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1.JOGIALAPOK 

HÁZIREND

 

Aziskolaiházirendaközoktatásrólszóló1993.éviLXXIX.törvény(továbbiakbanKTV),a 

könyvpiacrendjérőlszóló2001.évi XXVII.Törvény (továbbiakbantankönyvtörvény)a 

2011.éviCXCTörvény aNemzetiKöznevelésről,a2011.éviCLXXX  VII.Törvénya 

Szakképzésről,a20/2012.sz.EMMIrendeletvalamintaziskolaiszervezetiésműködési 

szabályzaton ésaziskolapedagógiaiprogramjánalapul. 
 

 
2.ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 

 
Jelen házirend a nevelőtestület és a diákönkormányzat közös akaratából, a szükséges 

egyeztetések   lefolytatása   után,   az   iskola   vezetőjének   előterjesztése   nyomán,   a 

diákönkormányzatvéleményezésijogával,atantestületelfogadóhatározatávalszületettmeg. 

Területihatálya:Aházirendaziskolabelsőéletétszabályozza.Hatályosaziskolateljes 

területén,hatályosaszékhelyintézmény,valamintatelephelyekteljesterületénilletveaziskola 

általszervezettrendezvényeken,aziskolaépületénkívülis. 

Személyi hatálya:A házirendérvényes atanulókra,a pedagógusokra és az intézmény 

dolgozóiraegyaránt. 

Érvényességiideje:Aházirendazelfogadáskorléphatályba,ésvisszavonásigérvényes.Az iskola 

tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső 

szabályzat,amirájukegyébkéntisfennáll.Ígyaziskolaiszervezetiésműködésiszabályzat, 

valamintapedagógiaiprogram. 

Az intézmény beiskolázási területe: A  tanulók felvétele  szakértői bizottsági javaslat, 

kijelölésalapjántörténik. 
 

 
3.AHÁZIRENDTÁJÉKOZTATÁSÁNAK,MEGISMERTETÉSÉNEKRENDJE 

 
Aházirendegypéldányátaziskolábatörténőbeiratkozáskoraszülőnek,tanulónakátkell adni.A 

házirendmegismertetéseaszülőkkel,valamint atanulókkalaz intézményegység- 

vezetőkirányításávaltörténik,azosztályfőnökökfelelősekafolyamatostájékoztatásért.A 

házirendetazelsőszülőiértekezleten(szeptember)azosztályfőnökökismertetikaszülőkkel, 

azelsőtanításinaponpedigatanulókkalisértelmezikazegyespontokat. 

 
Aziskolaiházirendbenemtartásafegyelemsértésnekminősül.A 

károkozó anyagi felelősséggel tartozik.  

Aházirendhozzáférhetősége: Seregélyesi úti telephely 

 

Aházirendhelye Tárolásiformája 

Igazgatóiiroda Nyomtatott 

Iskolatitkáriiroda Elektronikus 

Tanáriszoba Elektronikus 

DÖK-pont Nyomtatott 
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Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

szakiskolája,minttelephelyházirendjeönálló dokumentum, mely a telephelyen 

elektronikusésnyomtatottformábantalálható. 
 

 

4.TANULÓIJOGVISZONYLÉTESÍTÉSE,MEGSZŰNÉSE 
 

 
 

4.1.Tanulóijogviszonylétesítése 

 
Tanulóijogviszonyabeíratásnapjánjönlétre.ATanulásiKépességetVizsgálóSzakértőiés 

RehabilitációsBizottságszakvéleménye,illetveiskolakijelölőhatározataalapjánkerülneka 

tanulókamegfelelőosztályfokba.Atantárgyi,tanévirészlegesvagyteljesfelmentésrőlazintézményki

kériatanulásiképességetvizsgálóbizottságvéleményét.Aszakvéleményben 

meghatározottfejlesztésiterületekalapjánazosztályfőnök egyénifejlesztésitervetdolgozki. A 

tanulókkontrollvizsgálatát akijelölt időpontbanaz osztályfőnökökkérikaszakértői bizottságtól.A 

kontrollvizsgálat időpontjáról,valamint eredményérőlabizottságírásban 

értesítiaziskolátésaszülőtis. 

Intézményünkkizárólagcsakafentemlítettbizottságáltalkiadottdokumentumokalapján 

létesíthettanulóijogviszonyt.Azesetlegesvisszahelyezésaziskolakezdeményezésére,dea 

bizottságújbólivizsgálataéshatározataalapjántörténhet. 

Adokumentumokmeglététazintézményegység-vezetőkellenőrzik. 

Az autizmussal élő tanulók csoportba sorolásának szempontjait a Pedagógiai Program 

tartalmazza.Abesorolásraacsoportvezetőktesznekjavaslatot,adöntéstazigazgatóhozza meg. 

 
4.1.1.Szakiskolaifelvétel 

 
Ajogszabályokértelmébenazáltalánosiskola8.évfolyamárajárótanulókatazigazgatóa 

tanévelejiszülőiértekezleten(szeptemberhónap)tájékoztatjaatovábbtanulásilehetőségekről 

ésaközépfokúiskolaifelvételeljárásrendjéről. 

 
Minden tanköteles8. évfolyamra járó tanuló köteles jelentkezni valamelyik középfokú 

iskolába,jogszabálybanelőírtáltalánosfelvételieljáráskeretében. 

 
Aszakiskola9.évfolyamáraafelvételikérelmetazáltalánosiskolaitanulóijogviszonyban 

lévőknyújthatjákbe. 

 
Érvényes,befejezett8általánosiskolaibizonyítvánnyalrendelkező,sajátosnevelésiigényű 

tanulókatveszünkfelspeciálisszakiskolánkba.AtanulóknakaKIR-hezbenyújtotttanulói 

adatlappal,valamintérvényesorvosialkalmasságivizsgálattalkellrendelkezniük. 

 
Atanulójelentkezésének elutasításacsakhelyhiányravalóhivatkozássaltörténhet. 

Atanulóknakfelvételivizsgátnemtartunk. 

Azintézményfelvételitájékoztatójamindenévbenoktóber31-igazintézményhonlapján 

(www.aranyegymi.hu)megtalálható.

http://www.aranyegymi.hu/
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4.1.2.Magántanulóijogviszony 

 
Aszakértőibizottságáltalmagántanulóistátuszbanlévőtanulóknakórarendszerinti,egyéni tanórai 

foglalkozásokat, egyéni fejlesztéseket biztosítunk aszakértői véleményben előírt óraszámban. 

Atankötelezettségmagántanulókéntvalóteljesítésénekmásikmódjaaszülőkérésealapján 

kérhető,éserreengedélytazintézményvezetőjeadhat.Amagántanulómentesíthetőatanórai 

foglalkozásokalól,kivételez alóla gyakorlatifoglalkozás.A magántanulóbeszámolása 

félévenként,osztályozóvizsgántörténik,melynekidőpontjairól atanuló írásban értesül. 

Továbbhaladásárólatantestületdönt. 

 
Amagántanulótugyanazokajogokilletikmeg,mintatöbbitanulót. 

 

 
 

4.2.Atanulóijogviszonymegszűnése 

 
Atanulóijogviszonymegszűnik,haatanuló: 

másintézménybetávozik; 

másintézménybenyertfelvételt9.évfolyamra; 

atankötelezettségifelsőkorhatártelérteésnemkívánjatanulmányaitfolytatni; 

atankötelezettségifelsőkorhatárbetöltéseutánfegyelmivétséget követ el, illetve 

mulasztásaieztindokolják. 

 
Atanulóijogviszonymegszüntetésétmindenesetbenaszülőveltörténőkonzultációelőzi meg. 

 
IskolánktanulóinaktankötelezettségétaKöznevelésiTörvényszabályozza. 

 

 
 
 

5.AZISKOLAMŰKÖDÉSIRENDJE,MUNKARENDJE 
 

 
 

5.1.Aziskolanyitvatartása 
 

Azintézménynyitvatartásirendje:5
00

–22
00

 

 

Telephelynyitvatartásirendje:6
30

–17
00

 

 
Hétköznapaziskolatanulóiésdolgozóicsaknyitvatartásiidőszakbantartózkodhatnakaz 

intézményben,illetveatelephelyen.Azezenidőszakonkívülibelépésreigazgatóiengedély 

szükséges. 

Atanulóügyeinekintézéseaziskola 

telephelytitkárságánI./118-as szoba történik. 

Az iskolakönyvtáraakönyvtárajtajárakifüggesztett nyitvatartásiidőalattlátogatható,a 

kölcsönzésirendszerinthasználható.
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5.2.Atanévrendje,tanításnélkülimunkanapokfelhasználása 

 
Miniszterirendelethatározzamegamindenkoritanévrendjét. 

Azintézménymunkatervetartalmazzaatanításnélkülimunkanapokat.Anevelőtestületdönt az5  

tanítás  nélküli  munkanap  felhasználásáról,  melyből  1  nap  programjáról  a 

diákönkormányzathatároz. 

Aspeciálisszakiskolaiintézményegységben6tanításnélkülimunkanapvan. 
 

 
 

5.3.Ünnepélyekrendje 

 
Tanévnyitó,tanévzáróünnepélyOMrendeletszerint. 

Október6.                 Aradivértanúk 

Október23.               Az1956-osforradalomésszabadságharc,aköztársaságkikiáltása 
 

December                  Karácsonyiünnepség 
 

Február25.                Megemlékezésakommunizmus áldozatairól 

Március15.               Az1848/49-esforradalomésszabadságharc 

Április16.                 Holokaustáldozatai 

Június4.                    Nemzetiösszetartozásnapja 
 

Június                        Ballagás,tanévzáróünnepély 
 

Anemzetiünnepeketmegelőzőutolsómunkanaponaziskolábanközösünnepségettartunk, 

melynekműsorszámaitaziskolatanulóiéspedagógusaiadják.Azünnepélyekenafehérblúz, illetve 

ing,sötétszoknya,illetvenadrágviseléseajánlott. 
 

 
5.4.Atanításinapokrendje 

 
Atanításiórákkezdete:        8

00
óra;      befejezése:16

15
óra. 

Atanításiórákidőtartama45perc. 

 

Anapkezdeténazelsőóramegkezdéseelőtt15perccelatanulókötelesaziskolaépületében 

megjelenni.Azórákkezdetétésvégétcsengőjelzi.Azóraköziszünetekbenazügyeletestanár 

meghatározása szerint az udvaron, illetve rossz idő esetén a tanteremben, folyosókon 

tartózkodnakadiákok.Testnevelésóráravalóátöltözéstazórátmegelőzőszünetbenkell megtenni. 
 

 
5.4.1.Agyakorlatioktatás,gyakorlatiképzésrendje 

 

Agyakorlatioktatásilletvegyakorlatiképzés8
00

órától15
00

illetve7
00

-14
00

óráigtarthat az 

évesmunkatervbenmeghatározottakszerint. 

Akőművestanulókrakülönütemezésérvényes. 

Agyakorlatiórákidőtartama60perc.
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5.5.Projekttémanapokrendje 

 
Akompetenciaalapúoktatássoránazújtanulásszervezésieljárásokat(projekttémanap)be 

kellilleszteniazintézménynapi működésirendjébe. 

A projekt témanap időtartama alatt a pedagógiai programban rögzített, tanórán nem 

megvalósíthatótevékenységekrekerülsor.Ez aziskolaotthonosoktatásés atanulószoba 

időtartamávalisegybeesik.Ilyenesetbenatanulóktanulmányikötelezettségüknektesznek 

eleget,mikoratanóránkívülifoglalkozásokonvesznekrészt. 
 

 
5.6.Tanóraicsengetésirend 

 

0.óra7
00

–       7
45

 

1.óra8
00

–      8
45

 

2.óra9
00

–      9
45

 

3.óra10
00

–      10
45

 

4.óra10
55

–      11
40

 

5.óra12
00

–      12
45

 

6.óra12
50

–      13
35

 

7.óra13
35

–      14
20

 

8.óra14
30

–      15
15

 

9.óra15
15

–      16
00

 

 
 
 
 

5.7.Szorgalmiidőéstanításiszünetekidejénekügyeletirendje 
 

Tanítási napokon 7
00

– 7
45

-ig  gyülekeznek a tanulók.  Felügyeletükről  a 

tanításmegkezdéséig  és  az  óraközi  szünetekben  az  ügyeletes  tanárok  és  a  beosztott 

gyermekfelügyelőkgondoskodnak. 
 

Azügyeletespedagógusokaz5.óravégéiglátjákelnapiteendőiket.A6–9.órábana napközis 

nevelők, szakkört és egyéb foglalkozást tartó nevelők saját csoportjaikra ügyelnek. 
 

Azosztálytermekreggelinyitásárólagyermekfelügyelőgondoskodik,atovábbiakbanaz 

osztályban,csoportokbantanítónevelőknyitják,zárják atantermeket,majd atanítás 

végeztévelatanáriszobábantalálhatókulcstartórahelyezikakulcsokat. 

Azóraköziszünetekhezabejáratiajtókatamegbízottgyermekfelügyelőnyitja észárja. Egész 

napos iskolalévén tanulóinktöbbsége az iskolában ebédel,majdrészt vesz a 

napközis,tanulószobásszabadidős,kulturális,sportésegyébfoglalkozásokon,utána14
30

- 

tól16
00

-igönállótanuláskeretébenkészülmásnapra. 
 

Délutánazoktatáscsengetésirendnélkülműködik.Azegyénifejlesztésitervekbenkerül 

kimunkálásraaz  egyes tevékenységek helyszíne,időtartama,tartalma, tevékenységben 

résztvevőkszáma,személye. 

Adélutánifelügyelet16
00

-tól17
00

-igtart.
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A  bejáró tanulóknakkülön szülői egyeztetés szerint (ellenőrzőben dokumentálva) 

engedélyezzük  a  közlekedési  eszköz  eléréséhez  a  16
15

óránál  korábbi   távozást 

intézményünkből. 
 

Atanévközitanításiszünetbenaziskolában azügyeletbiztosított. 
 

A délelőttiés délutánitanításiidőalatt agyermekekzavartalanmunkájaérdekében a 

szülőknemzavarhatjákmegatanulmányi munkát. 
 

Nyáriszünetben azelérhetőségmiattügyeletet tartunk. 
 

A nyári gyakorlat idejére a speciális szakiskolai tanulók használják a tanműhelyeket 

szakoktatóirányítása mellett. 
 

Atechnikaiszemélyzetnyitjaészárjaazépületet.Azárástésakulcskezeléstamegbízott 

dolgozómunkaköri leírásarögzíti. 
 
 
 

5.8.Aziskolaimunkadokumentumai 
 

 

Az ellenőrző könyvét,tájékoztató füzetét minden tanuló köteles magánál hordani és 

felszólításraatanárnakátadni.Azellenőrzőkönyvbekerülőmindenbejegyzéstatanuló 

kötelesaszülővel,gondviselővelaláíratni. 
 

Haazellenőrzőkönyv,tájékoztatófüzetmegrongálódik,megsemmisülvagyelvész,aztaz 

osztályfőnöknekhaladéktalanulbekelljelenteni.Újellenőrzőt,tájékoztatófüzetetcsakazosztályf

őnökállíthatki,bevezetvevalamennyibejegyzést,érdemjegyetésírásbanközlia 

szülőkkelazelvesztéstényét. 
 

Az újdiákigazolvány igénylésévelkapcsolatos tudnivalókrólaz iskolatitkárságonlehet 

tájékozódni. 
 

 
5.9.Azosztályozásésértékelésrendje 

 

 

Egyénre szabott felmérési, fejlesztési és értékelési rendszerben történik a tanulók 

számonkérése. 
 

Témazáró,felmérődolgozatotíratniegynaponcsakkettőtlehet,megírásátelőttejelzika tanárok. 
 

Tanév közben érdemjegyet feleletre, iskolai dolgozatra, órai munkára, önként vállalt 

szorgalmifeladatra,füzetvezetésminősítésérekaphatnakatanulók.Akapottérdemjegyetmindene

setbenazosztálynaplóbaésazellenőrzőkönyvbebekellírni. 
 

Haatanulóvalamelytantárgyórájáról(óráiról)betegségvagyegyébokmiatthiányzik,a 

hiányzásaalatttanulttananyagotpótolniakell. 
 

A  tanulók teljesítményét  –a törvényben meghatározott  tantárgyak és  évfolyamok 

kivételével–félévkorésatanévvégénosztályzatokkalminősítikatanárok.
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5.10.Azosztályozó-ésjavítóvizsgákrendje 

 

 

Az osztályozóvizsgatantárgyankénti,évfolyamonkéntikövetelményeit,atanulmányok 

alattivizsgáktervezettidejét,azosztályozóvizsgáravalójelentkezésmódját,határidejét 

megkellhatározni. 

Azosztályozó-,illetve javítóvizsgárakötelezetttanulókiértesítésérőlazintézményegység- 

vezetőkgondoskodnakavizsgaidőpontjaelőttlegalább15nappal. 

Amagántanulóistátusszalrendelkeződiákoknakfélévkorésévvégénisosztályozóvizsgát 

kelltenniük. 

A szakmai vizsgák megszervezése és lebonyolítása a mindenkor érvényben lévő 

Szakképzési törvény alapján történik. 
 

 
 

5.11.Aziskolaáltalszervezett,tanórán kívülirendszeresfoglalkozások 

 
5.11.1.Anapköziotthon,tanulószobaműködésérevonatkozóáltalánosszabályok 

 

Napköziotthonba, 

tanulószobáravagymenzáratanévenkéntelőre,mindenévmájusában,illetveelsőévfolyamonabeir

atkozáskorkelljelentkezni.Indokoltesetbenaszülőtanév 

közbeniskérhetigyermekenapköziotthonielhelyezését. 

A napközi otthonba,  tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni, a nem 

jelentkezőtanulóknaktanításutánelkellhagyniazintézményterületét. 

 
5.11.2.Azétkezésrendje 

Azebédlőben azétkezésirendszerintebédelnekatanulók. 

Azétkeztetéstanáriésgyógypedagógiaiasszisztensfelügyeletemellett történik. 

Azebédlőbenatanulókkulturáltan étkezzenek,viselkedjenek. 

Azebédlőbentörténőnemodaillőviselkedésfegyelmezőintézkedéseketvonmagaután. 

Speciális étkezésiigény esetén(pl.lisztérzékenység,tejallergiastb.)aSzékesfehérvári 

IntézményfenntartóKözpontkülönszerződéstkötazzalaszolgáltatóval, amelyennekaz 

igénynekmegfelelőenazétkeztetéstbiztosítanitudja. 

 

5.11.3.Habilitációs,rehabilitációsfoglalkozások 
 

A sajátosnevelésiigényűtanulókszámárakötelezőaz egészségügyiés pedagógiai célú 

habilitációs,rehabilitációstanóraifoglalkozásokonvalórészvétel.Afoglalkozásazegyéni 

fejlesztésitervekalapjánfolyik. 
 

 

5.11.4. Egyébtanóránkívülifoglalkozások  

felzárkóztatófoglalkozások, tehetségfejlesztőfoglalkozások, szakkörök versenyek énekkar, 

tömegsportórák kutyásterápia kirándulások aktuálisprogramok 

A tanórai, tanórán kívüli, illetve iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a z elvárt 

tanulói magatartás a mindenkori elfogadott erkölcsi és társadalmi normáknak megfelelő 

legyen. 
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6.ATANULÓIJOGOKGYAKORLÁSA 

 
Atanulójogaitéskötelességeitegymássalösszefüggésbehozninemlehet,azokrákülön- 

különérvényesek.Atanulóazőtmegilletőjogokrólésegyébkérdésekrőlazosztályfőnökétől 

vagy,haeznemmegoldható,azintézményegység-vezetőktőlkaphatinformációt.Tanulóinkat 

jogaikérvényesítésébenaszülőkésapedagógusoksegítik. 
 

 
 
 

6.1.Egészségügyifelügyelethez,pszichológusisegítséghezvalójog 

 
Aziskola-egészségügyiellátáskeretébentervezettvizsgálatokidőpontjárólatanulókat,illetve 

atanulószülőjét,gondviselőjétidőbentájékoztatnikell. 

A tanulókrendszeres egészségügyifelügyeleteés ellátásaérdekébenaz iskolaigazgatója 

megállapodástkötahelyigyermekorvosi,fogorvosiésifjúságirendelővezetőjével. 

 

Amegállapodásnakbiztosítaniakell: 
 

aziskolaorvosrendelésiidejét; 
 

atanulókegészségügyiállapotánakellenőrzését,szűrésétazalábbiterületeken:fogászat 

évente2alkalommal,atanulókfizikaiállapotánakmérésétévente1alkalommal; 
 

atovábbtanulás,pályaválasztáselőttállótanulókáltalános,szakiskolástanulókrendszeres 

orvosivizsgálatát; 
 

aziskolaivédőnőhetibeosztását,amelyalapjánjelenvanazintézményben; 
 

avédőnőáltaltartottegészségvédelmiórákat,amelyetavédőnőazévesmunkatervében 
meghatározottakszerinttartja; 

 

akötelezőkampányoltást; 
 

a tanulók gyógytestnevelési, könnyített testnevelési egészségügyi csoportba sorolását 
testnevelésiórára,amelyaziskolaorvosfeladata. 

 

 

Apedagógus,illetveaszülőkérhetipszichológussegítségétatanulószámára. 
 

 
 
 

6.2.Családiélethez,önazonossághoz valójog 

 
A  tanuló  önazonosságát  (vallási,  világnézeti,  nemzeti,  etnikai)  szabadon  kifejezésre 

juttathatja, de e jogának gyakorlása nem ütközhet jogszabályba és nem sérthet, nem 

korlátozhatmásokat. 
 

Atanulónemkötelescsaládiésmagánéletéről,vallási,politikaimeggyőződésérőlinformációt 

szolgáltatnimásszemélyeknek. 
 

Tilos  a tanulók etnikai hovatartozás, vallási-, politikai meggyőződés  alapján történő bármilyen 

célú megkülönböztetése az iskolában és a tanórán kívüli iskolai szervezésű programokon.
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6.3.Gyermekvédelmiellátáshozvalójog 

 
Az  intézmény gyermek- és  ifjúságvédelmi feladatait  az  osztályfőnökök látják el az 

intézményben.A gyermekekkelkapcsolatos szociális és gyermekvédelmikérdésekkelaz 

intézményvezetőségéhezisfordulhatnakaszülők. 
 

 
 
 

6.4.Hit-ésvallásoktatáshozvalójog 

 
Az iskolatanulóiakötelezőtanóraifoglalkozásokonkívüliidőben,az iskolaépületében 

fakultatívhit-és vallásoktatásbanvehetnekrésztaziskola,valamintahit-és vallásoktatást 

szervezőegyházijogiszemélyközöttimegállapodásnakmegfelelően. 
 

Aziskolaihit-ésvallásoktatásonvalórészvételatanulókszámáraönkéntes.Aziskolaa 

foglalkozásokhoztantermetbiztosítazintézményórarendjéhezigazodva. Atanulókhit-és 

vallásoktatásátazintézményhitoktatóvégzettséggelrendelkezőpedagógusavégzi. 
 
 
 

 
6.5.Diáksportegyesületitagsághozvalójog 

 
AziskolánbelülcivilszervezetkéntműködőAranyJánosDiáksportEgyesületgondoskodika 

sporteszközökpótlásáról,versenyekszervezéséről, azokanyagifeltételeinekmegteremtéséről. 
 

Tagjaiatanulók,vezetőiaziskolatestnevelői. 
 

Aziskola  tanulóinak  joga   van  iskolán  belüli  háziversenyeken,  iskolák  közötti 

sportversenyeken,szabadidős sportprogramokonrésztvenni. 
 
 
 

 
6.6.Diákönkormányzatitagsághozvalójog 

 
ADiákönkormányzatazintézménydiákjainakérdekvédelmi,jogérvényesítőszervezete.A 

Diákönkormányzatsajátszabályzata alapjánműködik,évenkéntidöntésealapjánrésztveszaz iskolai 

programok szervezésében,  tervezésében, önálló programokat szervezhet.A DÖK 

évenkéntegytanításnélkülimunkanapprogramjáróldönt.ADÖKvezetőjerendszeresen 

beszámolóttartaziskolanevelőtestületi,iskolavezetőségiértekezletein. 
 

Azintézményünkbenspeciálisnevelésiigényű(tanulásbanakadályozott)tanulóknevelése, 

oktatásafolyik,ígyadiákönkormányzatvezetőjeképviseliazintézménytanulóközösségének 

érdekeit.  Jogait  a  Köznevelési  Törvény,joggyakorlásának  módját  jelen  szabályzat 

tartalmazza. 
 

ADÖKvéleményétkikellkérniaházirendelfogadásaelőtt.
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6.7.Egyébtanulóijogok 

 

 
 

Atanulójoga,hogy: 
 
 

az emberiméltóságtiszteletbentartásávalszabadonvéleményt nyilvánítsonminden 

kérdésben; 
 

személyiségét,emberiméltóságátésjogaittiszteletbentartsák,veleszembenfizikaiés lelki 

erőszakot,testifenyítést,kollektívbüntetéseket nealkalmazzanak,kínzásnak, 

kegyetlen,embertelen,megalázóbüntetésnekvagybánásmódnaknevessékalá; 
 

adatait aziskolabiztonságoskörülményekközött kezelje,tárolja.Az iskolacsaka 

jogszabálybanmeghatározottszemélyesadatokatkérhetiéstarthatjanyilvánkötelező módon; 
 

résztvegyen  az  iskola  kulturális  életében,  iskolai  tanulmányi  versenyeken, 

pályázatokon; 
 

állapotának  megfelelő,  különleges   gondozásban,  rehabilitációs  célú  ellátásban 

részesüljön; 
 

résztvegyenfelzárkóztatóórákon,illetveszakköri,sportköricsoportokmunkájában 

(együttesen:tanóránkívülifoglalkozásokon); 
 

válasszonaválaszthatófoglalkozásokközül; 
 

térítésmentesen igénybe vegye az iskolai könyvtárat, az iskola sportfelszereléseit, 

számítógépestermét,létesítményeit; 
 

rendeltetésszerinthasználjaaziskolaieszközöket,felszereléseket,helyiségeket; 
 

tájékozódjonközérdekű információkról; 
 

aszülővelegyüttapedagógusokfogadóórájánjelenlegyen; 
 

igénybevegyeamenza-,napköziotthoni,tanulószobaiésiskolaotthoniellátást; 
 

kezdeményezzediákköröklétrehozását; 
 

kiemelkedőtanulmányi munkájáértdicséretben,jutalombanrészesüljön.
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7.ATANULÓIKÖTELESSÉGEKTELJESÍTÉSE 

 

 

7.1.Tanulóikötelességek 
 

 
Atanulóköteles: 

 

résztvenniakötelezőésaválasztottfoglalkozásokon,atanulmányikövetelményeknek 

alegjobbtudásaszerintelegettenni,ésbetartaniaházirendet; 

 

atanóraivagyaziskolaiszervezésűtanóránkívülifoglalkozásokonmagatartásávalnem 

akadályoznitársaitanulmányi munkáját,afoglalkozásbanvalórészvételt; 

 

tiszteletbentartanitanulótársainak,tanárainakésaziskolatöbbidolgozójánakemberi 

méltóságát,személyiségijogait,családiésmagánélethezvalójogát; 

 

másokéssajáttestiépségétmegóvni,afenyegető,agresszívviselkedéstelkerülni; 

résztvenniaziskolaáltalszervezettkötelezőegészségügyiésszűrővizsgálatokon; 

ahetesiteendőketellátni(jelentésadás,szellőztetés,táblatörlés…); 

azosztálybaérkezőtanártvagymásfelnőttetfelállássalüdvözölni; 

 
atantermeket,öltözőt,zuhanyozót,mosdóttisztán,rendbenhagyni; 

 
afolyosókon,alépcsőkön,az udvaronés az ebédlőbenfegyelmezett,körültekintő, 

másokrafigyelőmagatartásttanúsítani; 

 
tanítási idő, illetve kötelező iskolai foglalkozása alatt az iskola vagy a telephely 

területéntartózkodni; 

Indokoltesetbenatanulóengedéllyeltávozhat. 
 
 

ahiányzásaitigazolni; 
 
 

amobiltelefontiskolábaérkezéskorkikapcsolni; 
 

Atelefontcsakaziskolábólvalótávozásutánkapcsolhatóvissza. 
 

Rendkívüliéssürgősesetekbenadiákazosztályfőnök engedélyéveltelefonálhat. 
 
 

elsajátítaniés  betartani  az  iskola  összes  helyiségének  használatára  vonatkozó 

egészségvédelmi,baleset-elhárításiéstűzvédelmiszabályokat;
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haladéktalanuljelenteniafelügyeletétellátópedagógusnakvagymásalkalmazottnak, 

hasajátmagát,társait,aziskolaalkalmazottaitvagymásokatveszélyeztetőállapotot, 

tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá –amennyiben állapota engedi– ha 

megsérült; 

Aziskolaatanulóibalesetekrőljegyzőkönyvetveszfel. 
 
 

védeniaszemélyiésközösségitulajdont; 
 

Ekötelességénekakkorteszeleget,halopásvagyrongáláseseténeztaténytközliaziskolavalame

lyikdolgozójával. 

 
azokozottvagyészleltkártazonnaljelenteniazosztályfőnöknek; 

Aszándékos károkozásértatanulóanyagifelelősséggeltartozik. 

 
azonnalértesíteniaziskolavalamelyfelnőttdolgozóját,hatűzreutalójelet tapasztal; 

 
 

azintézményegészterületérevonatkozódohányzásitilalmatbetartani; 
 
 

azintézménybebevihetődolgokkorlátozásáravonatkozószabályokatbetartani. 
 
 
 

 
7.2.Atanulók általazintézménybebevihetődolgokkorlátozása 

 
Adiákokaziskolábaésagyakorlatimunkahelyrecsakatanításhozszükségeseszközöket hozhatják. 

 

Értéktárgyakért,pénzért az iskola felelősséget abban az esetben vállal, ha a tanuló az 

értéktárgyakat az intézmény iskolatitkári irodájában található értékmegőrző szekrénybe 

megőrzésreaziskolábaérkezésekorátadta. 
 

Azértékekatanításbefejezésekor átvehetőek. 
 

Aziskolaterületénésaziskolánkívülszervezettiskolairendezvényeken(osztálykirándulás, 

táborstb.)azegészségetkárosítóésaszemélyiségetrombolóanyagokfogyasztása,tartása, 

terjesztésetilos! 
 

Tilosaziskolábabehozni:szúró-,vágóeszközöketésbármilyenfegyvernekminősülőtárgyat, 

szeszesitalt,kábítószert,napraforgómagotéstökmagot!
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7.3.Atanulók véleménynyilvánításának,rendszerestájékoztatásánakrendje 

 

Atanulókegyéniésszervezettvéleménynyilvánításának,javaslattételijogaigyakorlásának formái: 
 

-Tanáraival,osztályfőnökévelvalóbeszélgetés 
 

-Szakoktatóivalvalóbeszélgetés 
 

-aziskolaigazgatójávalvalóbeszélgetés,fogadóórán 
 

-Diákönkormányzatösszehívása 
 

Azintézménymegkeresettvezetői,tanáraiatanulókérdéseireamagasabbjogszabályokban 

meghatározottmódonéshatáridőigérdemiválasztadnak. 
 
 

8.ATANULÓTÁVOLMARADÁSÁNAK,MULASZTÁSÁNAKIGAZOLÁSA 
 

 
 

8.1.Ahiányzásokigazolása 
 

 

Atankötelezettségmiattatanulóknakbetegségmiattihiányzásokrólorvosiigazolástkell 

hozni.Mulasztáseseténaziskolábajövetelelsőnapján,delegkésőbba8.naponazorvosi 

igazolástbekellmutatniazosztályfőnöknek.A9.naponigazolástelfogadnimárnemáll 

módunkban. 

Tanévenként3naphiányzásrólaszülőigazolásátelfogadjuk. 

Indokolt esetbenaszülőírásbelikéréséreatanulótávolmaradásánaklehetőségérőlaz 

igazgatódönt. 

Ha a gyermek az iskolában étkezik, telefonon be kell jelenteni a hiányzás várható 

időtartamátaSZIK-nek. 

Haatanulóindokolatlanulelkésikazóráról,atanárbeírjaazosztálynaplóba„K”betűvel 

jelölveakésést.Háromtanóráróltörténőkésés1igazolatlanóránakminősül.(Akésések 

csakindokoltesetbenigazolhatók.) 

A tanulmányi ösztöndíjas tanulók esetében a 10 igazolatlan óra után az ösztöndíj 

folyósításamegszűnik. 
 

 
8.2.Intézkedésekigazolatlanhiányzásokesetében 

 
 

Atankötelestanuló esetében: 
 

Azelsőalkalommaltörténőigazolatlanmulasztásakorazosztályfőnökkötelességea 

szülőértesítése,figyelménekfelhívásamulasztáskövetkezményeire. 

Ismételt  mulasztás  esetén agyermekjóléti szolgálat  közreműködésével  a szülő 

megkeresése. 

Ha az  igazolatlan mulasztások száma eléri a 10 órát, a kormányhivatal és  a 

gyermekjólétiszolgálat értesítése,intézkedésitervkészítésébenvalóközreműködés, 

valamintjelzésagyámhatóság(jegyző)felé. 

Ha azigazolatlan  mulasztás  eléri a  30 órát, általános  szabálysértési hatóság 

(kormányhivatal),gyermekjólétiszolgálatésszülőértesítése.
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Haazigazolatlanmulasztásmeghaladjaaz50órát,jegyzőéskormányhivatalértesítése, 

jelzésagyámhatóság(jegyző)felé. 
 

 
Nemtankötelestanulmányokatfolytató,kiskorútanuló esetében: 

 

10 igazolatlan óra mulasztás esetén szülő értesítése, figyelemfelhívás a mulasztás 

következményeire,jelzésagyámhatóságfelé. 

Ismételt  mulasztás  esetén agyermekjóléti szolgálat  közreműködésével  a szülő 

megkeresése. 

Nemtankötelestanulmányokatfolytatónagykorútanuló esetében: 
 

Azelsőhiányzáseseténjelzésaszülőfelé. 

30igazolatlan órahiányzás eseténatanulói jogviszony megszüntethető,az iskola 

értesítiaszülőt,gondviselőtésazilletékeshatóságot. 
 

 
Haatanulónakegytanításiévbenazigazoltésigazolatlan 

mulasztásaegyüttesenmeghaladja: 
 

a1–13.osztályokbana250órát, 
 

a11–13.évfolyamonazelméletitanításiórák20%-át, 

egyadotttantárgybólatanításiórák30%-át, 

akkor a tanítási évvégén a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi,hogyosztályozóvizsgáttegyen. 
 

Haatankötelestanulóatanévvégénnemosztályozható,tanulmányaitévfolyamismétléssel 

folytathatja. 
 

 
 
 

9.ATANULÓKJUTALMAZÁSA,FELELŐSSÉGREVONÁSA 

 
9.1.Jutalmazás 

 

A  tanulók jutalomban, dicséretben részesülhetnek, ha különböző szintű versenyeken, 

vetélkedőkönsikeresenszerepelnek,példamutatómagatartást,szorgalmattanúsítanak,kiválóa 

tanulmányielőmenetelük. 

Atanulóközösségekegyetértésijogkört gyakorolhatnakajutalmakodaítélésében.Atanév 

folyamánkapott írásbelidicséretekaz ellenőrzőkönyvbe,illetveatájékoztatófüzetbeés a 

naplóbaisbejegyzésrekerülnek. 
 

Ajutalmazásformái: 
 

szóbelidicséret(élőszóban,iskolarádiónkeresztül) 
 

szaktanáridicséret 

gyakorlati oktatói 
 

tanulószobai 

nevelőidicséret 

osztályfőnökidicséret 

igazgatóidicséret
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Ajutalmazásformáitanévvégén: 

 

bizonyítványba írttantárgyidicséret 
 

bizonyítványba írtáltalánostanulmányidicséret 

oklevél 

jutalomkönyv 
 

igazgatóidicséretaziskolaközösségelőtt 
 

ReichFerenc emlékérem(végzősszakiskolástanulókrészére) 
 
 

9.2.Felelősségrevonás 

 
Tanulóijogviszonnyalkapcsolatoskötelességek(házirendmegszegése,szüneti,iskolánkívüli 

fegyelemsértés,  társadalmi  tulajdon  elleni  vétség,  vállalt  feladatok  hanyag végzése, 

igazolatlanmulasztás)megsértéseeseténfegyelmezőintézkedésben,fegyelmibüntetésben 

részesülatanuló. 

 
Azírásbelifegyelmezésiintézkedésekrőlaszülőkazellenőrzőkönyvbőlvagytájékoztató 

füzetbőlszereznektudomást,ésazintézkedésekanaplóbaismindenesetbenbejegyzésre kerülnek. 

 

Afegyelmiintézkedésekfokozatainakalkalmazásisorrendjenemkötött,ebbőlkövetkezően 

súlyosabbfegyelemsértéseseténelsőízbeniskiszabhatómagasabbfokúintézkedés. 

 
Az intézményben a Btk-ba ütközőcselekedetek esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét 

kérhetiaz iskolavezetés (kábítószer,lopás,zsarolás,agresszívviselkedés,nem 

megengedetteszközök). 

 
AfegyelmieljárásrendjétazSZMSZésa11/1994.(VI.8.)MKMrendelet3.sz.melléklete szabályozza. 

 

 
Afegyelmezésformái: 

szóbelifelszólítás,figyelmeztetés 

szaktanárifigyelmeztetés 

gyakorlati oktatói figyelmeztetés 

nevelőifigyelmeztetés 
 

osztályfőnökifigyelmeztetés,intés,megrovás 

tantestületifigyelmeztetés,intés,megrovás 

igazgatóifigyelmeztetés,intés,megrovás 

 

 

Fegyelmieljárás: 

aziskolairendezvényekről,programokrólvalóeltiltás 

szigorúmegrovásatantestületelőtt 

áthelyezésmásikiskolába



Házirend 18  

 
10.AZINTÉZMÉNYHELYISÉGEINEK,BERENDEZÉSITÁRGYAINAK,ESZKÖZEINEK 

HASZNÁLATÁVALKAPCSOLATOKSZABÁLYOK 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit és az eszközöket csak pedagógus 
felügyeletévelhasználhatják. 

A Seregélyesi úti telephelyhez tartozó épületegységekben és a hozzá tartozó gyakorlati 
tanműhelyként használt helyiségekben, valamint a testnevelés órák helyszínén is a bérleti 
szerződés feltételei és előírásai érvényesek. 

Atantermekbejáratiajtajánálatanteremszáma,osztályfokéselnevezése,azosztályfőnök,a 

napközisnevelő,agyógypedagógiaiasszisztensnevevanfeltüntetve. 

Balesetvédelmiokokbóltilosatestékszer,fülbevaló,ékszerésóraviseleteatestnevelés 

órákon,valamint olyanfoglalkozásokon,ahol amunkavédelmielőírásokezekviselését 

megtiltják. 

Utcaicipőbenatornaterembelépnitilos! 

Akonditeremelsőhasználataelőttatestnevelőoktatásttartazeszközökhasználatáról. 

A tanulónak lehetősége van értéktárgyait a testnevelés óra időtartamára a testnevelő 

tanárnakme-gőrzésreátadni. 

Az iskolábantilos anyagiellenszolgáltatás fejébenszervezett,vagy engedélyhez kötött 

szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. A diákoknakegymás közt tilos 

mindenféleüzletelés. 

Aziskolahelyiségeitelsősorbanahivatalosnyilvántartásiidőntúlésatanításiszünetekben külső 
igénylőknek külön megállapodás  alapján át  lehet  engedni, ha ez  az  iskolai 

foglalkozásokat,rendezvényeketnemzavarja.Aziskolahelyiségeithasználókülsőigénybe 
vevőcsakamegállapodásszerintiidőbenéshelyiségekbentartózkodhatnakazépületben. 

A létesítményhasználattalkapcsolatosbevételekrőlaz igazgatódöntésealapján60%-ban 

részesüladiákönkormányzat,melyetatanulókáltalszervezettrendezvények,programok, 

kirándulásokcéljárafordítható.Afennmaradó40%-banaKollektívSzerződésszempontjaia 
mérvadóak. 

Abaleset-megelőzésielőírásokatatanműhelyekbenjólláthatóhelyenkikellfüggeszteni. 

Agyakorlatiképzéssoránanagyértékűgépekkezelésétcsakazelőírttechnológiaifegyelem 
betartásával,felnőttfelügyeletemelletthasználhatjaatanuló. 

Aziskolaagépeket,berendezéseket,melyekatanműhelyigyakorlatotszolgálják,5évente 
műszakifelülvizsgálatnakvetialá.A gépekállapotáról,használhatóságáróljegyzőkönyv készül. 

Azegyeshelyiségek,alétesítményeszközeit,felszereléseit,berendezéseitazintézményből 

kivinnicsakazigazgatóírásbeliengedélyévellehet.Akönyvtárikölcsönzéskivételévela 

tanulókaziskolaeszközeitnemkölcsönözhetikki. 

Az   intézmény  tanulói  az   első  tanítási  napon  balesetvédelmi,  munka-,  tűz  és 

katasztrófavédelmi   oktatásban   részesülnek,   melynek   tényét   az   osztályfőnök   az 

osztálynaplóban rögzíti. A szakképzésbenrésztvevő tanulók részére munkabiztonsági 

felügyelőgondoskodikazáltalános,illetveaszakmákszerintibalesetvédelmi,munka-,tűz 

éskatasztrófavédelmioktatásról,melyetatanulókaláírásukkaligazolnak. 
A tanműhelyekbena gyakorlatioktatás megkezdése előtt afent említett feladatokat a 
szakoktatók látjákel. 

Vagyonvédelmiokokbólatantermeketzárnikell. 

Aziskola  igazgatója  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  tárgyi  feltételeit 
munkavédelmiellenőrzések(szemlék)keretébenrendszeresen ellenőrzi.Amunkavédelmi 

szemléktanévenkéntiidőpontját,aszemlékrendjétésazellenőrzésbebevontdolgozókata 

munkavédelmiszabályzat tartalmazza. 

AMunkavédelmiésTűzvédelmiSzabályzathatályakiterjedazintézményteljesterületére. Tűz  

esetére  a  gyors  menekülést  gyakoroltatjuk tűzriadókeretében  (minden  tanév 

megkezdésekor).Atűzvédelmieszközökésberendezésekműködőképességétrendszeresen 

ellenőrizzük,javíttatásukatvagycseréjüketelvégeztetjük. 

Tűzriadóésmásveszélyeseténazépületet–pedagógusirányításával–lehetőségszerinta 
folyosókonkifüggesztettmenekülésiútvonalalapján,fegyelmezettenkellelhagyni.



Házirend 19  

 
11.FIZETÉSIKÖTELEZETTSÉGGELKAPCSOLATOSSZABÁLYOK 

 

 
 

11.1.Tankönyvektérítésidíja 
 

Intézményünk  tanulói   a   jelenlegi   hatályos   törvény   által   biztosított   ingyenes 

tankönyvellátásbanrészesülnek. 
 

 
 

11.2.Tanulóidokumentumoktérítésidíja 
 

Azellenőrzőkönyv,tájékoztatófüzet,bizonyítványárátatanévelejénkellkifizetni. 
 

 
 

11.3.DiáksportEgyesülettagdíja 
 

ADSEtagdíjbefizetésénekhatáridejemindentanévoktóber31. 
 

 
 

11.4.Étkezésidíj 
 

 
 

A tanulókétkeztetésérőlaSzékesfehérváriIntézményfenntartógondoskodik.Az 
étkezésmegrendelése,lemondása,díjfizetéseaSZIKáltalkiadottszabályokalapjántörténik. 

 

 
11.5.Tanulókáltalelőállítotttermékekára 

 

Szervezettiskolaifoglalkozásokon atanulókáltalelőállítotttermékekaziskolatulajdonát 

képezik.Haaziskolaértékesítiatanulókáltalelőállítotttermékeket,akkorabevételbőla 

tanulókáltalhozzáadottértékkelarányosjuttatásilletiatanulókat.Atanulókrafordítható 

azösszeg40%-a,60%-otanyagköltségrevisszakellforgatni.
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12.ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 


