy amennyiben a vendégek létszáma miatt az ő
lakóhelyiségükre is szükség van, (szünetekben vagy hétvégén) úgy személyes
holmijukat, értékeiket jól zárják el. Ellenkező esetben a diákotthon nem vállal
felelősséget személyes értékeikért.

9.18 Egyéb rendelkezések











A lakószobákban élelmiszer tárolása tilos, ez alól kivétel a konzerv és az egyéb nem
romlandó élelmiszerek.
A lakószobákban csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba
falának és berendezésének állagában, és megfelel az ízlésesség kritériumának. A
dekorációk elhelyezése előtt a tanulóknak egyeztetniük kell a csoportvezető
nevelőtanárral.
A diákotthonban szerencsejáték nem folytatható.
A diákotthonban tilos mindenfajta szeszesital, ismeretlen eredetű növényi törmelék,
vagy porszerű anyag, jelölés nélküli tabletta, vényköteles gyógyszer, melynek szedése
nem igazolható, valamint egyéb egészséget károsító cikkek, behozatala, fogyasztása.
Tilos továbbá behozni fegyvert, szúró és vágó eszközt, élő állatot, tűzveszélyes
anyagot, valamint bármely balesetet, sérülést előidéző egyéb tárgyat.
Nagyobb értékű technikai vagy egyéb eszközt a diákotthonba csak külön engedéllyel
és a szülő felelősségvállalása mellett lehet behozni. A kollégium nem vállalja azok
megőrzését, eltűnés esetén kártérítést nem fizet. Lopás, betöréses lopás esetén a
tanuló vagy képviselője rendőrségi feljelentéssel élhet.
Tilos a közös helyiségekből, másik szobából bármely berendezési tárgyat a szobába
bevinni, a szobák bútorzatát önkényesen átrendezni, továbbá a tanuló felelősséggel
tartozik szobájának berendezési tárgyaiért, felszereléseiért, amennyiben
meghibásodást vagy egyéb problémát észlel, azt azonnal jeleznie kell
csoportvezetőjének vagy az ügyeletes nevelőtanárnak.
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A tanulók a szobákat, közös helyiségeket, valamint az ezekben található tárgyakat
kötelesek rendeltetésszerűen használni. Villamos berendezéseket, csatlakozókat csak
a biztonságtechnikai előírások betartásával használhatják. tilos a szobákban
nagyteljesítményű elektromos készülékeket üzemeltetni.
A diákotthon területén csak az arra kijelölt helyen lehet étkezni és élelmiszert tárolni.
Délelőtt csak indokolt esetben, engedéllyel tartózkodhat a diákotthonban a tanuló,
jelentenie kell ennek okát az ügyeletes nevelőnek. Amennyiben a tanuló a
diákotthonban tartózkodásának ideje alatt és tanítási idő alatt orvosi vizsgálaton vett
részt, orvosi igazolását láttamoztatnia kell az ügyeletes nevelőtanárral, mielőtt
bemutatja az iskolában.
A diákotthoni szobákban, folyosókon és közösségi helyiségekben délelőtt engedéllyel
benn tartózkodó kollégistáknak olyan csendet kell biztosítani, amely az oktatási
területen folyó tanulást és oktatást nem zavarja.
A lakószobákat a tanulók szabadon választott heti és napirendi beosztás alapján
önállóan, minden nap este, illetve reggel távozás előtt, de legkésőbb 7.45 óráig
kitakarítják, illetve rendbe rakják. Ha a tanulók a takarítási rendről önállóan nem
tudnak dönteni, akkor a takarítási rend kialakításáért a csoportvezető nevelőtanár a
felelős.
Ágyneműcsere minden hónap második keddjén történik. Amennyiben a tanuló saját
ágyneműt használ, azt havi rendszerességgel haza kell vinnie kimosni.
Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb balesetveszélyes közlekedést segítő
eszközöket a diákotthon területén tilos használni, valamint a diákotthon területére
behozni, ott tárolni.
Tilos a diákotthon ablakából bármilyen hulladékot, folyadékot, szemetet kidobni, az
ablakból kikiabálni.
A teremhasználati szabályzatok és a diákotthoni ellenőrző használatának
mellékletként a házirendhez csatolt szabályai a házirend szerves részét képezik, azok
be nem tartása – a vétség súlyosságának mérlegelését követően - fegyelmező
intézkedést, vagy fegyelmi eljárást vonhat maga után (pld. szándékos károkozás
esetén).
A tanulók tanítási időben csak indokolt esetben (pl. betegség, délutáni gyakorlat,
kikérő) és az ügyeletes nevelőtanár tudtával és engedélyével mehetnek fel
szobájukba, illetve tartózkodhatnak a diákotthonban. (Tanítási időnek minősül az
óraközi szünetek, valamint a lyukas órák időtartama is.) Egyéb esetben a tanulók csak
az utolsó tanítási órájuk, illetve gyakorlatuk végeztével vehetik fel a kulcsot, illetve
mehetnek fel szobájukba.
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Záró rendelkezések

A házirend nyilvános, az intézmény tanári szobáiban, az iskolai könyvtárban, a tanulói
hirdetőtáblákon, az intézmény hivatalos honlapján bárki számára hozzáférhető.

Minden tanév megkezdése előtt az intézmény vezetősége és az iskolai diákönkormányzat
áttekinti, felülvizsgálja, igény szerint módosítja a házirendet.

Jelen házirend visszavonásig hatályos.

A jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 napon belül
gondoskodik.

................................................
igazgató
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék
A 2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény, valamint a Magyarországi Református Egyház 2013.
évi V. köznevelésről szóló törvényében foglalt felhatalmazás és feltételek alapján az intézmény
nevelőtestülete elfogadta a 2014. március 31-ei értekezletén.
Készítette:

Pál-Kutas Dénesné
igazgató

A szülői szervezet 2014. március 28-án a Pedagógiai Programban foglaltakat véleményezte, azzal
egyetértett.

Pelyhéné Koós Henrietta
a Szülői Munkaközösség elnöke

Az Intézményi Diákönkormányzat 2014. március 28-án a Pedagógiai Programban foglaltakat
véleményezte, azzal egyetértett.

Hajdú Ádám Dániel
az IDÖK elnöke
Hitelesítők:

Harsányiné Kovács Marianna

Gérus Béla
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