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1.  A tanítás és az iskola rendje 

1.1. A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 10 perccel az órakezdés előtt. Belé-

péskor és kilépéskor köteles minden tanuló a beléptető rendszert használni, így igazolva 

jelenlétét. 

 

CSENGETÉSI REND 

2018-2019. 

 

ÓRA IDŐTARTAM 

0. 715 – 755 

1. 800 – 845 

2. 855 – 940 

3. 950 – 1035 

4. 1045 – 1130 

5. 1140 – 1225 

6. 1245 – 1330 

7. 1335 – 1420 

8. 1425 – 1510 
 

1.2.  Becsengetéskor tanulóink a szaktantermek előtt várakoznak a szaktanárokra, a 6-os, 7-es, 

21-es, 22-es és 23-as tanteremben és a kabinetben tanuló diákok az aulában várakoznak az 

órát tartó tanárra. A testnevelés órára az öltözőből a szaktanárral együtt vonulnak át a tanulók 

a tornaterembe. Az öltöző zárása a szaktanár feladata, amikor minden tanuló elhagyta az 

öltözőt. 

1.3.  Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a naplóban 

rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 

45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük. A késést indokolt esetben az 

osztályfőnök igazolhatja. 

1.4.  A késve érkező tanulónak a tanítási óra zavarása nélkül kell bemennie az órára. 

1.5.  Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem tanítási szünetekben nem hagyhatják el. 

Az óraközi szünetekben a tanulóink a folyosókon illetve az udvaron és az előkertben tartóz-

kodhatnak. Azok a tanulók, akiknek lyukasórája van, kötelesek fegyelmezetten viselkedni. 

1.6. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, 

az osztályfőnöke (távolléte esetén a tagintézmény-vezető vagy a tagintézményvezető-he-

lyettesek) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Egyéb esetben 
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– szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az osztályfőnök vagy az igazgatóság 

adhat engedélyt. 

1.7.  A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat szünetekben, illetve a 

tanítási idő után kereshetik meg. Tanuló a tanári szobában nem tartózkodhat. A tanulók a 

hivatalos ügyeket az iskolatitkárnál a 11 óra utáni szünetben intézhetik. 

1.8.  A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, illetve előre egyeztetett időpontban kereshetik 

fel az iskola tanárait. Idegen személyek az iskolaépületben a portás beléptetése után, jövete-

lük célját tudatva tartózkodhatnak. 

1. 9.  A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl étkezés), amely a tanulás 

folyamatát, az órát tartó tanárt és a diáktársakat zavarhatja. A tanítási órákon a diákok szá-

mára audioeszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. 

Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják. 

1.10. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a ta-

nulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben saját felelős-

ségükre – hozhatnak. Az értékek elhelyezésére az egy évre bérelhető „suliboxban” van 

lehetőség. Az éves bérleti díjat szeptember elsején kell befizetni és a tanév végén le kell 

adni a box kulcsát. Az intézményben elveszett, eltulajdonított értékekért kártérítést nem 

fizetünk. Az iskola felelősséget csak a titkárságon megőrzésre leadott tárgyak esetében 

vállal. 

1.11. Iskolánkban tanulói felelősök működnek, az osztályonkénti 2-2 hetes megbízatása 1 hétre 

szól, feladatát az osztályfőnökök határozzák meg. A szaktanárok saját belátásuk szerint 

tantárgyi felelősöket jelölhetnek ki. A hetesi- és szaktárgyi felelősök feladatok ellátása 

kötelező. 

1.12. A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés 

szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. 

A tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő 

és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel 

módosíthatja. 

1.13. Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden évben a tavaszi érettségi vizsgaidőszak előtt 

április hónapban. Az osztályozó vizsgára jelentkezés a szaktanár javaslatára az igazgató 
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helyettesnél történik. Egyéb esetben a jogszabályok előírásainak megfelelően bocsát osz-

tályozó vizsgára a nevelőtestület, melynek időpontja minden félév utolsó előtti és utolsó 

hete. 

1.14. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyv-

tár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges kötete-

ket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

 1.15. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – a tagintézmény-

vezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. A tagintézmény-vezető tájékoztatja a 

szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a 

szülői munkaközösség véleményezze. A tagintézmény-vezető elektronikus formában 

megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos 

egyetértő nyilatkozatát. 

1.16. A tanuló családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes tankönyvel-

látásban, étkeztetésben részesülhet. 

1.17. Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során 

felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a 

tanulók aláírásukkal igazolják.  

1. 18.A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó 

és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a szük-

séges mértékben. 

1.19. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola he-

lyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola 

rendjének, tisztaságának megőrzéséért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisz-

taságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az 

iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

1.20. Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a do-

hányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az 

azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki – az iskolában, iskolai rendez-



 11/5 

vényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (al-

kohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a tá-

vollétet igazolatlannak tekintjük. 

1.21. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében 

rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink az ifjúság rendelkezésére állnak 

az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő 

tanárokkal és az érintett szaktanárokkal kell egyeztetni. 

1.22. A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok, az iskolai könyvtárban 

lévőket a könyvtáros felügyelete mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzat-

ban rögzített módon használhatják diákjaink. 

2.  A hiányzások igazolásának rendje 

2.1. A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan hiányzásait, késéseit, dicséreteit és elmarasz-

talásait a pedagógusok a naplóban, digitális naplóban rögzítik. A tanulók és a szülők szá-

mára az iskola lehetőséget teremt a betekintésre, vagy az osztályfőnök segítsége által a 

papíralapú naplónál, illetve megfelelő hozzáféréssel a digitális napló esetében. 

2.2. Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírá-

sai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók kötelesek öt munkanapon belül hiányzá-

sukat igazolni. Az orvosi igazolást az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni, azt – a nagykorú 

tanuló kivételével – az egyik szülőnek alá kell írnia. A szülői aláírás nélkül az orvosi 

igazolás nem fogadható el a hiányzás igazolásaként. 

2.3. A tanulónak tanítási óráról való távolmaradását az érintett szaktanár, 1-3 tanítási napról az 

osztályfőnök, 3-nál több tanítási napról – az osztályfőnök véleményének kikérésével – a 

tagintézmény-vezető engedélyezheti. 

2.4. A szülő egy tanév folyamán gyermekének legfeljebb három alkalommal, összesen legfel-

jebb három tanítási nap hiányzását kizárólag írásban, és előzetes kérés után az ellenőrző-

ben igazolhatja. 

3.  A tanórán kívüli tevékenység 

3.1. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése 

kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya,vagy nadrág fehér blúz; fiúknak 

sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő. 
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3.2. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán 

kívüli foglalkozások lebonyolításakor is érvényesek. 

3.3. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – a következő tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi, amelyekre a házirend hatálya szintén kiterjed: tehetséggondozó 

felzárkóztató és egyéni foglalkozások, iskolai sportkör, szakkörök, kirándulások, múze-

umi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás, szabadidős 

foglalkozások 

4.  A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 

4.1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít. vagy folyamatosan jó tanulmányi ered-

ményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében jelentős közösségi munkát végez, 

vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, előadásokon eredményesen vesz részt, vagy bármely más módon hozzájá-

rul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesít-

heti. 

4.2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári 

dicséret, osztályfőnöki dicséret, tagintézmény-vezetői dicséret, nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben kiemelkedő tanulmányi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi 

dicséretben részesülhetnek. A dicséretet a tanuló bizonyítványába is beírjuk. Az iskolai 

szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola 

vagy az osztály közössége előtt vehet át. 

4.3. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanu-

lói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

4.4. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend elő-

írásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, késik az órákról, fegyelmező intézkedésben, sú-

lyosabb esetben fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai fegyelmező intézke-

dések formái: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki in-

tés, osztályfőnöki megrovás, tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, tagintézmény-vezetői 

intés, tagintézmény-vezetői megrovás. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző-

jébe és az osztálynaplóba is be kell írni. 
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4.5. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet: megrovás; szi-

gorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvo-

nása; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; (nem tanköteles tanuló estén) kizárás 

az iskolából (nem tanköteles tanuló estén). 

4.6. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt eset-

ben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

5. A diákok magatartásának és szorgalmának értékelése 

5.1. Magatartáson értjük a tanuló 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát,  

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát,  

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban,  

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását,  

 a közösség érdekében végzett tevékenységét,  

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét.  

5.2. A magatartás értékelése 

Példás Jó Változó Rossz 

Aki magatartásával 

példát mutat. 

Közösségben tevé-

keny, kezdeményező, 

társaival szemben se-

gítőkész 

Akinek magatartásá-

val szemben kifogás 

nincs. 

Kötelességtudó, tisz-

teli nevelőit és társait. 

Akinek magatartásával 

szemben kifogás 

nincs. Közösségének 

hasznos tagja, de nem 

feltétlen kezdemé-

nyező. Kötelesség- és 

tisztelettudó. A házi-

rend szabályai ellen ál-

talában nem vét, osz-

tályfőnöki figyelmez-

tetésnél súlyosabb 

Akinek a magatartása el-

len kifogás merült fel, de 

szándékos rendbontás 

nem jellemzi. Nem meg-

bízható, rendszeretete la-

bilis. A házirend szabá-

lyait több alkalommal fi-

gyelmen kívül hagyta. 

Osztályfőnöki intése 

van, legfeljebb 7 órát 

mulasztott igazolatlanul. 

Durva, romboló, 

durván közönséges 

Negatív ártó, megfé-

lemlítő. 

Az iskola házirendjét 

súlyosan megszegi, 7 

óránál többet mu-

lasztott igazolatla-

nul. A tanuló fe-

gyelmi eljárás során 

büntetésben része-

sült 
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büntetése nincs, maxi-

mum 3 órát mulaszt-

hat igazolatlanul. 
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5.3. Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát,  

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát,  

 önálló feladatai elvégzésének minőségét,  

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását,  

  aktivitását.  

5.4. A szorgalom értékelése 

Példás Jó Változó Hanyag 

Akinek kötelességtu-

data kifogástalan, fel-

szerelésében hiányos-

ság nincs. Feladatát 

mindig a legjobb tu-

dása, képessége szerint 

igyekszik elvégezni. 

Képes önálló munka 

végzésére, tanítási órá-

kon aktív. Füzetei, 

munkái rendesek, tisz-

ták. Kötelességtudó. 

Aki iskolai és otthoni 

munkáját jól teljesíti. 

Felkészülése folyama-

tos, órákon többnyire 

aktív, felszerelése, 

munkája rendes. Ered-

ményei megfelelnek 

képességeinek. Köte-

lességtudó, de képes-

ségeit nem használja ki 

maradéktalanul.  

Akinek az iskolai és 

otthoni munkájában 

ingadozik a szorgalma, 

feladatvégzésben fi-

gyelmetlen, pontatlan, 

önállótlan. Felszere-

lése és házi feladata 

sokszor hiányos. Írás-

beli munkája kifogá-

solható. Eredményei 

elmaradnak a képessé-

geitől. Kötelességtu-

data labilis. 

Munkája hanyag, aka-

dályozó, ellenálló, sok 

az el nem végzett fel-

adata, a tanuló egy 

vagy több tantárgyból 

bukott, mélyen képes-

ségei alatt teljesít. 

6. A diákok jogai és kötelességei 

6.1.  A tanulók egyéni és kollektív jogait a köznevelési törvény, illetve annak végrehajtási mel-

lékletei, az iskolai SZMSZ és az iskolai házirend tartalmazza. 

6.2.  A diákok legfontosabb egyéni joga, hogy véleményt nyilváníthasson, tájékoztatást kap-

jon, kérdést intézzen és választ kapjon, jogorvoslattal éljen, a nyilvánossághoz forduljon, 

illetve megillesse a levéltitok joga. 

6.3.  A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, 

továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben. 
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6.4.  A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat témájáról és idejéről egy héttel a megíratás előtt 

információt kapjon. Egy tanítási napon csak 2 témazáró dolgozat iratható. A megírt dol-

gozatot a szaktanár 10 munkanapon belül köteles kijavítva, értékelve a tanulóknak visz-

szaadni, a jegyeket a naplóba beírni. A határidőn túl kijavított dolgozatok jegyét a tanuló 

beleegyezésével lehet a naplóba beírni. 

6.5.  A szaktanárral történő egyeztetés alapján a tanuló félévente egy alkalommal a tanítási óra 

elején felmentést kérhet az előre be nem jelentett számonkérés alól. 

6.6. A diákönkormányzat kollektív jogai: a döntési jog, a részvételi jog, képviseleti jog, hasz-

nálati jog, javaslattételi jog, véleményezési jog, az egyetértési jog, jogorvoslati jog. A 

diákönkormányzat véleményezési joga szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-

át meghaladó közösség minősül tanulók nagyobb közösségének. 

6.7.  Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett 

véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók na-

gyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni 

köteles az iskola vezetőjével. 

6.8.  A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és 

szakmai gyakorlatokon és tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 

6.9.  A tanuló további kötelessége, hogy tanári útmutatással részt vegyen környezete és a ta-

nulási folyamatban használt eszközök rendben tartásában. Továbbá ilyen feladatnak mi-

nősül a foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése is. 

6.10. A tanuló kötelessége saját és társai testi épségének megóvása, a rábízott eszközök állapo-

tának védelme. 

6.11. A tanuló kötelessége minden iskolahasználó emberi méltóságának, jogainak tiszteletben 

tartása. 
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7. Diákönkormányzat, diákközösségek 

7.1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott vezetőség 

irányítja, tevékenységét megbízott nevelő segíti. 

7.2. A diákönkormányzatot megilleti a javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog. 

Véleményezési jog illeti meg az iskolai házirend elfogadását illetően is. 

7.3. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni, összehívásáért 

az igazgató a felelős. Az iskolai diákközgyűlést küldöttközgyűlés formájában is 

szervezhetik. 

7.4. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 

A házirend előírásait be kell tartania minden iskolahasználónak: tanulóknak szülőknek, az 

iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint az iskolát felkeresőknek. Az iskola 

pedagógiai programját, házirendjét minden szülő megismerheti az iskola honlapjáról, illetve 

az igazgatóságon, arról tájékoztatást kaphat a tagintézmény-vezetőtől, illetve az intézmény 

pedagógusaitól. A házirendet minden tanuló, illetve szülő megkap a tanuló iskolába történő 

beiratkozásakor. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el, amelynek során a szülői mun-

kaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta. 

Az iskolai házirend mellékletét képezi a kollégiumi házirend és a tanműhelyi házirend, me-

lyek elvei egységben vannak az intézményi házirenddel. 

 

Martfű, 2018. augusztus 31. 

 

 


