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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a 

kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása 

iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 

 

1.1 A házirend elkészítésének törvényi háttere 
 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény és módosításai;  

• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény; 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

• a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet; 

• a 2013.évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról, 

a 17/2014. (III.12) EMMI rendelet és a 45/2015.(X.6.) EMMI rendelet a 

tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvé nyilvánításról, a tankönyvellátásról, 

valamint az iskolai tankönyvellátásról; 

• a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet és 

ennek módosításai; 

• az iskola pedagógiai programja; 

• továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 

rendelkezései. 

 

1.2 Intézményi adatok 
 

• Az intézmény neve: Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola 

• Az intézmény székhelye: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22. 

• Az intézmény telephelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 22. 

• Az intézmény fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet  

• A fenntartó címe: 1134 Budapest, Huba u. 6. 

 

1.3 A házirend célja és feladata  
 

• A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és 

a szervezeti és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel 

együtt meghatározza az intézmény belső működését.  
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• Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott 

tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén 

kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által 

elvárt viselkedés szabályait.  

• A jogszabályokban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges 

mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, 

pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer 

valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén 

is. 

• A felvett tanuló beiratkozása előtt megkapja a házirend egy példányát, 

annak megismeréséről és elfogadásáról ő és szülei aláírásukkal 

nyilatkoznak. Az osztályfőnökök évente kötelesek ismertetni 

osztályaikkal a házirend rendelkezéseit, esetleges változásait. 

 

1.4 A házirend hatálya 
 

• A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. 

• A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes 

területén, a szervezett iskolai rendezvényeken, a pedagógiai programban 

meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, amelyeken a részvétel az 

iskola szervezésében történik, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók 

felügyeletét.  

• A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló 

tanulóra, pedagógusra és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen 

alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, 

és az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is, továbbá 

bizonyos kérdésekben a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó 

szervezetekre is. 

 

 

1. A MŰKÖDÉS RENDJE  
 

2.1 Az intézmény munkarendje 
 

Az iskola nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig, 7.00 és18 óra között. 

 

Az iskolában portaszolgálati rendszer működik, elektromos kapuval. A 

portás az épület kapuját reggel 810 -kor bezárja. A késő tanulók a földszinten 

várakoznak, és csak a következő órán léphetnek be a tanterembe. (Indokolt 

esetben – pl. a tanműhelyből érkezőket, vagy a késésről igazolást bemutató 

diákokat – a portás felengedi.) Napközben az intézmény területét csak a 
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tanműhelybe távozó, és a külön engedéllyel rendelkező tanulók hagyhatják el. 

Az előbbieket a megelőző órát tartó tanár kíséri le a portaszolgálatig. 

A tanítási nap végén az utolsó órájuk, vagy a szakkörük, korrepetálásuk 

után a diákoknak az iskola területét el kell hagyniuk, mert felügyeletet az 

intézmény nem tud biztosítani a folyosókon várakozóknak. 

Az elméleti tanórák 45, a gyakorlati foglalkozások 60 percesek. Óra- és 

szünetrövidítést rendkívüli esetekben az igazgató rendelhet el. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti 

rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, 

és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására 

hozza. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.  

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a 

hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola 

igazgatójától engedélyt kaptak.  

Az iskola épületébe érkező szülők az aulában várhatják meg gyermekeiket. 

 

2.2 Tanítási rend 
 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában, illetve a 

gyakorlóhelyen kell lenniük. 

A tanítási napot a tanulók az első tanórán közös imával kezdik. 

Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárok ezt a 

jogot kötelesek tiszteletben tartani.  

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendjét az 1. számú 

melléklet tartalmazza (37. oldal). 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. 

A tanulók a szüneteket a folyosón, az aulában, vagy jó idő esetén az 

udvaron tölthetik, az ügyeletes tanár felügyeletével. A folyosókat és a 

lépcsőket a közlekedés számára szabadon kell hagyni. Lépcsőn, földön, 

ablakpárkányon, radiátoron ülni tilos! Becsengetés előtt minden tanuló a 

következő óra helyére menjen, és csengetéskor a szaktanárral együtt vonuljon 

a tanterembe! A szünetekben felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat a 

tanteremben. 

A tanítás reggel 8.00 perckor kezdődik, és a tanuló órarendjének 

függvényében, de legkésőbb 15 óra 50 perckor befejeződik. 

Tűz esetén a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. 

A menekülési irányokat minden tanévben az osztályfőnök ismerteti 

tanítványaival, gyakorolják a tanév során a tűzriadó keretében. A menekülési 

útvonalakat szabadon kell hagyni (pl. lépcsőforduló). 
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A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a gazdasági irodában a 

meghatározott ügyfélfogadási rend szerint intézhetik, más esetekben 

tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót/igazgatóhelyettest azonnal is 

megkereshetik. 

Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak 

a tanulók. Ehhez igazgatói (ügyeletes vezetői) engedély szükséges. 

Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. 

Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából 

(orvos, pártfogó, rendőrség) akkor a tanuló bemutatja az előzetes értesítést, 

majd az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. 

Tanítási idő alatt a diákok az iskola területét csak tanári engedéllyel 

hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és 

súlyos fegyelmi vétség. 

 

2.2.1 Útvonalterv az iskola telephelyei között 

 

Mivel iskolánk két telephelyen működik, elengedhetetlen, hogy az 

órabeosztások miatt a tanulóknak át kell menniük egyik épületből a 

másikba. Ez gyalogosan történik a Petőfi utca 22. és Budai Nagy Antal utca 

22. között. Tanári kíséretet (felügyeletet) az iskola nem tud biztosítani a 

székhely és a telephely közötti közlekedéshez. 

Rendkívül fontos, hogy a diákok a legrövidebb útvonalon, a KRESZ 

szabályait betartva tegyék meg a két épület közötti távolságot. Útközben 

kulturáltan viselkedjenek, a lehető legrövidebb idő alatt érjenek be az 

iskolába, illetve a tanműhelybe. 

A kijelölt útvonal a következő: Petőfi utca–Honvéd utca–Meszéna utca–

Móricz Zsigmond utca–Áchim András utca–Budai Nagy Antal utca. 

 

2.3 A tanítási órák rendje 
 

A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. 

Tanítási óra alatt a tanuló nem tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. A 

tanuló fegyelmezetlen magatartásával senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe, 

és nem akadályozhat a tanulásban.  

A tanóra eredményességét minden tanuló fegyelmezett magatartásával és 

aktivitásával segítse! Az óra rendjét zavarókat a tanár figyelmezteti. 

Ismétlődés esetén szaktanári figyelmeztetésben, illetve a soron következő 

írásbeli fokozatban részesíti a tanulót, amelyet a naplóba és az ellenőrzőbe is 

bevezet. Súlyosabb esetben a tanulót az osztályfőnökhöz vagy az igazgatóhoz 

kíséri az óra végén. 
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A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, 

felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg!  

Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a 

tanulók kötelessége ezt jelenteni a tanáriban vagy az 

igazgatónak/igazgatóhelyettesnek.  

Naponta kettőnél több – az osztály egészét vagy önálló csoportját érintő – 

nagydolgozat, témazáró dolgozat nem íratható. A dolgozatírás idejét a 

szaktanár 1 héttel előbb köteles közölni. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 

tanórát csak részben kitöltő – maximum 2-3 óra anyagát felölelő – írásbeli 

ellenőrzésre. 

A dolgozatokat a tanár köteles 10 nap alatt kijavítani és eredményét 

ismertetni. A 10 tanítási napba nem számítanak bele azok a napok, amelyeken 

a tanár beteg volt, vagy más okból (továbbképzés stb.) nem tart órát. 

A gyakorlati oktatás a gyakorlati órarend szerint folyik. 

 

2.3.1 A gyakorlati oktatásra vonatkozó rendelkezések 

 

• A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére 

nem kerülhet sor az elméleti képzési napokon; az iskola által szervezett 

olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező; a 

tanuló tanulmányok alatti vizsgája és a tanulmányokat befejező 

komplex szakmai vizsgája napjain. 

• Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló 

részére legalább harminc perc megszakítás nélküli szünetet kell 

biztosítani a képzési időn belül. 

• A gyakorlati foglalkozáson a tanulónak munkavégzésre alkalmas 

állapotban és tiszta munkaruhában kell megjelennie. A munkaruha 

tisztításáról a tanuló köteles gondoskodni. A gyakorlati foglalkozáson a 

tanulók számára előírt viselet: 

– szakács, cukrász gyakorlaton: fehér póló, fehér nadrág, sapka, zárt  

   (nem vászon) cipő használata kötelező; 

– pincér gyakorlaton: fehér ing/blúz, sötét nadrág/szoknya, fekete cipő   

   használata kötelező; 

– asztalos gyakorlaton: zárt munkaruha és cipő használata kötelező; 

– szociális gondozói gyakorlaton: fehér köpeny, fehér nadrág, fehér  

   zokni, fehér papucs használata kötelező. 

 

2.4 Az egyéb foglalkozások rendje 
 

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok 

szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások 

kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév 

elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Év közben 
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kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése 

alapján lehet. 

Annak a tanulónak, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy 

szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való 

részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia 

kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés 

alá. 

A tanórán kívüli foglalkozások rendszerint a tanórák után kezdődnek és 17 

óráig zajlanak. A szaktanár, szakoktató, tanulmányi eredménytől függően 

(bukásnál mindenképpen) kötelezheti a tanulót a felzárkóztató 

korrepetálásokon való részvételre. Ennek elmulasztása igazolatlan 

hiányzásnak minősül.  

A TKVSZRB véleménye szerinti SNI tanulónak joga van a fejlesztő 

foglalkozást látogatni, illetve a gyógypedagógus jelzése alapján azon részt 

kell vennie. 

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést 

követően és az ő beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet 

szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény az intézményvezető által 

engedélyezett időintervallumban és pedagógus felügyelete mellett történjen. 

Az egyéb foglalkozások – szakkör, érettségi felkészítő és felzárkóztató stb. 

foglalkozások – a tanítási órákat követően, az iskola tantermeiben, pedagógus 

felügyelete mellett zajlanak. 

 

2.5 Az iskolai helyiségek használatának szabályai 
 

2.5.1. Az elméleti és a gyakorlati oktatási helyiségek használatának  

szabályai 

 

• Minden tanuló köteles a villamos energiával, a fűtéssel, az ivóvízzel 

takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira 

vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.  

• Az iskola épületében, a tornaszoba öltözőiben tilos balesetveszélyesen 

közlekedni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet 

folytatni. 

• Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az 

osztálytermek, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. Az 

osztálytermekbe, szaktantermekbe, gyakorlati oktatás helyiségeibe csak 

a szaktanár, illetve gyakorlati oktató engedélyével lehet belépni. 

• A gyakorlati termekben a tanuló köteles tisztán, rendben tartani 

munkahelyét, szerszámait és eszközeit. A gyakorlati foglalkozások 

közötti szüneten kívül a termet rövid időre csak a gyakorlati oktató 

engedélyével hagyhatja el. 
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• Kicsengetés után, az óraközi szünetekben a tantermek, gyakorlati 

termek ajtaját zárva kell tartani. 

• A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus 

felügyeletével – a tanulók a szemetet kiszedik a padokból, összeszedik 

a földről. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a 

tanulók rendben hagyják el. 

• Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban 

zárva kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az 

ablakok bezárásáról. 

• Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok 

csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől 

eltérni csak az intézményvezető engedélyével lehet. 

• Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, eszközeit az iskola 

igazgatójának engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az 

épületből kivinni.  

• Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.   

• A tanműhelyi kabinetekben foglalkozás csak szakoktatói felügyelettel 

tartható. A munka befejezésekor a szakoktató köteles ellenőrizni a 

helyiségek zárását. A tanműhely egyéb helyiségeinek (raktár, öltözők, 

iroda) zárásáról és nyitásáról az ott dolgozók kötelesek gondoskodni. 

• A helyiségek kulcsai zárt szekrényben, a gazdasági irodában találhatók. 

 

2.5.2. A tornaszoba használati rendje 

 

A tornaszoba tanítási időben és tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok 

engedélyével és felügyeletével használható. 

A tornaszobába utcai cipőben belépni tilos! 

A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés 

kérése esetén is magukkal hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár 

által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben 

ezt nem tartja be, igazolatlan a mulasztása. Az állandó felmentett, a 

részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók felmentésükről a 

szakorvosi igazolást szeptember végéig átadják a testnevelő tanárnak. 

Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat. Az állandó felmentéssel 

rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, erre az 

intézményvezetőtől kapnak engedélyt. 

A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály 

elhagyja az öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Az óra végén, az öltöző 

elhagyásakor lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják annak ajtaját. 

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek 

elzárásáról az óra előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik, míg az 

öltözők és zuhanyozók rendjéért, tisztaságáért a tanulók felelősek.  
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A tanulóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a baleset- és 

munkavédelmi előírásokat. Tanórai baleset esetén a tanuló azonnal jelezze 

sérülését testnevelőjének! 

 

 

2.5.3. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 

 

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési 

időpontokat és feltételeket kilencedik osztályos korukban megismerhetik a 

diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú 

mellékletben szerepel (38. oldal). (A nyitvatartási rendet a könyvtáros 

javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!) 

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, 

megrongálja vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést 

fizet. 

 

2.5.4. A számítógépterem használati rendje 

 

A számítógépteremben a tanulók csak tanár engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a 

gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. A 

számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok 

telepíthetők. Játékok telepítése, a magánjellegű internethasználat, illetve 

saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a 

tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat 

vissza kell állítani az eredeti állapotukba. A használat során be kell tartani a 

vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem 

szabad. A számítógépterembe ételt, italt bevinni, ott étkezni, inni szigorúan 

tilos, és a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és 

tisztaságát. 

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai 

utasításokat mindenki köteles betartani. 

 

 

2. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 
 

3.1 Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott 

szabályok 
 

3.1.1 Az iskola területére behozható eszközök köre, az iskola  

kártérítési felelőssége 
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Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói 

jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai 

gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban bekövetkezett 

értékveszteségekért. 

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a 

foglalkozások rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog 

megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi tanulót 

tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a 

testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló 

köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett tárgyat 

zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló 

szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E 

cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.  

Elméleti órákon, gyakorlati foglalkozásokon és iskolai rendezvények 

alatt mobiltelefon, okos telefon, table, iPod, walkman, MP3-, MP4-lejátszó 

és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás 

megzavarására alkalmas eszköz használata tilos. A diákok a tanóra 

kezdetén kötelesek mobiltelefonjaikat kikapcsolt állapotban a tanári 

asztalra tenni. Amennyiben mégis előfordul engedély nélküli 

telefonhasználat, akkor a tanár elveszi a készüléket, melyet csak a szülőnek 

adhat vissza.  

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek 

minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, tudatmódosító szer, szeszesital, 

gyúlékony vegyszer, robbanószerek. A tanulók a gyakorlati oktatáshoz sem 

vihetnek be saját tulajdonú munkaeszközt és gépet. 

 

3.1.2 A tanulók kártérítési felelőssége 

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a 

nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai 

szerint kell helytállnia.  

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:  

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimál- 

bér) – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát, 

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szán- 

dékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező 

legkisebb munkabér– a károkozás napján érvényes rendelkezések 

szerint megállapított – öthavi összegét. 

 

3.1.3 A tanulószerződéssel gyakorlati oktatásban részt vevő tanulóra 

vonatkozó kártérítési szabályok 
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• A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes 

megsértésével a gyakorlati képzést folytató szervezetnek okozott kárt 

köteles megtéríteni. Ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel 

során kár éri, a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles azt 

megtéríteni.  

• A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból 

okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni azzal, hogy 

a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának 

egyhavi összegét. 

 

3.2 Óvó- és védőintézkedések 
 

• Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek, amelynek során fel kell hívni a figyelmüket a 

veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök 

jegyzőkönyvben rögzítik. Ezenkívül testnevelés tantárgyból 

balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amit a tanulók aláírásukkal 

igazolnak. 

• A gyakorlati oktatásban résztvevők a gyakorlati képzéshez kapcsolódó 

munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a 

munkavégzés eszközeiben, körülményeiben történő változás esetén 

megismételnek. A gyakorlati oktatás során az iskola gondoskodik a 

szerszámok, gépek, eszközök munkavédelmi törvényben megfogalmazott 

biztonságos üzembe helyezéséről, a rendszeres felülvizsgálatáról és 

karbantartásáról, ennek részletes szabályait az iskola munka- és 

tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. 

• A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejére a munka 

törvénykönyvéről szóló törvény alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. 

A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a 

társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. 

• A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben útiköltség-térítés, 

munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és 

kötelező juttatások illetik meg. Az útiköltség-térítést abban az esetben 

kérheti a tanuló, ha a gyakorlati képzés során „kihelyezett” gyakorlaton 

kell részt vennie. 

• A rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és 

működési szabályzat tartalmazza. 

• A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes 

megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 

eszközeit (például sporteszközök, számítógépek) a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon 
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kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban 

leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, melyek betartása minden 

diák számára kötelező. 

• A tantermekben elhelyezett készülékeket a tanulók nem kapcsolhatják be, 

nem működtethetik. 

• Az iskolában, a tanműhelyben, továbbá az iskola által az iskolában és az 

iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt és kábítószert 

fogyasztani tilos! 

• A nevelési-oktatási intézményben tanítási idő alatt, továbbá a nevelési-

oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken 

tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

• Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes 

körű egészségfejlesztési programban szereplő tartalmi követelményekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

 

3.3 A pedagógiai programhoz kapcsolódó, iskolán kívüli  

rendezvények 
 

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai 

programjában előírtak alapján szervez, az iskola minden tanulójának részt kell 

vennie. Indokolt esetben a szülő kérésére (pl. egészségügyi ok) az 

osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés 

megadásáról a szülőt értesíteni kell.  

Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban 

lehetnek, ha az osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás 

költségeit. A kirándulást az igazgató engedélyezi.  

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő 

tanár felügyelete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik 

a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár 

megengedi.  

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli 

rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános 

szabályai szerint kell részt venniük, az iskolában is érvényes magatartási 

szabályokat kell betartaniuk.  

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell 

a kirándulást vezető, illetve a rendezvényen felügyelő tanárnak. 

A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy 

méltányossági alapon elbírálható szülői kérésen alapuló – esetben lehet 

megengedni, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai 

foglalkozásán vegyen részt, vagy a kötelező iskolai rendezvényről távol 

maradjon. 
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3.4 Térítési díjakkal, tandíjjal kapcsolatos szabályozás 
 

Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként – a fenntartóval való egyeztetést követően – az 

iskola igazgatója dönt. A térítési díjakkal és tandíjakkal kapcsolatos 

szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34–36. §-a szerint a fenntartó 

szabályozása alapján az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt az 

intézményvezető kikéri a nevelőtestület véleményét. 

 

Térítésidíj-köteles: 

 

• a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő 

megismétlésekor a köznevelési közfeladatok; 

• a független vizsga; 

• az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony 

megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a 

tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló 

vizsgája; 

• a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga 

(ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony 

fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a 

második vagy további javítóvizsga. 

Tandíjköteles: 

• a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az 

ezzel összefüggő más szolgáltatás; 

• középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az 

évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése; 

• a tanulói jogviszony keretében a harmadik vagy további szakképesítésre 

való felkészülés, beleértve a harmadik vagy további szakmai vizsgát, 

annak javító- és pótló vizsgáit is. Ebből a szempontból kivétel az a 

szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. 

Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel 

betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító 

képzésben – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben – 
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szerezhető szakképesítés, például a szakképesítés-ráépülések. Iskolai 

rendszerű szakképzésben a második szakképesítés megszerzéséig a képzés 

ingyenes. 

A térítési és tandíj a fenntartó által meghatározott keretek között a 

tanulmányi eredménytől függően és a tanuló szociális helyzete alapján 

csökkenthetőek. 

 

3.5 Ellenőrzőkönyv 
 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az 

ellenőrzőkönyv, amely okmány. Az ellenőrzőkönyv bejegyzéseit csak a tanár 

javíthatja, helyesbítheti. 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a 

kapott érdemjegyet beírni-beíratni, a szakmai gyakorlatokon való részvételét a 

szakoktató aláírásával igazoltatni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket 

a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek 

bemutatni. 

 

3.6 Elvárt viselkedési normák 
 

A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a 

tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 

A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden 

veszélyforrást és balesetet jelentsenek. 

A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas 

állapotban hagyhatják el. 

A tanulók az iskolában reklám-, illetve üzleti tevékenységet nem 

folytathatnak! 

Szexuális tevékenység vagy arra utaló magatartás tilos! 

A tanár engedélye nélkül tilos a tanóráról vagy más foglalkozásról 

bármilyen (hang-, videó-, fénykép-) felvételt készíteni.  

A házirendben megfogalmazott elvárt viselkedési normák az iskolán kívül 

is érvényesek. Elvárjuk diákjainktól, hogy tetteikkel, viselkedésükkel, 

megjelenésükkel minden esetben maradjanak méltóak iskolánkhoz, annak jó 

hírét őrizzék meg! Tartózkodjanak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, 

erőszakos cselekményektől, az alkoholos és kábítószeres befolyásoltságtól! 

Tartsák tiszteletben a társadalom tagjainak jogait és emberi méltóságát!   

Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe 

mellett – a 9–12. évfolyam számára 21.30 óráig tarthatók. 
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3.7 A hetesek kötelességei 
 

Iskolánkban a szünetekben a diákok nem tartózkodhatnak a tantermekben, így 

a hetesi rendszert feltételekkel működtetjük.  

• A két hetes megosztva teljesíti feladatát. 

• Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit: tiszta tábla, kréta, táblatörlő. 

• Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.  

• Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 

perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a 

tanár hiányát. 

• Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

• Távozáskor leoltják a világítást. 

• Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 

• Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

• A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

3.8 A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, 

• a tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény. 

A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre térünk ki: 

• az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, a jogosultság igazolásának 

módja; 

• a tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők; 

• a tankönyvellátásban közreműködők (az intézményvezető, az 

intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős, az osztályfőnökök, a 

szaktanárok) feladata. 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az 

iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév 

során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a 

pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.  

A tankönyvrendelést – a pedagógusok véleményének kikérésével – az 

igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a 

szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a 

tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató 

elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, 

és a fenntartó a tankönyvellátást megszervező Könyvtárellátó (a továbbiakban: 

Kello) elektronikus rendszerében jóváhagyja azokat. 
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3.8.1 A tankönyvellátás célja és feladata 

 

Az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítani kell, hogy az alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során a tanulók részére 

megvásárolhatók/kölcsönözhetők legyenek (a továbbiakban: iskolai 

tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a 

tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Zavartalan 

megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatok egy részét a 

tankönyvforgalmazó (Kello) látja el. 

Azon tanulók, akik ingyen tankönyvre jogosultak, az iskolai könyvtárból 

kölcsönzéssel jutnak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése 

során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a 

tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a 

kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az 

okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe 

véve – határozatban állapítja meg.  

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és 

elektronikus formában teszi közzé. 

 

3.8.2 A tankönyvfelelős megbízása 

 

Iskolánkban a tankönyvellátás feladatait a jogszabályoknak megfelelően az 

intézmény látja el olyan formában, hogy a tankönyvforgalmazóval (Kello) a 

tankönyvek forgalmazására vonatkozó szerződést köt, és az intézmény a 

tankönyveket a tankönyvfogalmazótól (a Kellótól) értékesítésre átveszi. 

Ennek felelőse iskolánkban a könyvtár kezelésével megbízott pedagógus. 

 

3.8.3 A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

 

Az iskola minden év április hó 20-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló 

kíván az iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni, 

ill. kik jogosultak normatív kedvezményre, és kik igénylik ezt. E felmérés 

során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről 

szóló törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív 

kedvezményre. Az iskolába belépő új tanuló esetében a felmérést a 

beiratkozás napjáig kell elvégezni.  

A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak 

kell biztosítania a normatív kedvezményt. Az adatokat írásos formában 

ismerteti az intézmény vezetőjével.  
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A felmérés eredményéről az igazgató minden év november végéig 

tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai 

diákönkormányzatot.  

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő 

okiratok bemutatása szükséges:  

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék  

folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket,  

a pénzintézeti számlakivonatot, és a MÁK igazolását);  

b) a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás;  

c) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság  

    szakvéleménye;  

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív 

kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható.  

A normatív kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott 

igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot 

igazoló iratot a következő tanév elején be kell mutatni. A bemutatás tényét a 

gazdasági ügyintéző rávezeti az igénylőlapra, amelyet a tankönyvfelelős 

aláírásával igazol.  

(A szülőnek gyermeke normatív jogosultságra való kedvezményét legkésőbb 

október 1-ig kell igazolnia azzal, hogy egyben nyilatkoznia kell arról is, hogy 

amennyiben ez nem történik meg, a kapott tankönyvek ellenértékét október 5-ig 

köteles befizetni.) 

 

 

3.8.4 A tankönyvrendelés elkészítése 

 

A tankönyvfelelős minden év április végéig elkészíti a tankönyvrendelést, 

amelyet az intézmény igazgatója hagy jóvá. A tankönyvrendelésnél az iskolába 

belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell 

venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás nem jár, hanem a tankönyvek 

árából a KELLO engedményt nyújt.  

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, 

a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz 

való hozzájutás lehetőségét.  

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell 

tennie, hogy azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy 

gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes 

tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 

megoldani. (Az igazgató minden év július 15. napjáig a könyvtárellátó 

elektronikus felületén is rögzíteni köteles annak tényét, hogy a szülőket 

tájékoztatta a további tankönyv-támogatási kedvezmény biztosításáról.) 
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A normatív kedvezményre jogosult tanulók az iskolai könyvtárból 

kölcsönzéssel kapják meg a tankönyveket és munkafüzeteket, amelyekkel az 

évfolyam befejezése, illetve a szakmai vizsga vagy az érettségi vizsga letétele 

után kell a könyvtár felé elszámolniuk. 

 

3.9 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének  

igazolására vonatkozó előírások 
 

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, gyakorlati 

foglalkozásokról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni kell.  

A kivételes helyzetektől eltekintve a mulasztást kiskorú esetén a szülő 

(gondviselő) vagy nagykorú tanuló az osztályfőnöknek előzetesen, de 

legkésőbb a mulasztás napján telefonon vagy elektronikus üzenetben köteles 

bejelenteni.  

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nem egybefüggő nap 

hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – 

indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.  

 

3.9.1 Mulasztás 

 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az 

előbb megjelölt időponttól számított – hét tanítási napon belül igazolhatja 

mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell 

bemutatni. A tanuló a szülő aláírásával is ellátott igazolással, vagy orvosi 

igazolással igazolhatja a mulasztását. Gyakorlati foglalkozásról történő 

mulasztás esetén a tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek is 

bemutatja az igazolását. 

A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az 

előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem 

fogadható el.  

A tanuló mulasztása igazolt, ha: 

• távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással, vagy 

kórházi zárójelentéssel igazolja; 

• tanulószerződés keretében folyó gyakorlati oktatás keretében 

táppénzre jogosító orvosi igazolás szükséges; 

• hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére 

marad távol és ezt igazolja;  

• előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől 

vagy az intézményvezetőtől. 

Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség 

érdekeit szolgálja (pl. versenyen való részvétel, iskolai rendezvény), akkor 

a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár és gyakorlati 
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oktató csak saját órájáról, foglalkozásáról, szakmai, pedagógiai indokkal 

vagy az iskolaközösség érdekében előzetes egyeztetést követően engedheti 

el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél. 

A várható távolmaradásra vonatkozó kikérőket (sportegyesület, 

kulturális csoport, külföldi utazás stb.) az utazás időtartamától függetlenül 

az osztályfőnöknek kell bemutatni a távolmaradás megkezdése előtt 

legalább három nappal. Egy tanítási napnál hosszabb távolmaradást az 

intézmény vezetője engedélyezhet. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti 

foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – 

fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.  

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, az 

órát, foglalkozást tartó nevelő a késés tényét, idejét a naplóba bejegyzi. A 

késések időtartamát össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra, 

gyakorlati foglalkozás, egyéb foglalkozás teljes időtartamának megfelelő 

számú percet, igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A késő tanuló nem 

zárható ki a tanóráról, gyakorlati és egyéb foglalkozásról.  

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.  

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok 

miatti késés igazolható!  

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű 

rendezvényekre is vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 

 A tanuló tanórai és egyéb foglalkozásokról való távolmaradását 

igazoltnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a középfokú iskola 10-

12.évfolyamán – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – 

pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal 

marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított 

igazolással igazolja. 

 

 

3.9.2 Az iskola értesítési kötelezettségei tanköteles tanuló esetén 

 

• Az iskola értesíti a szülőt – kollégista tanuló esetében a kollégiumot is 

–, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott.  

• Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan 

hiányzás következményeire.  

• Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot is, ha a tanköteles tanuló 

igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri, valamint a gyermekjóléti szolgálat 

is értesítést kap.  

• Ha a tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő 

mellett értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti 
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szolgálatot. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. 

Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, 

akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot is értesíti. 

 

3.9.3 A nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásai 

 

A nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásairól a szülőt/tanulót értesíti 

az iskola. Két kiküldött értesítés után a hatályos jogszabályok érelmében 

megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki az elméleti vagy a 

gyakorlati oktatásról, illetőleg a kettőről együtt igazolatlanul 30 óránál 

többet mulasztott. 

 

3.9.4 Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára  

vonatkozó szabályok 

 

A tanuló nem minősíthető a tanítási év végén, és a vonatkozó jogszabályok 

alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való 

utasításáról, 

• ha (igazolt és igazolatlan) mulasztásainak összesített száma egy 

tanévben meghaladja a 250 órát; 

• szakképző évfolyamokon (az OKJ szerint folyó szakmai képzésen) az 

elméleti tanítási órák 20 százalékát; 

• egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható.  

A nevelőtestület az osztályozóvizsga lehetőségét akkor tagadhatja meg, 

ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások 

számát, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma egy tanévben 

meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő 

(óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést 

folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést 

folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. Azonban ha a tanuló 

mulasztása a húsz százalékot 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. Erről 

a nevelőtestület a gyakorlati képzőhely javaslatára az intézmény szakmai 

programjában foglaltak alapján dönt. 
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3.9.5 Mulasztás a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai  

gyakorlatról 

 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az 

évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem 

léphet). Azonban, ha igazolatlan mulasztása nincs, vagy az igazolatlan 

mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) öt százalékát, és az igazolatlan mulasztását pótolta, a következő 

tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló 

magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője 

ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés 

szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt. Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a 

tanuló pótolni köteles.  

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, 

amelyet a magatartásjegynek is tükröznie kell: 

• 10 óra esetén a magatartás jegy: jó 

• 20 óra esetén a magatartás jegy: változó 

• 20 óra felett a magatartás jegy: hanyag  

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja 

a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló 

beteg, gondoskodik a többi diáktól való elkülönítéséről. Azt, hogy a tanuló 

ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet 

a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia 

kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

 

3.9.6 Mulasztás a gyakorlati képzés során 

 

A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.  

A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató 

szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. 

Az iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás 

igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet 

is alkalmazza.  Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezettel 

tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók egyidejűleg összesen 

legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a 

mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a 

gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet. A szabályozással 

kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképző iskola 

igazgatója egyetértési jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a 

tanulószerződés megkötésekor – írásban – tájékoztatni kell.  
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Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről 

való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott 

tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, 

a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a 

gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató 

szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató 

szervezet hozzájárulása is szükséges.  

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati 

képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az 

évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem 

léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan 

mulasztást a tanuló pótolni köteles.  

Ha a tanuló mulasztása a meghatározott mértéket 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. Az évfolyam megismétlése alóli 

mentesítés kérdésében az iskola nevelőtestülete a pedagógiai program 

részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, 

gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a 

gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.  

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai 

gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) húsz százalékát, de  

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy  

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai  

    gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát, az igazolatlan  

    mulasztását pótolta,  

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati 

követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a 

gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés 

kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára az iskola 

nevelőtestülete dönt.  

A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni az iskolát a 

tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan 

mulasztásakor.  

Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási 

évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a gyakorlati képzést 

folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld az 

iskolának.  
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A gyakorlati képzést szervező szakképző iskola a nevelési-oktatási 

intézmények működési rendjéről szóló rendelet szerint meghatározott 

iskolai mulasztásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését 

folytató szervezetet.  

 

3.10 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az 

osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje (a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján)  
 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit a helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként 

meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják.  

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára 

jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a 

jogszabály adta keretek között, és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik 

tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően 15 nappal.  

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a 

tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja az igazolt mulasztások 

számát, és az iskola eleget tett a törvényben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem 

minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje 

 

• Félévkor: a félév vége előtt két héttel. 

• Év végén: a szorgalmi idő vége előtt két héttel. 

 

A tanulók az iskolában a választott szakma szerinti osztályba kerülnek. Ennek 

alapján megadott tantárgyakat kell tanulniuk, melyekből vizsgát kell tenniük 

tanulmányaik befejeztével. Az a diák, aki tanulmányai során szakmát kíván 

változtatni, különbözeti vizsgát köteles tenni azokból az új tantárgyakból, 

melyek az újonnan választott szakma részei.  

A tanulónak egyéb, nem szakmájához tartozó tantárgy felvételére nincs 

lehetőség tanórai keretben. Érdeklődését szakkörökön illetve 

korrepetálásokon elégítheti ki.  

3.10.1 A tanulmányok alatti vizsga és az alkalmassági vizsga szabályai 
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A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a 

normákat tartalmazza, amelyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás, 

valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek között – meghatározható 

intézményi specifikumait érintik.  

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak 

megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

pedagógiai programja szerint nem lehet meghatározni. A szabályosan 

megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

• osztályozó vizsga, 

• javítóvizsga,  

• különbözeti, 

• pótló vizsga, 

• szintvizsga, 

• érettségi vizsga. 

Szintvizsgát a tanulók a 9. szakképző évfolyamon tehetnek a szakképzési 

törvény előírásai szerint az illetékes kereskedelmi és iparkamara 

szervezésében. 

Az érettségi vizsgák letételét a 100/1997-es Kormányrendelet 

szabályozza. Iskolánk e rendeletnek megfelelően látja el a vizsgák 

lebonyolítását. 

 

 

3.11 Mentesítések  
 

3.11.1 Mentesítés a testnevelés órák látogatása alól 

 

Testnevelési órák látogatása alól csak az iskolaorvos igazolása alapján 

kaphat felmentést a tanuló. A naplóba a testnevelőnél őrzött felmentések 

figyelembe vételével az osztályfőnök jegyzi be a teljes felmentést vagy a 

gyógytestnevelésre utalást.  

A Köznevelési törvény 27.§ alábbi pontjai alapján mentesíthető még  

tanuló a testnevelés órák látogatása alól, legfeljebb heti két óra  

  a) iskolai sportkörben való sportolással,  

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, igazolt egyesületi 

tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló 

tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a 

sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 

között szervezett edzéssel váltható ki.  
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A fentieken felül azon tanulók számára adható mentesség, akik 

hetenként 1-1 óra időtartamban rendszeres testmozgást végeznek, és ezt 

megfelelő igazolással (bérlet, uszoda pecsétje, belépőjegyek) bizonyítja.  

Egyéb mentesítések kérése esetén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 56.§-a alapján történő mentesítések iránti kérelemhez 

csatolni kell az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a 

nevelési tanácsadó szakértői véleményét. 

 

3.11.2 Mentesítés idegen nyelv tanulása alól 

 

Nem sajátos nevelési igényű tanuló akkor kaphat felmentést az idegen 

nyelvi órák látogatása alól, ha az adott idegen nyelvből középfokú C típusú 

állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Ezzel teljesítette a helyi 

tanterv követelményeit is. 

 

3.11.3 Mentesítések egyes tantárgyak alól 

 

Második vagy további szakmát tanulók azokból a tantárgyakból, 

modulokból kérhetik az iskola igazgatójától az órák látogatása alól és az 

értékelés alól felmentésüket, akik már előző bizonyítványukban 

rendelkeznek a tantárgyból, modulból érvényes osztályzattal.  

Mentességet kaphatnak a közismereti tantárgyak tanulása alól az 

érettségivel rendelkező tanulók.  

A mentesség iránti kérelmet írásban az iskola igazgatójához kell 

benyújtani a megfelelő dokumentumok mellékelésével. 

 

 

3.12 A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező  

intézkedések formái és alkalmazásuk elvei 
 

3.12.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít vagy képességeihez 

mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az 

iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán 

kívüli tanulmányi, szakmai, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön 

vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek 

adhatók: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret, 

oklevél. 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak 

odaítéléséről az alábbi érdemekért: 
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• kiemelkedő tanulmányi eredmény,  

• példamutató szorgalom,  

• hiányzásmentes tanév,  

• versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel,  

• az iskola érdekében végzett tevékenység,  

• kiemelkedő sporttevékenység. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi 

teljesítményükért, példamutató magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért 

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell 

jegyezni.  

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek.  

A tanulók jutalmazására a tanulók gyakorlati képzőhelye is javaslatot 

tehet, illetve részt vehet a tanulók jutalmazásában. Ezekben az esetekben a 

gyakorlati képzőhely javaslata alapján a jutalmazásról a nevelőtestület 

dönt.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes 

helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban 

lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására 

kell hozni.  

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez 

történhet az iskolai hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, 

tanévzáró ünnepélyen, illetve nevelőtestületi értekezleten.  

 

 

3.12.2 A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – 

a tanulmányok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy 

a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

 

3.12.3 Fegyelmező intézkedések formái: 

 

Szaktanári:   – figyelmeztetés 

– intő 

– megrovás 

  

Osztályfőnöki:  – figyelmeztetés 

– intő 

– megrovás 
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Szerződés: 

  

A szaktanári, illetve osztályfőnöki fegyelmező intézkedések kimerítése 

után, de az igazgatói fokozatok életbelépése előtt a diáknak és törvényes 

képviselőjének lehetősége van szerződést kötnie az iskolával. A szerződés 

célja az igazgatói fegyelmező intézkedések elkerülése. A szerződésben a 

felek vállalják, hogy mindent elkövetnek a tanuló fegyelmi helyzetének 

javítása érdekében. 

 

Igazgatói:   – figyelmeztetés 

– intő 

– megrovás 

 

Fegyelmi büntetés: Ha a tanuló súlyosan megsérti a házirendet, fegyelmi 

eljárást kell lefolytatni ellene. Elmarasztalása esetén az alábbi büntetési 

fokozatokat kaphatja: 

 

• megrovás; 

• szigorú megrovás; 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg 

megvonása; 

• áthelyezés az évfolyam másik osztályába; 

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; 

• áthelyezés másik, azonos típusú iskolába; 

• kizárás az iskolából. 

A fegyelmi eljárás során a 2011. évi CXC. Törvény 58.§-a, illetve a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53–61.§-a szerint kell eljárni. 

3.12.4 Dohányzás büntetése 

 

Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetéséről a nevelőtestület a 

fokozatosság elvének betartásával dönt. Külső ellenőrzés esetén kirótt 

bírságot a tiltott dohányzáson ért tanuló, illetve szülője köteles kifizetni. 

(2011. XLI. Törvény – az 1999. évi, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

törvény módosítása). 

 

3.12.5 Vagyonvédelem, kártérítés 

 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott 

felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 
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3.12.6 A tanuló anyagi felelőssége 

 

A kártérítési eljárás során a 2011. évi CXC. Törvény 59.§-a szerint kell 

eljárni.  

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott (a minimálbér 

50%-a), míg szándékos esetben a minimálbér 5 havi összegének megfelelő 

a kártérítési kötelezettsége. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető 

javaslatára a nevelőtestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a 

döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár 

megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít!  

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad! 

 

3.13 A tanulók jogai és kötelességei 
 

3.13.1 A tanulók jogai 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony 

alapján. 

• Minden tanulónak joga, hogy színvonalas általános műveltséget, 

szakmai tudást szerezzen.  

• Igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta 

tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, szakmai 

kompetenciafejlesztés, sportkör, könyvtár).  

• A tanulónak joga van részt venni pályázatok írásában, szerepelni az 

iskolai és iskolán kívüli sport- és kulturális rendezvényeken tanítási idő 

alatt, ha erre osztályfőnökétől és az igazgatótól engedélyt kapott. A 

házirend rendelkezései ezeken a rendezvényeken is érvényesek.  

• Joga van megyei, területi és országos tanulmányi versenyeken (a 

szaktanár egyetértő javaslatával) részt venni.  

• Joga van ahhoz, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és 

ellátásban részesüljön. A diákok évente vesznek részt 

gyógytestnevelési, tüdőszűrési (cukrász, pincér, szakács, szociális 

gondozó és ápoló képzésen tanulók), illetve fogászati szűrővizsgálaton, 

kétévente ifjúsági orvosi felülvizsgálaton.  

• A tanulónak joga van ahhoz, hogy személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, személyes adottságainak, illetve állapotának megfelelő 

ellátásban részesüljön, valamint ahhoz, hogy segítségért fordulhasson 

pedagógiai szakszolgálati intézményhez.  
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• A tanulónak joga van panasszal élni az osztályfőnöknél, ill. az 

igazgatóságnál, ha úgy érzi, hogy jogainak gyakorlásában akadályozzák 

vagy korlátozzák.  

• Csak napi két témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, amelyet a 

tanár legalább egy héttel előre jelez.  

• Joga van tíz tanítási napon belül a kijavított és leosztályozott dolgozatát 

megtekinteni és az értékelés szempontjait megismerni.  

• A 100/1997. Kormányrendelet alapján középszintű érettségi vizsgára 

jelentkezhet.  

• Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és 

vallásoktatásban részesülhet.  

• A diák joga, hogy az őt érintő kérdésekről véleményt mondjon, ill. 

azokról tájékoztatást kapjon.  

• Ezek színtere:    – tanóra  

– osztályfőnöki óra 

           – iskolagyűlés 

           – DÖK-gyűlés  

– iskolarádió 

 Közvetve, a szülők által:    – szülői értekezlet  

– fogadóóra  

– fogadónap 

– külön alkalom,  

   egyéni egyeztetés alapján 

• Szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát; ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti.  

• Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola 

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 (iskolaújság, klubok, diákkörök, 

önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen.  

• Kiérdemelt kedvezményekben részesülhet, jutalmat és elismerést 

kaphat.  

• Egyéni, közösségi problémák megoldásához kérje tanárai, 

osztályfőnöke, a fejlesztő pedagógus és az iskolaorvos, illetve az 

iskolavezetés segítségét.  

• Jogszabályban előírt tankönyvtámogatást igényelhet, amelynek 

elosztási szempontjait az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza.  

• Joga van ahhoz, hogy hivatalos ügyeit az iskola által meghatározott 

időpontokban és helyen intézhesse.  
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• A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben oktassák, 

a személyi tisztaságát biztosító helyiségek a rendelkezésére álljanak.  

• Joga, hogy ismerje tanárai róla alkotott véleményét, tanulmányi 

munkája elbírálását, érdemjegyeit, a róla készített jellemzést.  

• A tanuló kérheti átvételét más iskolába.  

• A szorgalmi időben diákmunkát csak az a tanuló vállalhat, akinek 

tanulmányi eredménye eléri a 4,00 átlagot. Nyári munkát vállalhat, 

kivéve azok a tanulók, akik megbuktak a tanév végén.  

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok 

tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból 

készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – 

átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség 

teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok 

tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője megállapodhat 

az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog 

tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a 

vételárat az anyagköltség és a befektetett munka arányában kell 

megállapítani. Az iskolai gyakorlati képzés keretében létrehozott termékek, 

szolgáltatások tulajdonjoga az oktatási intézményé. 

 

3.13.2 A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási 

jogának gyakorlása  

 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola 

igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.  

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórum az 

iskolában az iskolai diákönkormányzat. A tanulók kérdéseiket, 

véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt 

napon belül érdemi választ kell kapniuk.  

 

3.13.3 A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes 

szabályai  

 

A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai 

munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal tájékoztatja. Az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a 

tanulókat.  
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A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelők szóban, levélben tájékoztatják, félévkor írásbeli félévi értesítő, 

tanév végén bizonyítvány formájában.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének 

ülésén minden tanév elején szóban tájékoztatja.  Az osztályfőnökök az 

osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják.  

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az 

iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, 

az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez 

fordulhatnak.  

Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes 

képviselője – a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az 

iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

 

3.13.4 A diákönkormányzat jogainak gyakorlása 

 

A diákönkormányzat: 

• minden iskolai tárgykörben kérdést intézhet a vezetőkhöz, arra 30 

napon belül érdemi választ kell kapnia; 

• dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 

• a házirend és SZMSZ ügyében véleményezési jogot gyakorol;  

• dönthet saját tájékoztatási fórumának minden kérdésében; 

• a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben véleményezési jogot 

gyakorol. (A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 20 %-a, illetve a 

tanulóközösségek 10 %-a minősül.)  

3.13.5 Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok  

 

• Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges 

életmód – az életkori sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a 

tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a 

diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételek biztosításában. 

• Valamennyi intézményi program során nagy hangsúlyt kell fektetni az 

egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel 

gyakorlati megvalósítására.  

• Az osztályfőnökök, a szaktanárok és a gyakorlati oktatók a 

foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon 

rendszeresen foglalkoznak az egészséges életmód mibenlétével.  
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• Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai 

program részeként megalkotott egészségnevelési program alapján kell 

tervezni és lebonyolítani. 

 

3.13.6  A tanuló kötelességei 

 

• Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak 

rendelkezéseit.  

• Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, 

valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse.  

• Vegyen részt a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai 

gyakorlaton. A hiányzása miatt elmulasztott feladatait, az elmulasztott 

tananyagrészeket a következő órára pótolnia kell. Hosszabb hiányzás 

esetén a tanár által megadott időpontig köteles ezeket pótolni.  

• Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – 

képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.  

• Érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében és írassa alá 

tanárával.  

• Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során 

használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a 

kulturált környezetet.  

• Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, 

fegyelem.  

• Minden tanítási órára, szakmai gyakorlatra köteles elhozni a tanuláshoz 

szükséges eszközöket.  

• Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak 

ápolását és továbbfejlesztését.  

• Tisztelje társait és az iskola dolgozóit.  

• Védje saját és társai egészségét. A tanítási idő alatt, valamint az iskolai 

rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábítószer 

fogyasztása! Ez a tilalom érvényes az iskola minden helyiségében, 

valamint az iskolán kívüli közös rendezvények időtartamára is.  

• Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz 

illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg (pl.: sapka, kendő, 

kapucni viselete a tanórán tilos), kerüljék a feltűnő, közízlést sértő 

ruházatot. Az osztályfőnök és a szaktanárok figyelmeztethetik a 

diákokat és szüleiket, ha véleményük szerint öltözékük, hajviseletük, 

sminkjük ennek nem felel meg. A ruházaton nem szerepelhetnek olyan 

feliratok, emblémák stb., amelyek ellentétesek az iskola nevelési 

elveivel. Szakmai gyakorlatokon az iskola által biztosított munkaruha, 

illetve védőruha viselete kötelező, a tanulóknak be kell tartaniuk a 

munkavédelmi előírásokat.  
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• Az iskolában és a szakmai gyakorlatokon tilos a testékszerek viselete.  

• A tanuló az iskolai rendezvényeken az igazgató vagy az osztályfőnök 

utasításának megfelelő öltözékben jelenjen meg! Az ünnepi öltözék: 

lányoknak sötét szoknya/nadrág, matrózblúz; fiúknak sötét 

nadrág, fehér ing, illetve öltöny nyakkendővel.  

• Az iskolahasználók törvényileg garantált személyiségi jogainak 

védelmében az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, 

kamerával képeket, filmet, hangfelvételt készíteni tilos. Ellenkező 

esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban, zárt, lepecsételt 

borítékba kerülnek, amelyeket csak szülő-gondozó vehet át. Az 

iskolába behozott, nem a nevelő-oktató munkához szükséges 

tárgyakért, eszközökért (pl. mobiltelefon, laptop, MP3 lejátszó, 

videokamera, tablet, fényképezőgép) iskolánk felelősséget nem tud 

vállalni. A mobiltelefonokat a tanítási órán a tanári asztalra ki kell 

tenni.  

• Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni 

az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az 

elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.  

• Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és 

árusítása.  

• A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 

 
 

 

 

 
 

 

3.14 Hivatalos ügyek intézésének rendje 
 

1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az 

osztályfőnökükhöz fordulhatnak.  

 

2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az 

osztályfőnök véleményét meghallgatva. 

  

3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak 

félfogadási időben kereshetik fel. 

  

4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot 

felkeresni.  
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Mellékletek 
  

1. számú melléklet 

 

 

Csengetési rend 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

0. 710 755 
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1. 800 845 

2. 855 940 

3. 0950 1035 

4. 1045 1130 

5. 1140 1225 

6. 1235 1320 

7. 1325 1410 

8. 1415 1500 

9. 1505 1550 
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2. számú melléklet 

 

 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje 

 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

 

4. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

 

5. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 30 nap. 

 

6. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy  

    megrongálja, köteles a kárt megtéríteni. 

 

7. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra  

    sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

 

8. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a  

    könyvtári tartozásokat rendezni kell. 

 

9. A könyvtári könyvek kölcsönzésére hétköznapokon – hétfőtől péntekig –  

    minden nap, a tanítási órák közötti szünetekben, illetve az iskolai  

    könyvtárossal előre egyeztetett időpontban van lehetőség.  

 

10. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 



 40 

3. számú melléklet 

 

 

Géptermi rend 

 

1. A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat.  

Más személyek benntartózkodását, az órát tartó tanár engedélyezheti.  

 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. A gépterem kulcsát csak a külön 

listán szereplő személyek kezelhetik. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért a kijelölt személy 

a felelős. 

 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit 

kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki 

üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős. 

 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen, nem a gépkezeléssel  

    összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei  

    végezhetnek. 

 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

 

9. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok  

    kiszolgálásához tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző)   

      műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak, és  

      bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős  

      megbízottaknak. 

 

11. A számítógép-javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden  

      esetben ki kell elégíteniük a szükséges műszaki feltételeken kívül a  

      balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi  

      szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás,  

      szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a  

      balesetvédelmi előírásokat. 
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Záró rendelkezések 
 

A házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, pedagógusokra, az 

intézmény más alkalmazottaira, és mint a gyermek törvényes képviselőjére, a 

szülőre is.  

 

A házirend területi hatálya kiterjed az intézmény területére, épületrészeire, 

ezek közti közlekedésre, valamint az iskola területén kívüli iskolai 

rendezvényekre is. 

 

Időbeli hatálya a tanulókra beiratkozásuktól terjed ki.  

 

Elfogadásakor egyetértési jogot gyakorol a nevelőtestület, a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat. Jóváhagyja a fenntartó. 

 

A Házirend indokolt kérésre megváltoztatható. Módosítható a fent említett négy 

testület bármelyikének javaslata alapján. A módosítás elfogadása a törvényben 

meghatározott módon, egyeztetési kötelezettség megtartásával lehetséges. 

 

Ha a törvényi rendelkezések megváltoznak, szintén módosításra kerül sor.  

 

Hatályba lép: 

 

Esztergom, 2016. november 02. 

 

 

……………………………….. 

elfogadta a nevelőtestület 

Gengné Valachi Margit 

igazgató 

 

 

 

………………………………… 

egyetértési jogot gyakorolt a SZMK 

 

 

 

…………………………………… 

egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat 



 42 

 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, 

mint fenntartó  

2016. november 07. megtartott ülésén megtárgyalta,  

és a 92/2016 (11.07.)-2 számú határozatával jóváhagyta  

az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola Házirendjét. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. november 07. 

 

 

 

 

 

PH 

 

 

 ………………………………………… 

Tóth Gábor 

igazgató 
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