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Bevezető rész 
 
	

A	házirend	határozza	meg	a	tanulói	kötelességek	és	jogok	gyakorlásával,	az	iskolai	munkarenddel	
kapcsolatos	 szabályokat.	 Ezt	 a	 szabályzatot	 az	 iskola	 vezetőjének	 előterjesztése	 alapján	 a	
nevelőtestület	fogadta	el	az	iskolai	diákönkormányzat	és	az	SzMK	egyetértésével.	
A	házirend	iskolánkkal	tanulói	jogviszonyba	kerülő	diákokra	nézve	kötelező.	A	tanulói	jogviszony	a	
beiratkozás	 napján	 jön	 létre,	 a	 házirend	 biztosította	 jogok	 gyakorlására,	 a	 kötelezettségek	
teljesítésére	értelemszerűen	ettől	a	naptól,	de	teljes	körűen	csak	a	tanulás,	ill.	iskolai	rendezvényen	
való	részvétel	megkezdésétől	kerül	sor.	
	
Általános	elvárások:	

• A	diákok	a	tanulmányi	idejük	során	ismerjék	meg	nemzetiségi	iskolánk	és	a	német	kisebbség	
múltját,	valamint	a	német	kultúrát,	és	vegyenek	részt	aktívan	a	hagyományok	ápolásában.	

• Tanáraikkal	együtt	dolgozzanak	iskolánk	hírnevének	öregbítésén.	
• Iskolán	belüli	és	azon	kívüli	társas	életünkben	is	tartsák	meg	a	kulturált	viselkedés	szabályait.	
• Iskolai	és	otthoni,	szóbeli	és	írásbeli	feladataikat	legjobb	tudásuknak	megfelelően	végezzék	

el.	
• Az	 iskolában	eltöltött	 idő	alatt	korszerű,	 jól	megalapozott	általános	és	szakmai	műveltség	

megszerzésére	törekedjenek.	
• Vigyázzanak	saját	és	társaik	testi	épségére,	egészségére	és	tulajdonára.	
• A	 tantestület	 nevelési	 céljainak	 megvalósítása	 érdekében	 megfogalmazott	 viselkedési	

normákat	(lásd	később)	betartja.	
	
	
	
Az iskola napi- és munkarendje 
 
1. Az	első	tanítási	óra	8	órakor	kezdődik	(A	nulladik	óra	7	óra	10	perckor	kezdődik	és	7	óra	55-kor	

ér	véget).	
2. A	 járművel	 érkező	 tanulók	 kerékpárjaikat,	 motorkerékpárjaikat	 a	 főbejárat	 mellett,	

gépkocsijukat	az	utcai	parkolóban	vagy	a	zeneiskola	parkolójában	helyezhetik	el.	
3. Becsengetés	után	a	tanulóknak	a	tanteremben	kell	tartózkodniuk,	zárt	tanterem	(szaktanterem)	

esetén	a	terem	előtt	kell	a	tanárt	várniuk.	A	zárt	tantermekben	a	tanulók	csak	tanári	felügyelettel	
tartózkodhatnak.		

4. A	 tanulók	 nagyobb	 csoportját	 képezik	 az	 osztályok,	 illetve	 a	 csoportbontás	 során	 kialakított	
tanulói	csoportok.	Az	őket	érintő	kérdésekben	a	szülőknek	jogukban	áll	tájékoztatást	kérni.		

5. Lyukasórákban a tanulóknak az iskola aulájában vagy az iskola könyvtárában kell tartózkodniuk.  
6. Az	 iskola	 területét	 tanítási	 idő	 alatt	 engedély	 nélkül	 elhagyni	 nem	 szabad.	 A	 távozást	 az	

osztályfőnök	vagy	az	igazgatóság	kilépési	engedéllyel	engedélyezheti.	Az	iskola	engedély	nélküli	
elhagyásáért	a	diák	a	fegyelmező	büntetés	soron	következő	fokozatát	kapja.	

	
7. A	tanítási	órák	rendje:	

1. óra:  800- 845 
2. óra:  855- 940 
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3.	óra:			 950-	1035	
4.	óra:	 	 1045-	1130	
5.	óra:	 	 1150-	1235	
6.	óra:	 	 1255-	1340	
7.	óra:	 	 1345-	1430	

	
755	perckor,	valamint	minden	becsöngetés	előtt	két	perccel	az	előcsengő	figyelmezteti	a	diákokat	a	
tanítási	óra	kezdetére.	Ekkor	a	tanulóknak	el	kell	indulniuk	a	tantermekbe,	hogy	a	becsöngetéskor	
már	az	adott	tanteremben	legyenek.	
A szüneteket az osztálytermekben, aulában és a folyosókon vagy az udvaron (a kapun belül) tölthetik 
a tanulók. 
8. A hetes feladatai: 

• Tanítási	óra	előtt	gondoskodik	a	terem	rendjéről.	
• Biztosítja	a	szivacsot,	krétát.	
• Tisztán	tartja	a	táblát.	
• Szellőzteti	a	termet.	
• Jelenti	a	hiányzókat.	
• Ha	 a	 becsengetés	 után	 10	 perccel	 sem	 megy	 be	 tanár	 az	 osztályba,	 jelenti	 az	

igazgatóságon	vagy	a	tanáriban.	
• A	hetesi	feladatok	elhanyagolása	fegyelmező	büntetést	von	maga	után.	

9. Az	iskola	épületébe	érkező	látogatók	belépését	a	portás	ellenőrzi.	Idegenek	az	iskola	épületében	
csak	hivatalos	ügyben	tartózkodhatnak.	

10. Az iskolába indokoltan behozott, feltétlenül szükséges személyes értéktárgyat tanulói kérésre az 
iskola lehetőség szerint őrzi. Az egyéb, intézménybe behozott tárgyak megőrzését az iskola nem 
tudja biztosítani, ezért értük semmilyen felelősséget nem vállal. Nagyobb összegű készpénz az 
iskola titkárságán kérésre elhelyezhető.  

11. Az iskolai ebédelés rendje: 
Az első ebédszünetben a 10-11-12-13. évfolyamosok ebédelnek. 
A második ebédszünetben illetve a tanítás után a 7-8-9. évfolyamosok. 

	
A	kollégium	napirendje	
	
6.50	–	7.00			 	 Ébresztő	 	
7.00	–	7.30		 	 Ágyazás,	mosakodás,	öltözködés,	a	szobák	rendbehozatala	-	tanulók	
7.00	–	7.40	 	 Betegek	ellátása,	igazolások	írása	-	nevelő	
7.30	–	7.40	 	 Szobák	átvétele	-	zárás	
7.30	–	7.50	 	 Reggeli	
8.00		 	 	 Tanítás	
14.00	–	16.00	 	 Kimenő,	szabadidős	foglalkozások	
16.00	–	19.00		 Szilencium	(Közben	vacsora	17:30-18	h)	–	Szilencium	alatt	a			számítógépeket	

csak	a	felkészüléshez	szabad	használni!	
19.00	–	20.00		 Kimenő	(A	nyári	időszámítás	idején	a	kimenő	fél	órával				meghosszabbítható)		
20.00	–	21.00	 	 Szabadidős	foglalkozások	és	korrepetálások	
	 	 	 Takarítás,	tisztálkodás	
21.30	 	 	 Takarodó:	mindenki	a	szobájában	tartózkodik	
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22.00		 Villanyoltás	(Fennmaradást	csak	11-13.	évfolyamos	tanuló	kérhet	–	az										új	
tanulóban)	

	
A	vacsorát	kizárólag	zárható,	névvel	ellátott	élelmiszertároló	dobozban	lehet	a	vacsoraidőben	távol	
lévő	tanulók	részére	felhozni.	
	
A	 korrepetálások,	 emelt	 szintű	 érettségi	 előkészítők,	 szakkörök	 a	 minden	 év	 szeptemberében	
kialakított	hetirend	szerint	zajlanak.	
	
A	kimenők	idején	a	várost	elhagyni	nem	szabad.	A	városból	távozni	vagy	a	kimenő	lejárta	után	távol	
maradni	csak	a	szülő	által	az	üzenő	füzetbe	beírt,	a	kollégiumi	nevelőnek	hétfő	délután	bemutatott	
kikérővel	 szabad.	 Rendkívüli	 esetben	 a	 szülő	 telefonon	 történő	 kikérését	 is	 elfogadjuk.	 A	 12-13.	
évfolyamosoknak	a	házirendtől	eltérő	kimenőjét	egyéni	elbírálás	alapján	engedélyezzük.	
	
A	kollégiumban	előre	meghatározott	rendszerességgel	hétvégén	is	ügyeletet	tartunk.	Amikor	nincs	
hétvégi	 ügyelet,	 a	 tanítás	 befejezése	 után,	 legkésőbb	 16	 óráig	 kell	 elhagyni	 a	 kollégiumot.	
Visszajönni	vasárnap	este	18-21	óra	között	vagy	hétfőn	reggel	lehet.	A	vasárnap	este	visszaérkezők	
kötelesek	a	jelenléti	 íven	feliratkozni.	Ha	valaki	bármilyen	ok	miatt	nem	tud	visszajönni	a	szokott	
időben,	telefonon	értesítse	távolmaradásának	okáról	és	időtartamáról	az	ügyeletes	nevelőt.	
	
A	hetesi	teendőket	előre	kiírt	rend	szerint	két-két	tanuló	látja	el.	Reggel	a	teakonyhából	leviszik	a	
konyháról	felhozott	edényeket.	A	szilencium	ideje	alatt	16-19	óráig	a	társalgóban	ügyelnek	(felveszik	
a	telefont,	fogadják	az	érkezőket,	stb.)	
	
A	kollégiumban	a	 tanuló	 tartsa	magánál	 szükséges	gyógyszereit,	betegségére	vonatkozó	 leleteit,	
ezenkívül	alapvető	görcs-,	láz-	és	fájdalomcsillapítót,	sebkötözőt.	
	
Betegség	esetén	forduljon	az	ügyeletes	nevelőhöz.	
• A	rendelőbe	távozni	csak	a	nevelő	által	kitöltött	betegkártyával	szabad.	
• Visszaérkezése	után	a	betegkártyát	a	kollégiumban	le	kell	adni.	
• Ha	az	orvos	több	nap	pihenőt	rendel,	a	kollégiumból	-	a	kollégiumvezető	tájékoztatása	után	-	

haza	kell	utazni.	Kivétel	lehet	11.	-	13.	évfolyamos	beteg,	ha	nehezen	tudja	másként	pótolni	a	
tananyagot.		
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Késések és hiányzások 
	
 Késések 
	
1. A tanuló becsengetés után történő késései percenként összeadódnak és 45 percenként egy 

igazolatlan óra hiányzásnak minősülnek.  
2.  Félévenként 

4 napközbeni késés osztályfőnöki figyelmeztetőt, 
7 napközbeni késés osztályfőnöki intőt, 
10 napközbeni késés igazgatói intőt, 
15 napközbeni késés nevelőtestületi fegyelmit von maga után. 

3. A	késések	csak	indokolt	esetben	igazolhatók.	
	
	
 Hiányzások 
 
1. Az előre nem látható események (betegség, időjárási, közlekedési nehézségek) kivételével a 

tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásról. A távolmaradást, a 
mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 8 napon belül igazolni kell. Amennyiben 
ez nem történik meg, a mulasztás igazolatlan hiányzásnak minősül. 

2. Betegség esetén orvosi igazolást, családi vagy egyéb ok esetén szülői igazolást köteles hozni a 
tanuló. Az orvosi igazolást a szülővel is alá kell íratni. A hiányzás igazolását az ellenőrző könyvbe 
kell bejegyeztetni. A szülő egy tanévben maximálisan 3 napot igazolhat. Az egy hétig terjedő 
hiányzásra az osztályfőnök, az ezt meghaladó hiányzásra az igazgató adhat engedélyt előzetes 
írásbeli kérelem alapján. 

3. Betegség esetén a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az 
iskolát. 

4. Igazolatlanul hiányozni tilos. Az év során 
3 igazolatlan óra után osztályfőnöki, 
8 igazolatlan óra után igazgatói intő jár, 
10 igazolatlan hiányzás fegyelmi eljárást von maga után.  

5. Ha	 a	 tanuló	 egy	 tanévben	 250	 óránál	 többet	 hiányzik,	 a	 tanév	 végén	 nem	 osztályozható.	 A	
nevelőtestület	dönt	a	továbbhaladás	módjáról	(osztályozó	vizsga,	évismétlés).	

6. Ha	a	tanuló	valamely	tantárgyból	az	éves	óraszám	30%-ánál	többet	hiányzik	és	a	tanár	nem	tudja	
leosztályozni,	a	nevelőtestület	döntése	alapján	osztályozó	vizsgát	tehet,	ellenkező	esetben	évet	
kell	ismételnie.	

7. Megszűnik	 a	 tanuló	 jogviszonya	 -	 tanköteles	 kivételével	 -	 annak,	 aki	 igazolatlanul	 30	 tanítási	
óránál	többet	mulaszt,	feltéve,	hogy	az	iskola	a	tanulót,	kiskorú	tanuló	esetén	a	szülőt	legalább	
kettő	alkalommal,	írásban	figyelmeztette	az	igazolatlan	mulasztás	következményeire.	
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8. Az	osztályfőnök	tanköteles	tanuló	szülőjét	vagy	gondviselőjét	az	első,	továbbiakban	3	igazolatlan	
óránként	 köteles	 írásban	 értesíteni.	 Nem	 tanköteles	 tanuló	 esetén	 5	 igazolatlan	 óránként	
köteles	a	szülőt	vagy	gondviselőt	írásban	értesíteni.	

9. Abban	 az	 esetben,	 ha	 tanuló	 a	 megengedettnél	 többet	 hiányzott	 igazolatlanul,	 de	 még	
tanköteles	az	iskola	igazgatója	szabálysértési	eljárást	kezdeményez	a	szülő	vagy	gondviselő	ellen	
a	helyi	jegyzőnél.	

10. Az	osztályfőnök	a	félévi	és	év	végi	tanulmányi	eredményeinek	értesítésével	egyidőben	köteles	a	
szülőt	vagy	gondviselőt	tájékoztatni	a	tanulói	hiányzásról.		

 
Tanulmányi munka 
	
1. A	tanulók	egy	nap	maximum	két	45	perces	dolgozatot	írhatnak.	(Röpdolgozat	-	max.	15	perc,	

szódolgozat,	felelés	nem	számít!)	
2. Témazáró	megíratását	 köteles	 a	 tanár	 egy	 héttel	 előre	 bejelenteni,	 s	 a	 dolgozatokat	 három	

héten	belül	 kijavítani.	Az	 a	 tanuló,	 aki	 a	 témazáró	 illetve	évfolyamdolgozatok	bármelyikének	
megírásán	nem	vett	részt,	azt	később	pótolni	köteles.	

3. A	diákcserében,	részt	vevő	tanulók	a	program	befejezését	követően	1	hetet	kapnak	a	tananyag	
pótlására.	 A	 huzamosabb	 ideig	 távol	 levő	 tanulók	 a	 tananyag	 pótlásának	 időpontját	 a	
szaktanárral	egyeztetik.	

4. A	 vendéglátást	 bonyolító	 diákok	 a	 vendégek	 itt	 tartózkodásának	 ideje	 alatt	 iskolába	 járni	
kötelesek,	de	ez	idő	alatt	mentesülnek	a	számonkérés	alól.	

5. A	tanítási	időben	rendezett	iskolai	programokon	való	részvétel	kötelező.	
6. Tanulmányi	 versenyeken	 a	megyei	 döntőbe	 jutott	 tanulók	 1nap,	 az	 országos	 döntőbe	 jutott	

tanulók	3	nap	felkészülési	időt	kérhetnek.	Az	iskolai	forduló	napján	a	diákoknak	4	tanítási	órán	
kell	részt	venniük,	a	másnapi	felkészülés	alól	pedig	felmentést	kapnak.	

7. Ha	a	tanuló	a	témazáró	dolgozatot	nem	pótolja,	úgy	az	elégtelen	osztályzatot	jelent.	
	
A	kollégium	biztosítja	a	lehetőséget	a	nyugodt	tanulmányi	munkához.	A	tanulás	a	kijelölt	helyen	
történik.	 Új	 tanulóknak	 és	 a	 4,3	 tanulmányi	 átlag	 alattiaknak	 kötelező	 felügyelet	 alatt	 a	
tanulószobában	 tanulni.	 A	 4,3	 fölöttiek	 és	 a	 végzősök	 a	 szobájukban	 tanulhatnak.	 Követelmény,	
hogy	a	szilencium	ideje	alatt	a	tanulószobákban	és	a	hálókban	is	teljes	csend	uralkodjék.	
	
A	 kollégiumi	 csoportok	 hozzávetőleg	 korcsoportonként	 szerveződnek.	 Foglalkozásaikat	 az	
alapprogramban	 megjelölt	 témakörökben	 tartják.	 Rendszeresek	 szabadidős	 foglalkozásaink.	
Érettségi	tárgyakból	igény	szerint	emelt	szintű	vagy	felzárkóztató	foglalkozásokat	tartunk.	
	
	
Osztályozó	vizsgák	
	
	Osztályozóvizsgát	tehet	az	iskolával	tanulói	jogviszonyban	lévő	magántanuló,	illetve	az	a	diák,	
akinek	hiányzása	önhibáján	kívül	meghaladja	a	jogszabályban	megengedett	maximális	mértéket.	
Az	osztályozóvizsgák	időpontja	a	pótvizsgák	időpontja.	Ettől	eltérő	esetben	a	vizsga	időpontját	az	
iskola	igazgatója	tűzi	ki.	
	Az	osztályozóvizsgák	anyagát	az	iskola	adott	tantárgyra	és	évfolyamra	a	pedagógiai	programban	
meghatározott	tananyaga	képezi.	
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Az	elektronikus	napló	
	
	Iskolánk	elektronikus	naplót	használ.	Az	e-naplóhoz	a	tanév	első	hetében	hozzáférési	jelszót	ad	az	
iskola	a	szülőknek	és	a	diákoknak.	Elfelejtett	jelszó	esetén	újat	az	iskolatitkártól	lehet	kérni.	
	
A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
	
Az	iskolai	tankönyvellátás	keretében	kell	biztosítani,	hogy	az	iskolában	alkalmazott	tankönyvek	az	
egész	 tanítási	 év	 során	 az	 iskola	 tanulói	 részére	 megvásárolhatók	 legyenek.	 Az	 iskolai	
tankönyvellátás	legfontosabb	feladatai:	a	tankönyv	beszerzése	és	a	tanulókhoz	történő	eljuttatása.	
Az	 iskola	 szorosan	 együttműködik	 a	 fenntartóval	 az	 iskolát	 ingyenesen	 megillető	 tankönyvek	
beszerzésének	tárgyában.	
Az	iskolai	tankönyvellátás	megszervezése	az	iskola	feladata.		
A	 tankönyvek	 év	 elején	 történő	 eljuttatását	 a	 diákokhoz	 a	 tankönyvforgalmazón	 keresztül	
biztosítjuk.	A	hiányzó	tankönyvek	évközi	pótlásához	segítséget	nyújtunk.	
Az	 iskolai	 tankönyv-kölcsönzés	 során	 biztosítani	 kell,	 hogy	 a	 kölcsönzést	 igénybe	 venni	 kívánó	
tanulók	egyenlő	eséllyel	jussanak	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	 intézményvezető	 –	 a	 tankönyvek	 beszerzési	 árát	 figyelembe	 véve	 –	
határozatban	állapítja	meg.		
Az	 iskola	a	tankönyvellátás	feladatait	olyan	formában	végzi,	hogy	a	Könyvtárellátó	Kiemelkedően	
Közhasznú	 Nonprofit	 Kft.	 (a	 továbbiakban:	 Könyvtárellátó)	 a	 tankönyvek	 forgalmazására	
vonatkozóan	szerződést	köt,	és	az	intézmény	a	tankönyveket	a	tankönyvfogalmazótól	átveszi.		
Az	iskola	tankönyvellátással	kapcsolatos	feladatainak	végrehajtásáért	az	intézményvezető	a	felelős.	
Az	 intézményvezető	 gondoskodik	 a	 következő	 tanév	 tankönyvellátása	 rendjének	 elkészítéséről,	
amely	 megnevezi	 a	 tankönyv-értékesítésben	 közreműködő	 tankönyvfelelőst,	 aki	 részt	 vesz	 a	
tankönyvterjesztéssel	 kapcsolatos	 feladatok	 ellátásában.	 A	 feladatellátásban	 való	 közreműködés	
nevezettnek	nem	munkaköri	feladata.	Díjazása	a	Könyvtárellátóval	kötött	szerződésből	következik.	
Az	 intézmény	 vezetője	 minden	 év	 január	 10-ig	 gondoskodik	 annak	 felméréséről,	 hogy	 hány	
tanulónak	 kell	 vagy	 lehet	 biztosítani	 a	 tankönyvellátást	 az	 iskolai	 könyvtárból	 történő	
tankönyvkölcsönzés,	 tanulószobán	 elhelyezett	 tankönyvekhez	 való	 hozzáférés	 útján,	 továbbá	
hányan	kívánnak	használt	tankönyvet	vásárolni.	E	felmérés	során	tájékoztatjuk	a	szülőket	arról,	hogy	
kik	 jogosultak	 térítésmentes	 tankönyvellátásra,	 valamint	 hogy	 kik	 jogosultak	 ingyenes	
tankönyvellátásra	 vagy	 normatív	 kedvezményre,	 továbbá,	 hogy	 az	 iskolának	 lehetősége	 van-e	
további	kedvezmény	nyújtására,	és	mely	feltételek	fennállása	esetén	lehet	azt	igénybe	venni.	
Az	iskolába	belépő	új	osztályok	tanulói	esetében	a	felmérés	a	beiratkozás	napjáig	történik	meg.	



	

	 	 9	

Az	iskola	a	felmérés	alapján	megállapítja,	hogy	hány	tanuló		
a)	esetében	kell	biztosítani	a	köznevelési	törvény	szerinti	ingyenes	tankönyveket,		
b)	esetében	kell	biztosítani	a	tankönyvtörvény	szerinti	normatív	kedvezményt,		
c)	igényel	és	milyen	típusú	tankönyvtámogatást	az	a)-b)	pontokon	túl.		
Az	 a)-b)	 pont	 szerinti	 igényeket	 meghatározott	 igénylőlapon	 lehet	 benyújtani.	 Az	 igénylőlap	
benyújtásával	 egyidejűleg	 be	 kell	 mutatni	 a	 normatív	 kedvezményre	 való	 jogosultságot	 igazoló	
iratokat.	A	bemutatás	tényét	az	iskola	rávezeti	az	igénylőlapra.		
	
A	kedvezményre	való	jogosultság	igazolásához	a	következő	okiratok	bemutatása	szükséges:		
a)	a	családi	pótlék	(iskoláztatási	támogatás)	folyósításáról	szóló	igazolás;		
b)	 tartósan	 beteg	 tanuló	 esetén	 szakorvosi	 igazolás	 vagy	 a	 magasabb	 összegű	 családi	 pótlék	
folyósításáról	szóló	igazolás;		
c)	a	sajátos	nevelési	igényű	tanuló	esetén	a	szakértői	bizottság	szakértői	véleménye;		
d)	rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezmény	esetén	az	erről	szóló	határozat.		
	
A	 családi	 pótlék	 (iskoláztatási	 támogatás)	 folyósításáról	 szóló	 igazolásként	 el	 kell	 fogadni	 a	
bérjegyzéket,	a	pénzintézeti	számlakivonatot,	a	postai	igazolószelvényt.		
Az	iskola	az	osztályfőnökökön	keresztül	értesíti	a	szülőket	és	a	tanulókat	a	normatív	kedvezményen	
túli	további	kedvezmények	köréről,	feltételeiről,	az	igényjogosultság	igazolásának	formájáról	és	az	
igénylés	elbírálásának	elveiről.	Ezek	az	információk	az	iskola	honlapján	is	hozzáférhetők.		
A	 felmérés	 eredményéről	 az	 intézményvezető	 minden	 év	 január	 20-áig	 tájékoztatja	
nevelőtestületet,	 az	 iskolai	 szülői	 szervezetet,	 az	 iskolai	 diákönkormányzatot,	 és	 kikéri	 a	
véleményüket	az	iskolai	tankönyvtámogatás	rendjének	meghatározásához.		
Az	 intézmény	vezetője	a	véleményezésre	 jogosultak	véleménye	alapján	minden	év	 január	25-éig	
meghatározza	az	iskolai	tankönyvellátás	rendjét,	és	erről	a	fenti	módon	tájékoztatja	a	szülőt	vagy	a	
nagykorú	tanulót.		
Az	 iskola	 minden	 eszközzel	 segít	 azon	 tanulóknak,	 akiknek	 a	 tankönyvellátását	 az	 iskolai	
tankönyvtámogatás	rendszere	nem	tudja	megoldani.		
A	 tankönyvfelelős	 -	 az	 iskolába	 belépő	 új	 osztályok	 tanulóinak	 várható,	 becsült	 létszámát	 is	
figyelembe	véve	-	elkészíti	a	tankönyvrendelését,	majd	aláíratja	az	intézmény	igazgatójával.		
A	tankönyvrendelést	oly	módon	kell	elkészíteni,	hogy	a	tankönyvtámogatás,	a	tankönyvkölcsönzés	
az	iskola	minden	tanulója	részére	biztosítsa	a	tankönyvhöz	való	hozzájutás	lehetőségét.		
Az	iskolai	tankönyvrendelésnek	biztosítania	kell,	hogy	–	az	iskolától	történő	tankönyv-kölcsönzés,	
napköziben,	 tanulószobában	 elhelyezett	 tankönyvek	 igénybevétele,	 használt	 tankönyvek	
biztosítása,	 illetőleg	 tankönyvek	megvásárlásához	 nyújtott	 pénzbeli	 támogatás	 útján	 –	 a	 nappali	
rendszerű	iskolai	oktatásban	részt	vevő	minden	olyan	tanuló	részére,	aki	

a.) tartósan beteg, 
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b.) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c.) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 
d.) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

a	 tankönyvek	 ingyenesen	 álljanak	 rendelkezésre.	 Ez	 nem	 vonatkozik	 a	 gyermekvédelmi	
gondoskodásban	 részesülő	 -	 nevelőszülőnél,	 gyermekotthonban	 vagy	 más	 bentlakásos	
intézményben	 nevelkedő	 -	 ideiglenes	 hatállyal	 elhelyezett,	 átmeneti	 vagy	 tartós	 nevelésbe	 vett	
tanulókra.	
A	 tankönyvrendelés	 végleges	 elkészítése	 előtt	 felmérjük	 (kérdőívet	 juttatunk	 el	 minden	 tanuló	
szüleihez),	hogy	a	szülő	milyen	 formában	kívánja	gyermeke	részére	a	beszerzendő	 tankönyveket	
biztosítani	(az	összes	tankönyvet	meg	kívánja-e	vásárolni,	vagy	egyes	tankönyvek	biztosítását	más	
módon,	például	használt	tankönyvvel	kívánja	megoldani).	
	
	

A termek rendje 
	
A	termek	(szaktermek,	tornaterem,	öltözők,	könyvtár,	színházterem,	ebédlő)	 illetve	a	termekben	
található	eszközök	használati	 rendjét	az	ott	 kifüggesztett	 illetve	kihirdetett	 teremrend	határozza	
meg.	 A	 hozzáférés	 idejét	 évente	 az	 iskolai	 munkaterv	 szabja	 meg.	 A	 termek	 és	 felszerelésük	
használati	 lehetősége	 minden	 diák	 számára	 tanári	 felügyelettel/engedéllyel	 biztosított,	
használatában	mindenkitől	elvárjuk,	hogy	ügyeljen	a	rendre,	tisztaságra,	a	gondos	kezelésre.	
Tanítási	időben	a	kollégiumi	termekben	a	diákok	csak	tanári	felügyelettel	tartózkodhatnak.	
	
A	helyiségek	használati	rendje	a	kollégiumban	
	
A	 hálószobák	 rendjéért	 az	 ott	 lakó	 tanulók	 felelősek,	 törekedjenek	 az	 esztétikus	 és	 diszkrét	
dekorálásra.	 A	 közös	 helyiségek	 (társalgó,	 konyha)	 rendjéért	 pedig	 az	 ott	 tartózkodók,	 ill.	 a	
mindenkori	hetesek	felelnek.	
Könyveit,	tanszereit	mindenki	a	tanulóban	lévő	íróasztalában	tárolja,	ruháit,	tisztálkodó	és	pipere	
dolgait	a	szobai	szekrényében,	a	cipőket,	papucsokat	a	szobai	polcokon.	Romlandó	élelmiszert	csak	
a	hűtőszekrényben,	névvel	ellátott	dobozban	szabad	tárolni.	Hanyag	tanulótársait	mindenki	intse	
rendre,	 ha	 pedig	 bármilyen	 rendellenességet	 tapasztal,	 jelentse	 a	 nevelőtanárnak	 (rongálás,	
dugulás,	stb.)	
A	nevelői	szobákat	zárjuk.	A	tanulókat	és	teakonyhákat	21	órakor	zárjuk.	A	társalgókban	21.30-ig	
tartózkodhat	tanuló.	Indokolt	esetben	az	ügyeletes	nevelő	engedélyével	végignézhető	megkezdett	
program.	A	mosógépeket	21	óráig	szabad	használni.	A	takarítói	raktárt	mindig	zárni	kell.	
A	nyomtatók	és	a	mosógépek	használata	térítési	díj	ellenében	lehetséges.	
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A tanulók jogai 
 

1. A	tanulók	javaslataikkal	részt	vehetnek:	
• az iskola házirendjének összeállításában. 
• a jutalmazási és a fegyelmi szabályok kidolgozásában, mértékének meghatározásában. 
• a tanulmányi munka segítésében és a tanulmányi munkát kiegészítő iskolai tevékenységek 

(korrepetálás, szakköri munka, tanulmányi versenyek stb.) kezdeményezésében, 
népszerűsítésében és megvalósításában. 

2. Az	 iskolai	 közösség	 életének	 bármely	 kérdésében	 javaslatukkal,	 problémájukkal	 a	 diák-
önkormányzati	szervekhez,	a	nevelőtestülethez	és	az	igazgatósághoz	fordulhatnak.		

3. A	tanulók	választhatnak	illetve	megválaszthatók	a	diákönkormányzatba.	
4. A	 tanulók	 joga,	 hogy	 ismerjék	 tanáraik	 róluk	 alkotott	 véleményét,	 tanulmányi	 munkájuk	

elbírálását,	érdemjegyeiket,	a	róluk	készített	jellemzést.	
5. A	 tanulók	 joga,	 hogy	 induljanak	 az	 országos	 tanulmányi	 versenyeken,	 vetélkedőkön,	

pályázatokon.	
6. Választható	tantárgyak,	foglalkozások	közül:	

A	 tizedik	 évfolyamon	 (a	 nyelvi	 előkészítő	 osztályokban	 11.	 évfolyamon)	 az	 iskola	 által	
meghirdetett	közép	illetve	emelt	szintű	érettségire	felkészítő	tantárgyakat	minden	tanévben	az	
éves	 munkatervben	 meghirdetett	 időpontig	 ismerhetik	 meg	 a	 diákok.	 A	 meghirdetett	
tantárgyakra	 a	 tanulók	 írásban	 jelentkeznek.	 A	 felvett	 tantárgyakat	 csak	 a	 tanév	 végén,	 a	
csoportot	 vezető	 tanár	 és	 az	 iskolavezetőség	 hozzájárulásával	 a	 diák	 írásbeli	 kérésére	 lehet	
leadni.	Ugyanekkor	a	szaktanár	hozzájárulásával	felvehet	új	tantárgyat.	
Minden	tanév	elején	a	tanárokkal	egyeztetve,	a	diákok	kéréseit	is	figyelembe	véve	szakköröket,	
korrepetálásokat	 és	 sportköröket	 (továbbiakban	 együtt:	 diákköröket)	 hirdet	 meg	 az	 iskola	
vezetősége.	Jelentkezni	szeptember	10-éig	lehet,	működő	diákkörbe	a	tanév	folyamán	később	
is	 lehet	 csatlakozni.	 Kimaradni	 a	 diákkört	 vezető	 tanár	 hozzájárulásával	 és	 az	 osztályfőnök	
tudtával	lehet.		

7. A tanulók igénybe vehetik az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola 
és a kollégium létesítményeit (könyvtár, szertár, számítástechnikai tantermek, sport-
létesítmények stb.), a vonatkozó szabályok betartásával. 

8. A	 tanulók	 joga,	 hogy	 hozzájussanak	 a	 jogaik	 gyakorlásához,	 szükséges	 információkhoz,	
tájékoztassák	őket	a	jogaik	gyakorlásához	szükséges	eljárásokról	

9. A	nagyobb	 tanulócsoport	 joga,	hogy	 -	 az	emberi	méltóság	 tiszteletben	 tartásával	 -	 szabadon	
véleményt	nyilvánítson	minden,	a	csoportot	érintő	kérdésről,	az	őt	nevelő	és	oktató	pedagógus	
munkájáról,	 az	 iskola,	 kollégium	 működéséről,	 továbbá	 tájékoztatást	 kapjon	 személyét	 és	
tanulmányait	érintő	kérdésekről,	valamint	e	körben	javaslatot	tegyen.	

10. Minden	diák		joga,	hogy	kérdést	intézzen	az	iskola,	a	kollégium	vezetőihez,	pedagógusaihoz,	az	
iskolaszékhez,	s	arra	legkésőbb	a	megkereséstől	számított	harminc	napon	belül	-	az	iskolaszéktől	
a	harmincadik	napot	követő	első	ülésen	-	érdemi	választ	kapjon.	

11. A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 
önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása 
nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanulásához 
való jogának gyakorlását 

12. A	tanuló	joga,	hogy	biztonságban	és	egészséges	környezetben	oktassák,	a	személyi	tisztaságát	
biztosító	helyiségek	a	rendelkezésére	álljanak.	
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13. A	kollégiumban	a	tanuló	a	társalgóban	fogadhat	vendéget.	Minden	alkalommal	elvárjuk,	hogy	
a	vendég	jelentkezzen	be	az	ügyeletes	nevelőnél	is.	

14. Kedvezményes	 étkezésben,	 tankönyvellátásban	 részesülhetnek,	 illetve	 	 kedvezményes	
kollégiumi	 térítési	 díj	 fizetését	 kérhetik	 azon	 tanulók,	 akikre	 az	 éves	 költségevetési	 törvény	
előírásai	 érvényesek.	 Az	 aktuális	 szabályokat	 minden	 tanév	 elején	 az	 osztályfőnökök,	
kollégiumvezető	hirdetik	ki.	
A	fizetési	módját,	idejét	és	a	szolgáltatás	lemondását	a	gazdasági	iroda	évente,	illetve	havonta	
hirdeti.	

15. Nehéz	anyagi	körülmények	között	élő	tanulók	esetében	további	kedvezmények,	támogatások	is	
lehetségesek.		

					Tankönyvtámogatási	 igényt	 szeptember	 1-jéig	 kell	 az	 iskola	 vezetőségének	 benyújtani.	 A					
vezetőség	 a	 döntéshez	 kikéri	 az	 osztályfőnök	 véleményét	 illetve	 megvizsgálja	 a	 családi	
körülményeket	.	

		A	Tehetséges	Gyermekekért	Alapítványhoz	lehet	fordulni	osztálykirándulás,				színházlátogatás,	
nyári	táborozás	támogatása	céljából.	A	diák	kéréséhez	az	osztályfőnök,	kollégista	esetében	a	
kollégium	vezetőjének	javaslatát	kell	csatolni.		

	
Külföldi	 tanulók	 által	 fizetendő	 tandíj,	 (fenntartó	 által	 szabályozott	 módon)	 térítési	 díj	 	 plussz	
tantárgy	esetében	(Iskolai	tanrenden	kívüli	tantárgy	esetében).	
	
A tanulók kötelességei 
	
1.		A	tanuló	tartsa	meg	az	iskolai,	illetve	kollégiumi	SzMSz-ben,	továbbá	házirendben			foglaltakat.	
2.		Vegyen	részt	a	tanítási	órákon,	feladatait	és	vállalt	megbízatásait	legjobb	tudása	szerint			lássa	el.	

Tartsa	meg	a	tanórai	és	a	tanórán	kívüli	foglalkozások	rendjét.	Az	órákra	mobiltelefon,	ipod	és	
egyéb	szórakoztató	elektronikai	eszköz	csak	kikapcsolt	állapotban,	a	táskában	vihető.	

3.		A	tanórákon	fényképet	vagy	hang-	és/vagy	videofelvételt	csak	tanári	engedéllyel	lehet				készíteni.		
4. Óvja	saját	és	társai	testi	épségét,	az	ezt	veszélyeztető	eszközöket	az	iskolába	behozni	szigorúan	

tilos.	
5. Tartsa	 meg	 a	 tanórai	 és	 a	 tanórán	 kívüli	 foglalkozások	 rendjét.	 Az	 órákra,	 kollégiumi	

foglalkozásokra	mobiltelefon,	 ipod	 és	 egyéb	 szórakoztató	 elektronikai	 eszköz	 csak	 kikapcsolt	
állapotban,	a	táskában	vihető.	Használatuk	a	kollégiumban	takarodó	után	tilos.	

6. Mindenkor	tartsa	be	a	tűz-	és	balesetvédelmi	szabályokat	
7. A	kollégiumban	mindenki	köteles	takarékosan	bánni	a	vízzel	és	a	villannyal.	Az	ablakokból	bármit	

kidobálni	tilos!	A	villanyok	felgyújtásakor	minden	helyiségben	a	függönyt	be	kell	húzni.	
8. A	 kollégiumban	 felelőtlenül	 vagy	 szándékosan	 kárt	 okozó	 anyagi	 felelősséggel	 tartozik.	 Tilos	

mindenféle	 egyéni	 dekorálás,	 a	 falak	 tisztaságának	 megóvása	 érdekében	 csak	 a	
nevelőtanárokkal	megbeszélt	dekorációk	függeszthetők.	

9. Őrizze	 meg,	 illetőleg	 az	 előírásoknak	 megfelelően	 kezelje	 a	 rábízott	 vagy	 az	 oktatás	 során	
használt	eszközöket,	óvja	az	iskola	létesítményeit,	felszereléseit.	Az	iskola	berendezéseinek	és	
eszközeinek	 rongálása	 szigorúan	 tilos.	 A	 rongálásért	 a	 tanuló	 ill.	 gondviselője	 anyagi	
felelősséggel	 tartozik.	 A	 rongálást	 elkövető	 tanuló	 ellen	 fegyelmi	 eljárás	 kezdeményezhető.	
Bármely	rongálást	azonnal	jelenteni	kell	az	órát	tartó	vagy	ügyeletes	tanárnak.		
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10. Az	iskola	területén	valamint	a	kollégium,	közvetlen	közelében	és	az	iskola	által	szervezett,	iskolán	
kívüli	(nem	kötelező	részvétel	esetén	is)		rendezvényeken	tilos	a	dohányzás.		

11. Az	iskola	területén	valamint	a	kollégium	és	az	iskola	által	szervezett,	iskolán	kívüli	(nem	kötelező	
részvétel	esetén	is)	rendezvényeken	tilos	alkohol,	kábító-	és	bódítószerek	birtoklása,	fogyasztása	
és	terjesztése.	

12. Az	 iskolai	 ünnepélyeken	 ünneplő	 ruhában	 (lányoknak	 matrózblúz,	 fiúknak	 fehér	 ing,	 sötét	
nadrág	 vagy	 öltöny,	 illetve	 nemzetiségi	 ruha),	 fegyelmezetten	 vegyen	 részt.	 Ha	 a	 diák	 nem	
ünneplő	ruhában	jelenik	meg	az	ünnepségen,	a	fegyelmező	büntetés	következő	fokozatát	kapja.	
Hétköznapokon	iskolába	illő	öltözékben	és	külsővel	kell	megjelenni.		

13. Az	 ellenőrző	 könyvet	 köteles	 mindenki	 magánál	 tartani	 és	 ebben	 a	 jegyeket	 folyamatosan	
vezetni	tanárai	ellenőrzésével,	majd	otthon	szüleivel	havonta	aláíratni.	Az	ellenőrző	elvesztése	
fegyelmező	büntetést	von	maga	után,	és	az	új	ellenőrző	árát	a	tanuló	megtéríteni	köteles.		

14. A	 kollégiumban	 a	 szülőkkel	 való	 kapcsolat	 tartására,	 dicséretekről,	 elmarasztalásokról	 való	
tájékoztatásra	a	kollégiumi	üzenő	füzetet	használjuk.	Ide	kérjük	beírni	és	a	szülőkkel	aláíratni	a	
tanuló	rendszeres	kollégiumon	kívüli	elfoglaltságainak	időpontját.		

15. Tilos	államellenes,	rasszista	vagy	olyan	jelképek	viselése,	amely	mások	erkölcsi	meggyőződését	
valamilyen	módon	sérti.	

16. Tartós	tankönyvben	részesülő	tanulók	kötelesek	a	könyvet	gondosan	használni	és	épségben	a	
könyvtárba	 visszaadni.	 	 A	 tartós	 tankönyvért	 a	 használó	 tanuló	 teljes	 anyagi	 felelősséggel	
tartozik.		

17. Diákok	az	iskola	illetve	a	kollégium	területén	nem	kereskedhetnek.	(AVON,	mobil	stb).		
 
	
	
Jutalmazási és büntetési fokozatok 
	
Az	 iskolai	 munkában,	 a	 kollégiumban	 kiemelkedő	 teljesítményű,	 kiváló	 hozzáállást	 mutató,	 a	
közösségért	tevő	tanulóink	elismerésben	részesülnek.	
	
A	következő	fokozatok	adhatók	dicséretként:	
	 -	szaktanári	dicséret	(írásban)	
	 -	osztályfőnöki,	kollégiumi	nevelői	dicséret	(írásban)	
	 -	igazgatói,	kollégiumvezetői	dicséret	(írásban)	
	 -	tantestületi	dicséret	(írásban)	
A	fokozatok	egy	tanévben	többször	is	adhatók.	
Dicséretek	a	következőkért	is	adhatók:	

• példamutató	magatartásért	
• tanulmányi	versenyeken	elért	eredményért	
• kimagasló	sport	teljesítményért	
• sorozatos	vagy	egyszeri,	kiemelkedő	szereplésért		
• iskolai,	kollégiumi	rendezvények	szervezéséért,	segítéséért	
• valamint	minden	más,	 itt	fel	nem	sorolt	esetben,	amikor	a	tanuló	munkája,	tevékenysége	

öregbíti	az	iskola,	kollégium	hírnevét.	
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Az	iskola	„Tehetséges	gyermekekért”	alapítványa	tanévenként	az	„Év	tanulója”	címet	adományozza	
a	végzős	évfolyam	egy	diákjának	valamint	az	alsó	öt	évfolyam	egy	diákjának	a	tantestület	határozata	
alapján	az	arra	érdemes	tanulóknak	
	
	
A	házirend	szabályainak	megsértőivel	szemben	fegyelmező	szabályok	lépnek	életbe.	
	
A	Fegyelmező	büntetés	fokozatai:	
	
	 -	szaktanári	figyelmeztetés	(szóbeli,	írásbeli)	
	 -	szaktanári	rovó	
	 -	osztályfőnöki	figyelmeztetés	
	 -	osztályfőnöki	intés	
	 -	osztályfőnöki	megrovás	
	 -	igazgatói	intés	
	 -	igazgatói	megrovás	
	
Súlyos	fegyelmi	vétség	esetén	A	fegyelmező	intézkedés	legenyhébb	fokozata	az	igazgatói	intés.	
	
Súlyosabb	fegyelmi	vétségnek	minősülnek	a	következők:		

- dohányzás,	
- alkoholfogyasztás,	
- kábító-	és	bódító	szerek	birtoklása,	fogyasztása	és	terjesztése,	
- tettlegesség,	verekedés,	
- szándékos	rongálás.	
- A	10	óránál	több	igazolatlan	hiányzásért,	
- tanulmányi	munka	rendszeres	elhanyagolásáért,	
- ill. azon tanuló ellen, aki  5 vagy annál több tantárgyból félévkor vagy év végén megbukik 

a tantestület fegyelmi eljárást kezdeményezhet, 
- valamint minden más esetben, amely súlyosan sérti az intézményben dolgozók (tanárok, 

alkalmazottak, diákok) emberi méltóságát és jogait, sérti az iskola és kollégium szervezeti 
és működési rendjét. 

	
Súlyosabb	 illetve	 többszörös	 fegyelmi	 vétség	 esetén	 az	 iskola	 tantestülete	 a	 törvénynek	
megfelelően	 fegyelmi	bizottságot	hoz	 létre,	 amelynek	 feladata	 fegyelmi	 eljárás	 keretében	a	 tett	
körülményeinek	 pontos	 feltárása	 és	 a	 nevelő	 célzatú	 büntetés	 kiszabása.	 A	 fegyelmi	 eljárást	
megelőzően	a	DÖK	és	az	SzMK	közös	kezdeményezésére	megelőző	egyeztető	eljárásra	kerülhet	sor,	
amelyet	az	ügyben	érintett	diák	osztályfőnöke	indíthat	el.	
	
Fegyelmi	büntetések		
	
	 -	nevelőtestületi	megrovás	
	 -	nevelőtestületi	szigorú	megrovás	
	 -	meghatározott	kedvezmények,	juttatások	csökkentése,	illetőleg	-	megvonása	
	 -	áthelyezés	másik	osztályba,	tanulócsoportba	vagy	iskolába	
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	 -	eltiltás	a	tanév	folytatásától	
	 -	kizárás	az	iskolából	
	
A	fokozatok	egy	tanévben	csak	egyszer	adhatók.	
	
A	tanulók	jutalmazása	és	fegyelmezése	a	kollégiumban	
	
A	 tanulók	 tanulmányi	 eredményét	 havonta	 értékeljük,	 és	 a	 legjobbakat	 a	 közösség	 előtt	
megdicsérjük.	Félév	végén	a	legjobb	tanulókat	és	közösségi	munkát	végzőket	jutalmazzuk.	
Fegyelmi	eljárást	lehet	indítani	a	kollégium	tagjai	ellen	a	kollégium	házirendjének	megsértéséért.	A	
kiszabható	büntetések:	

• Megrovás	

• Szigorú	megrovás	

• Kizárás	
A	fegyelmi	tárgyalásra	a	tanulót,	ill.	ha	kiskorú,	a	szülőjét	is	meg	kell	hívni.	
	
A	magatartás	és	a	szorgalom	értékelése	

	
	A	tanulók	magatartásának	és	szorgalmának	megítélése	
• az	 osztályfőnök	 kérje	 ki	 az	 osztály	 tanulónak	 véleményét	 a	 félévi	 és	 év	 végi	 javaslatok	
megállapításához	
• az	osztályfőnök	tájékozódjon	az	osztályban	tanító	tanárok	véleményéről	
• a	 végleges	 osztályzatokat	 az	 osztályfőnök	 javasolja,	 amelyeket	 a	 tantestületi	 osztályozó	
értekezlet	 hagy	 jóvá.	 Amennyiben	 a	 testület	 és	 az	 osztályfőnök	 javaslata	 nem	egyezik,	 akkor	 az	
osztályban	 tanító	 pedagógusok	 szavazással	 döntenek.	 Egyenlő	 szavazat	 esetén	 az	 osztályfőnök	
véleménye	a	döntő.	
	
	
I. A	magatartás	értékelése	
	
Példás:	
• A	 magatartása	 folyamatosan	 példamutató	 a	 tanév	 során,	 valamint	 a	 különféle	 iskolai	

tevékenységeken	munkájával,	viselkedésével	példát	mutat	társainak.	
• A	közösség	életét	jó	irányba	befolyásolja,	folyamatosan	és	eredményesen	végzi	vállalt	feladatait,	

betartja	az	iskola	szabályzatait,	védi	az	iskola	értékeit	
• Felnőttekkel,	társaival	szemben	kommunikációja	példamutató	
• Megjelenése	példamutató	
• Nincsen	osztályfőnöki,	vagy	igazgatói	figyelmeztetése	
• Igazolatlan	órája	nem	lehet	
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Jó:		
Magatartása	folyamatosan	jó	a	tanév	során,	valamint	a	különféle	iskolai	tevékenységeken	
A	tanítási	órákon	figyel,	a	munkát	nem	hátráltatja	
A	közösség	határozatait	végrehajtja	
Felnőttekkel,	társaival	szemben	a	kommunikáció	alapszabályait	betartja	
Viselkedésével,	megjelenésével	az	iskolai	szabályok	betartásával	kapcsolatban	csak	ritkán	
és	apróbb	kifogások	merülhetnek	fel	
Az	esetenként	vállalt,	vagy	rábízott	feladatokat	végrehajtja	
Lehet	egy	osztályfőnöki	figyelmeztetése	
Lehet	három	igazolatlan	órája	

	
Változó:	

Magatartása	változó	a	tanév	során,	valamint	a	különféle	iskolai	tevékenységeken	
A	tanítási	órák	rendjét	esetenként	zavarja	
A	közösség	életében	csak	vonakodva	vesz	részt	
Önként	vállalt,	vagy	rábízott	feladatait	elhanyagolja	
Kifogásolható	viselkedését,	fegyelmezetlenségeit	általában	csak	tanári	útmutatás	
hatására	változtatja	meg,	bár	igyekszik	hibái	kijavítására	
Lehet	osztályfőnöki,	vagy	igazgatói	figyelmeztetése	
Igazolatlan	óráinak	száma	nem	lehet	tíznél	több	

	
Rossz:	

A	tanítási	órákat	rendszeresen,	figyelmeztetések	ellenére	is	zavarja,	a	munkát	hátráltatja	
A	közösség	életében	nem	vesz	részt,	annak	határozataival	nem	törődik	
Viselkedése	rendszeresen	kifogásolható,	többszöri	tanári	figyelmeztetés	is	hatástalan	rá	
Az	iskola	rendjét	és	szabályait	nem	tartja	be,	az	értékeket	rongálja	
Társaival	szemben	durva,	tanáraival	modortalan	
Több	osztályfőnöki,	vagy	igazgatói	figyelmeztetése	van	
Tantestületi	figyelmeztetésben	részesült	
Igazolatlan	óráinak	száma	meghaladja	a	tíz	órát	

II.	A	szorgalom	értékelése	
	
	

Példás:	
Eredményei	megfelelnek	képességeinek	és	lehetőségeinek	
Az	órákon	képességei	és	körülményei	szerint	példamutatóan	dolgozik	
Több	tárgyból	kiemelkedő	érdeklődést	mutat	
Minden	órára	rendszeresen	készül	
Házi	feladatait	minden	esetben	legjobb	tudása	szerint	elkészíti	
Ismereteit	a	tanórákon	kívül	is	igyekszik	bővíteni	
Bizonyítványában	elégtelen	nem	lehet	

	
Jó:	

Szorgalma,	eredményei	éppen	a	képességeinek,	lehetőségeinek	felelnek	meg	
Az	órák	nagy	részén	aktívan	dolgozik	
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Tanulmányi	munkáját	jórészt	lelkiismeretesen	végzi	
Bizonyítványában	elégtelen	nem	lehet	
Felszereléseivel,	házi	feladataival	kapcsolatban	csak	apróbb	kifogások	merülhetnek	fel.	

	
Változó:	

Eredményei	a	képességeinél,	lehetőségeinél	gyengébbek	
A	tanítási	órák	többségén	passzív	
Munkavégzése,	kötelességteljesítése	hullámzó	
Vállalt	és	kötelező	feladatairól	gyakran	megfeledkezik	
Bizonyítványában	lehet	egy	elégtelen	osztályzat	
Felszerelése,	házi	feladatai	hiányosak	

	
Hanyag:	

Eredményei	a	képességeinél,	lehetőségeinél	sokkal	gyengébbek	
Szinte	minden	tantárgyból	érdektelenséget	mutat	
Rendszeresen	nem	készül	
A	bizonyítványában	kettő,	vagy	több	elégtelen	osztályzat	van	

	
A	Friedrich	Schiller	Gimnázium,	Szakközépiskola	és	Kollégium	Pilisvörösvár	
Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Werischwar 
Házirendjének melléklete 

 
Iskolám normái, amelyeknek betartását és betartatását vállalom: 
	
1. Viselkedési	normák:	
	
• Az	intézményben	a	felnőttekkel	és	egymással	szemben	tisztelettudóan	viselkedek,	a	belépéskor	

és	távozáskor	az	iskola	dolgozóinak	és	iskolatársaimnak	köszönök.	
• Párkapcsolatban	a	közízlést	sértő	módon	nem	viselkedek.	
• Az	iskolában	nem	káromkodok	és	nem	beszélek	trágárul.	
• Az	intézmény	területén	tilos	a	dohányzás,	az	alkoholfogyasztás	és	bármiféle	kábítószer	tartása,	

árusítása	 és	 fogyasztása.	 Ez	 a	 szabály	 vonatkozik	 rám	 az	 iskola	 által	 szervezett	 egyéb	
rendezvényen	is!	

• Az	épületben	található	javakat	nem	rongálom,	ha	ilyet	látok,	az	megakadályozom.	Amennyiben	
a	rongáló	személye	megállapítható,	azt	az	intézmény	felelősségre	vonja,	és	kártérítésre	kötelezi.	

• Tanítási	órán	nem	rágózom.	
• Tanórán	nem	használhatom	mobiltelefonomat,	egyéb	szórakoztató	elektronikai	cikkeimet,	és	

kikapcsolt	állapotban	a	táskámban	tartom.	
	
2. Öltözködési	normák:	
	
• Az	iskola	munkahely,	ezért	ennek	megfelelően	öltözködöm,	tehát	az	alábbi	normákat	betartom:	

• 7.,	8.	osztályban	lányoknak	a	smink,	körömlakk	használata,	valamint	a	hajfestés	
fiúknak	és	lányoknak	egyaránt	nem	megengedett.	
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• 9	 –	 13.	 évfolyamon	 a	 nem	 természetes	 hajszín,	 a	 feltűnő	 smink	 nem	
megengedett.	

• Az	iskolában	top,	piercing,	tetoválás	nem	megengedett.	
• A	közízlést,	vallási-	és	etnikai	csoportokat	sértő	jelképek	és	feliratok	viselete	tilos.	
• Iskolai	 rendezvényeken	 és	 ünnepségeken	 lányok	 matrózblúzban,	 vagy	

nemzetiségi	 ruhában,	 a	 fiúk	 fehér	 ingben	 és	 sötét	 nadrágban,	 vagy	 öltönyben	
jelennek	meg.	

	
3. Hiányzás,	késés:	
	
• Az	 iskola	területét	tanítási	és	 iskolai	rendezvények	 ideje	alatt	csak	engedéllyel	hagyhatom	el.	

Kilépőkártyát	az	osztályfőnökömtől	kérek,	és	kilépéskor	a	portán	leadom.	
• Hiányzás	esetén	a	szüleim	még	aznap	kötelesek	telefonon	értesíteni	az	iskolát.	
• A	hiányzást	egy	héten	belül	igazolom,	különben	az	osztályfőnök	igazolatlannak	tekinti	azt.	
• Orvosi	igazolásomat	szüleimmel	aláíratom.	
• Szülői	kikérőt	és	igazolást	csak	az	ellenőrzőbe	íratok.	
• Késéseim	ideje	összeadódik,	45	perc	esetén	egy	igazolatlan	órát	kapok.	
• A	szüleim	egy	évben	összesen	három	napot	igazolhatnak.	Ha	hosszabb	időre	kérnek	el,	ahhoz	az	

osztályfőnök	(egy	héten	túl	az	igazgató)	engedélye	szükséges.	
• Iskolai	 táborokon,	 külföldi	 utakon	 kifogásolható	magatartás	 és	 tanulmányi	 átlag	 esetén	 nem	

vehetek	részt,	egyéb	esetben	az	osztályfőnök	és	az	osztályban	tanító	tanárok	döntenek	erről.	
	
4. Személyes	vagyontárgyak:	
	
• Mobiltelefonért,	ékszerért,	 ipod-ért,	pénzért	és	egyéb	vagyontárgyakért	az	iskola	felelősséget	

nem	vállal.	
• A	 nagyobb	 összegű	 pénzt	 és	 egyéb	 értékesebb	 vagyontárgyakat	 napközben	 a	 titkárságon	

leadhatom.	
	
5. Egyebek:	
	
• A	diákok	parkolási	lehetőségeit	a	házirend	szabályozza.	
• Ha	 a	 tanítási	 órára	 becsöngettek,	 a	 büfében	 nem	 tartózkodom.	 Szúró,	 támadó	 és	 egyéb	

veszélyes	fegyvert	nem	hozok	az	iskolába.	
	
Ezek	a	normák	alapvető	emberi	normák,	melyeknek	célja	nem	a	tiltás,	hanem	a	közösség	sikeres	
működésének	elősegítése.	
	


