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Köszöntő 

 

Kedves Diákjaink! 

 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulói vagytok. Iskolánk sok - sok értékes hagyományt tudhat magáénak, 

szeretnénk, ha Ti is megőriznétek ezeket. 

Közösségünk vezetőségből, tanárokból, diákokból és az iskola működését segítő 

dolgozókból áll. Jó közösség csak az lehet, amelynek világos követelményei és áttekinthető 

rendje van. Ezért adunk Házirendet a kezetekbe, hogy tudjátok, mihez van jogotok, miért kell 

felelősséget vállalnotok, amikor hozzánk beiratkoztok. 

Iskolánk Házirendjének betartásával a szeretet rendjében érlelődő, tanáraitokat és 

egymást megbecsülő, tisztességesen dolgozó fiatalok lehettek. Értékes munkátokkal 

gyarapíthatjátok intézményünk szellemi értékeit. 

 

Iskolánk Házirendje a könyvtárban, az osztálytermekben, valamint a honlapunkon is 

megtekinthető. 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Kérjük Önöket is, hogy olvassák el gondosan Házirendünket, és működjenek együtt 

velünk, hogy gyermekeik fejlődése érdekében keresztény nevelési elveinket együtt 

valósíthassuk meg. 

 

 

 

 

Tormássiné Kapitány Ágotha                                            

intézményvezető 
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1. Bevezető rendelkezések 

 

A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és 

más alkalmazottra egyaránt. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin megismertetik tanítványaikkal a 

Házirend szövegét, és azokat a szabályokat, amelyek a tanulói jogokkal, kötelességekkel 

foglalkoznak. 

 

Az intézmény adatai: 

 

 az intézmény neve: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

 feladatellátási helyei: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. (székhely) 

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 19. 

4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 5. 

4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42. 

4461 Nyírtelek, Iskola utca 2. 

 alapító szerve: Nyíregyházi Római Katolikus Egyház, Szent Antal Plébánia 

 az intézmény fenntartója: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

 intézményi OM azonosító: 033665 

 

Elérhetőség: 

 

Telefon: +36-42-444-300 (iskola); +36-30-416-0239 (óvoda) 

E-mail: szentimrenyh@gmail.com 

Honlap: szentimre-nyh.hu 

 

  

mailto:szentimrenyh@gmail.com
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2. Az iskolai életre vonatkozó jogok és kötelességek 

 

2.1. A tanulók jogai az iskolában 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő színvonalas oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

 biztonságban és egészséges környezetben oktassák, iskolai tanulmányi rendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 igénybe vegye az iskola eszközeit, létesítményeit, az iskola által nyújtott tanulmányi 

és egyéb lehetőségeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, 

tanulószoba, kedvezményes étkezés),  

 rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő oktatásban részesüljön, 

 részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjen, 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön, és a tanuló életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat 

intézményéhez forduljon segítségért, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon, 

 kollégiumi ellátásban részesüljön, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

 tanulmányi eredményét, érdemjegyeit, magatartási és szorgalmi minősítését 

megismerhesse, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken,  

 a témazáró dolgozat íratásának időpontjáról egy héttel a dolgozat előtt a szaktanártól 

tudomást szerezzen,   

 egy napon belül két témazáró dolgozatnál több nem iratható, más számonkérés lehet, 

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg két héten belül kézhez kapja, 

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,  

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök 

stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen,  

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

szabadidejében munkát vállalhasson,  
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 egyéni, közösségi problémái megoldásához segítséget kérjen iskolánk lelki 

vezetőjétől, osztályfőnökétől, tanáraitól, az iskolaorvostól, illetve az iskolavezetéstől,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű 

támogatásra a fedezet rendelkezésre áll, 

 szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járjon (kulturális programok, 

tömegsport, sportversenyek stb.),  

 átvételét kérje más iskolába. 

 

2.2.  Tanulói jogok gyakorlása 

 

 Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot. 

 Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen 

történik. 

 Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton 

(DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

 A tanulók a választható tanórai és tanórákon kívüli elfoglaltságukat az 

osztályfőnökükkel való megbeszélés alapján tervezik meg. 

 A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint 

alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 Diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.  

 A tanulók iskolán kívüli gyermek- vagy sportegyesület tagjai lehetnek, ahol 

szentimréshez méltóan kell viselkedniük. 

 

2.3.  A tanuló kötelessége, hogy 

 

 részt vegyen a kötelező és a választott, a Pedagógiai Programban és a Munkatervben 

meghatározott kötelező, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb 

foglalkozásokon, 

 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, 

pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját 

környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási 

órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket,  

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét,  

 a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,  

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

 óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 



„Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” 

Admonitiones (Intelmek) 

 8 

 betartsa az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,  

 részt vegyen a tanórákon, a Pedagógiai Programban és a Munkatervben meghatározott 

kötelező foglalkozásokon, 

 köteles a tanuló a tanítási órák, a kötelező foglalkozások és a rendezvények kezdete 

előtt 10 perccel megjelenni, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza,  

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, 

 a lányok és a fiúk kapcsolata ne sértse az erkölcsi normákat, megfelelő önkontrollal 

rendelkezve kerüljék a jó ízlést bántó magatartást. 

 

3. A tanulói munkarend 

 

3.1. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

 

Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján 

a DÖK egyetértésével. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg.  

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.  

A tanulók órarendje tartalmazza az egyéb foglalkozásokat is. 

A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. 

 

3.2.  Iskolába érkezés 

 

Az intézmény udvarán lévő parkolókat csak az intézmény dolgozói használhatják. 

 

A tanulók – ha a Házirend, illetve a munkarend a továbbiakban másképp nem rendelkezik – 

7:30 percig érkeznek az iskolába. 7:15-től az ügyeletes tanár felügyelete alatt van lehetőségük 

a tanteremben csendben várakozni, kipakolni, előkészülni a tanítási órákra. Az ügyeletes tanár 

7:40-kor regisztrálja a későn érkezőket.  

A szaktanterembe az órát tartó tanár vezetésével vonulnak be. 

 

Intézményünkben elektronikus beléptető rendszer működik. Ennek célja a diákok 

intézménybe érkezésének és távozásának gondos regisztrálása, valamint az étkezési támogatás 

korrekt és maximális mértékű kimutatása, illetve igénylése. 

A beléptető rendszer működtetése adatkezelésnek minősül, melynek során a hatályos 

jogszabályoknak és ombudsmani állásfoglalásoknak megfelelően kizárólag olyan adatokat 

tartunk számon, melyeket hagyományos módon az elektronikus naplóban, illetve az étkezés 

rendelésekor az eddigiek során is nyilvántartottunk. 

A beléptető rendszer érintős mágneskártyával működik. Az első kártyát ingyenesen 

biztosítjuk. Ugyanezen kártya szolgál a megrendelt étkezés nyilvántartására. Kizárólag a 

kártya használatával vehető igénybe a tízórai, az ebéd, illetve az uzsonna.  
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Kártya elvesztése, rongálása 

A kártyát megrongálni tilos. (Javasoljuk, hogy a kártya kezelésére mágneskártya tárolására 

alkalmas tokot szerezzetek be.) Elvesztés vagy rongálás esetén a következő kártyát 900 

forintért tudjuk biztosítani. 

 

Az 1. és 5. osztályosok szülei az első tanítási héten reggel felkísérhetik a tanterembe 

gyermeküket. (Az 5. osztályosok szüleinek regisztráltatniuk kell magukat a portán.) 

 

3.3.  A tanítás megkezdése, tanítási óra, benntartózkodás 

 

 A tanítási órák kezdete előtti jelző csengő megszólalása után mindenkinek be kell 

menni a tanterembe. 

 Az első találkozás alkalmával a tanulók tanáraikat és az iskola dolgozóit egységesen 

ilyen módon köszöntik: 

1-4. évfolyamokon: Dicsértessék a Jézus Krisztus!, 

5-12. évfolyamokon: Laudetur Jesus Christus! 

 A tanítás imádsággal kezdődik és fejeződik be. 

 Tanítás előtti ima:  

Kérünk Téged, jóságos Istenünk, segíts bennünket és add ránk áldásodat, hogy 

mindaz, amit megismerünk, megtanulunk, mindig javunkat és a Te dicsőségedet 

szolgálja. Ámen. 

 Tanítás utáni ima:  

Hálát adunk Neked, Mennyei Atyánk, hogy kegyelmedből ma is előbbre jutottunk 

magunknak és világodnak megismerésében. Kérünk, vezess bennünket az igaz élet 

útján a jóság és a boldogság felé. Ámen. 

 Az 1-4. évfolyamos diákok önállóan nem hagyhatják el az iskola épületét. 

 Az 5-10. évfolyamos tanulók tanítási idő alatt csak osztályfőnök, intézményvezető-

helyettesek, intézményvezető írásbeli engedélyével távozhatnak. E tanárok 

távollétében igen kivételes helyzetben más tanár engedélyével is elhagyhatják az 

iskolát. 

 A 11-12. évfolyamos diákok esetében az órarend kialakulása után 

osztályokra/csoportokra/személyre szabottan kell meghatározni, hogy mely tanulók 

távozhatnak az adott lyukasórában az iskolából. (A tanórák előtti rendezvények, pl. 

adventi hétindító után is keletkezhet lyukasóra.) A lyukasórák rendjét táblázatban a 

portán elhelyezzük. Kilépéskor és belépéskor a mágneskártyát le kell húzni. Ha a 11-

12. évfolyamos diák nem hozza magával a mágneskártyát, lyukas órában nem 

hagyhatja el az intézmény területét. 

 Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. 

A portás a tanulót keresők esetében a vendéget a porta előtt várakoztatva gondoskodik 

arról, hogy az ügyeletes tanuló megkeresse és a porta elé hívja azt a diákot, akit a 

vendég keres.  

 Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

 

3.4.  A délutáni tevékenységek rendje 
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 Az 1-4. évfolyamokon a 16:00-kor távozó gyerekeket a foglalkozást vezető pedagógus 

lekíséri a portán várakozó szülőkhöz. Amennyiben a szülő 16:00-nál korábbi 

időpontban kívánja elvinni gyermekét, előre kell jeleznie. A gyermeket csak az előre 

megjelölt/bejelentett személynek adjuk át.  

 Azok az 1-4. évfolyamos diákok, akikért csak később tudnak jönni, 16:00-16:30 

között az erre kijelölt tanteremben, 16:30-17:00 között az általános iskola aulájában az 

ügyeletes pedagógus felügyelete alatt várják szüleiket. 

 Az 5-8. évfolyamos tanulók napközis/tanulószobai elfoglaltsága 16:00 óráig tart. A 

szülőnek írásban kell kérvényeznie, ha rendkívüli esetben 16:00 előtt szeretné elvinni 

a gyermekét.  

 

3.5.  Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje 

 

 A díszterem-kápolnában az iskolai programokon minden osztálynak a kijelölt helyen 

kell ülnie, és a hely szelleméhez méltóan kell viselkednie. 

 Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, melynek kölcsönzési rendje a 2. 

számú mellékletben szerepel. 

 A számítógéptermek sajátos rendje a 3. számú mellékletben, a tornatermek, öltözők és 

szertárak használatának rendje a 4. számú mellékletben szerepel. 

 

 

3.6.  A tanítási órák, foglalkozások közti szünetek, főétkezésre biztosított hosszabb 

szünet, csengetési rend 

 

A szünetek rendje 

 

 Szünetekben az ügyeletes tanár, illetve a pedagógiai asszisztens rendelkezéseit be kell 

tartani. 

 Az óraközi szünetek 5, 10, illetve 15 percesek, az ebédszünet 25 perces.  

 Az 5-8. osztályos tanulók a tízórai szünet kivételével elhagyják a termet, a 10 perces 

szünetekben az ügyeletes tanár intézkedése alapján jó idő esetén az udvaron 

tartózkodnak. Valamennyi tanulónak lehetősége van, és mozgásigényük, szellemi 

felfrissülésük érdekében ajánlatos is a többi szünetben is az udvaron tartózkodni. 

 A szünetben kerülni kell az olyan játékot, amely veszélyezteti a tanulók testi épségét 

vagy rongálást okoz.  

 Becsengetéskor a tanulók azonnal bemennek a tanterembe, bent várják az órára érkező 

tanárt. 

 Az előadókban, a tornatermekben csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak.  

 

 

3.7.  A hetesek kötelességei 

 

 A hetesek beosztását és egyéb felelősök kötelességeit az osztályfőnök, illetve a 

szaktanárok határozzák meg. 
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 7:40-kor az 5-8. osztályokban összeszedik a telefonokat, és az erre rendszeresített 

dobozban a tanári szobába leviszik. A telefonos dobozt a napközis foglalkozást 

felügyelő tanár viszi fel a terembe a tanulmányi munka megkezdése előtt. Akik ebéd 

után vagy a tanulmányi munka előtt mennek haza, azok a diákok kikérik a nevelői 

szobából a telefonjukat, és elhagyják az iskolát. 

 Gondoskodnak a tanítás előtt és az óraközi szünetekben a termek szellőztetéséről.   

 A tanóra után letörlik a táblát.  

 Felelnek a terem tisztaságáért, és minden rendellenességet jelentenek az 

osztályfőnöknek vagy az órát tartó tanárnak. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. Ha becsengetés után 5 perccel a tanár 

nem jelenik meg, a hetes jelzi az igazgatóhelyettesnek. 

 Minden óra elején jelentenek, és felsorolják név szerint a hiányzókat a következő 

bevezetéssel: 

Tanárnőnek /Tanár úrnak tisztelettel jelentem, hiányzik: ................... 

 A tanítás végeztével az ablakot becsukják és a székeket az asztalra felrakatják. 

 Távozáskor leoltják a villanyt.  

 Ha a hetes hiányzik, a névsorban utána következő tanuló helyettesíti. 

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

4. Étkezések rendje 

 

Az iskola tanulóinak étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az alábbi nyitvatartás 

szerint szolgálja ki a diákokat: 

07.30 – 13.00 

13.30 – 15.00  

 

A büfében alsó tagozatos diákok nem vásárolhatnak. 

Az ebédelés rendje az aulában és az ebédlő ajtajára kifüggesztett beosztás szerint történik. 

Étkezni kulturáltan és fegyelmezetten kell. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az 

étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt. 

 

5. Viselkedési és öltözködési normák 

 

5.1.Iskolánk keresztény iskola, ebből következően 

 

 a vasárnapot és más kijelölt egyházi ünnepeket is szentmisével (illetve istentisztelettel) 

ünnepeljük meg. A „szentimrés” diák a keresztény világnézetet és erkölcsöt elfogadja, 

az iskola diákjaként életét ennek megfelelően alakítja, vallását felekezete normái 

szerint gyakorolja (a 14. életévét még be nem töltött tanulók esetében a szülő mint a 

tanuló gondviselője a gyereket az iskola nevelési elveivel és gyakorlatával 

összhangban vallásosan, a keresztény világnézet és erkölcs szerint neveli, biztosítja 

számára a felekezetének megfelelő vallásgyakorlatot). 

 a tanulóknak udvariasnak és előzékenynek kell lenniük a felnőttekkel szemben.  
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 tanulóink egymás közötti viselkedését a baráti jóindulat kell jellemezze. Egymás iránti 

megbecsülés, tisztelet és felelősségérzet jellemezze kapcsolataikat.  

 az ízléstelen és trágár beszéd tilos! 

 

5.2. Mobiltelefonok és más digitális eszközök, alkalmazások használata: 

 Az alsó tagozatosoknak (1-4. évfolyam) tilos engedély nélkül mobiltelefont behozni 

az iskolába – engedélyt az osztályfőnök ad, ha az adott tanuló esetében feltétlenül 

szükségesnek látja, és ezzel párhuzamosan gondoskodik annak tárolásáról. 

 Az 5-8. évfolyamon tanulók lehetőleg ne hozzanak mobiltelefont az iskolába, ha 

mégis, csak saját felelősségre tehetik, és a telefont a tanítás kezdetétől végéig a 

nevelőiben elhelyezett telefonos osztálydobozukban tárolják. Ha az 5-8. évfolyamos 

tanuló nem adja le a telefont, már az első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést 

kap. 

 A 9-12. évfolyamos diákok reggel 7:40-ig és délután 14:00 órától használhatják a 

mobiltelefont az iskola területén.  

 A 9-10. évfolyamos tanulók kikapcsolva a táskájukban tarthatják a telefonjukat, 

használatuk a tanítási órákon és a szünetekben is tilos – kivéve, ha a szaktanár 

engedélyezi a tanórai használatot.  

 A DÖK kérése alapján a 11-12. évfolyamos tanulók a tanórai szünetekben kizárólag 

az osztálytermekben használhatják a mobiltelefonjukat. 

 Ha a tanuló a fenti eszközöket nem a Házirendnek megfelelően használja, akkor azt a 

tanár elveszi, első alkalommal azt csak a tanítási nap végén az igazgatói irodában 

veheti át, második alkalommal már csak a szülő veheti át az intézmény vezetőjétől. 

Ekkor az érintett tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap.  

 Más hangkeltő eszköz használata sem engedélyezett (fülhallgatón keresztül sem). 

iPod, MP3, MP4 lejátszó, okostelefon, okosóra, táblagép stb. használata az iskolában 

tanórai projektekben kifejezetten tanári kérésre lehetséges. A tanuló elektronikus 

eszközeit a dolgozatok előtt köteles kikapcsolva padja szélére helyezni. 

 A tanulók az iskolában, illetve az intézmény szervezésében megvalósuló iskolán 

kívüli programokon semmilyen eszközzel nem készíthetnek engedély nélkül hang- 

vagy képfelvételeket. 

 Az internetes közösségi oldalakat a tanulók csak a rájuk vonatkozó szabályoknak 

megfelelően használhatják. Hamis adatokkal történő regisztráció vagy a keresztény 

szellemiséggel össze nem egyeztethető tartalmak feltétele szankciót von maga után. 

 A tantermekben elhelyezett készülékeket, a multimédiás boxot engedély nélkül nem 

használhatják a diákok. 

 

5.3. Egyéb rendelkezések: 

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

hagyhatják el. A szemetet a padokból minden óra után ki kell szedni, utolsó tanítási 

óra után a székeket fel kell rakni (kivéve alsó tagozat és a napközis termek), a villanyt 

le kell kapcsolni, és az ablakokat be kell zárni. Mindenkinek ügyelnie kell a tárgyak 

tisztaságára és épségére.  

 A falakra és a padokra írni vagy firkálni tilos! 
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 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az 

utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a 

visszarendezést. 

 Az iskolai rendezvények, klubdélutánok 22:00 óráig tarthatók. Ezt követően kötelező 

rendet rakni. 

 A táskát, kabátot és tornafelszerelést mindenki a saját szekrényében tárolhatja. 

 A fűtőtestekre és az ablakpárkányra ülni, az ablakból kihajolni és bármit kidobni nem 

megengedett. 

 Ügyelni kell a WC kulturált használatára. 

 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a 

tanulók részére szervezett rendezvényeken (tanulmányi kirándulás, lelkigyakorlat, 

táborok, bálok) tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (szeszesital, drog, dohányáru, 

energiaital) birtoklása, árusítása, fogyasztása. 

 Az oktatás nyugalmának és a diákok helyes személyiségfejlődésének érdekében tilos a 

pornográf tartalmú képek, újságok és elektronikus adathordozók behozatala az 

intézménybe (kollégium, általános iskola, gimnázium)! 

 Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása, 

valamint mindenféle kereskedelmi tevékenység (adás-vétel)! 

 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 

 Bármilyen hirdetést vagy plakátot csak intézményvezető vagy helyettesei 

engedélyével lehet kifüggeszteni. 

 Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat 

magával. 

 Az iskolában rágógumizni tilos! 

 Kártyázni csak a tantermekben, szabadidőben, kulturáltan, tét nélkül szabad. 

 

5.4.  A tanulók kötelező ünnepi viselete 

 

 lányoknak: fehér ingnyakú, hosszú ujjú blúz és fekete mellény (9-12. évfolyam), 

nyakkendő, jelvény; térdig érő egyszerű fekete szoknya, színben hozzá illő harisnya és 

fekete cipő. 

 fiúknak: fehér ing, egyen-nyakkendő, fekete nadrág, fekete zokni, fekete cipő.  

 A cserkészek az ünnepségeken cserkész egyenruhában jelennek meg. 

 A tornafelszerelés lányoknak fehér trikó (9-12. évfolyamon felmenő rendszerben 

fehér, szentimrés feliratos), fekete tornanadrág, fehér zokni, tornacipő, a fiúknak 

sötétkék nadrág, fehér trikó (9-12. évfolyamon felmenő rendszerben fehér, szentimrés 

feliratos), fehér zokni, tornacipő. Testnevelésórán a tanuló csak a Házirendben előírt 

tornafelszerelésben vehet részt. 

 

 

6. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

 

 Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztás igazolt, ha: 



„Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” 

Admonitiones (Intelmek) 

 14 

 a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a 

távolmaradásra, 

 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta, 

 a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni.  

 Ha a tanuló pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal 

marad távol, távolmaradását a részvételt a szervező intézmény által kiállított 

igazolással igazolja. 

 Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, (már első alkalommal) az 

osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. 

 Ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 10 órát, az osztályfőnök 

ajánlott levélben köteles értesíteni a szülőt. Ha az iskola értesítése eredménytelen 

maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 tanítási órát vagy 

egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 tanítási órát 

és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési, 

valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 

tanuló szülőjének az értesítésében. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 tanítási 

órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 Mulasztását a tanuló akkor igazolja, amikor először jön iskolába. A két héten belül 

nem igazolt hiányzást igazolatlannak kell tekinteni! 

 Fertőző betegség esetén külön igazolást is mellékelni kell.  

 Tanévenként legfeljebb 3x1 nap hiányzást betegség vagy előre nem látható ok miatt a 

szülő is igazolhat. 

 A szülőnek az előre nem látott mulasztás(oka)t és annak indoklását (pl. betegség) a 

hiányzás első napján jelentenie kell telefonon vagy e-mailban az osztályfőnöknek, 

illetve 8:30-ig a gazdasági irodában is jeleznie kell - az étkezések lemondása miatt. 

 Hosszabb időre az intézményvezetőtől írásban és legalább három nappal a hiányzás 

megkezdése előtt kell engedélyt kérni. Távol maradni csak az engedély megszerzése 

után lehet. Igazolatlannak tekintendő a hiányzás, ha a bejelentés elmaradt, vagy a 

tanuló engedély nélkül mulasztott.  

 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolnia kell. 

A késések ideje összeadandó. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, 

a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki 

a tanóráról.  

 Orvosi vizsgálatra a tanuló abban az esetben mehet tanítási idő alatt, ha a tanítási időn 

kívül nincs rá lehetőség. Engedélyt ilyenkor is előre kell kérnie írásban a szülőnek, 

illetve a nevelőtanárnak.  

 Nyelvvizsgára való felkészülés esetén egy nyelvre egy tanítási évben összesen 4 nap 

felkészülési idő vehető igénybe, ehhez járulnak a vizsganapok (max. 2 nap). Többszöri 
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próbálkozás esetén csak a vizsganap igazolható. Ezt a tanulók bejelentik az 

osztályfőnöknek, az igazoló iratokat pedig bemutatják. 

 Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére 

három nap igazolt távollétet kaphat. Az engedély nélküli vagy utólag igazolt távollét 

igazolatlan hiányzásnak számít. 

 Az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 11-12. évfolyamos 

tanulója - tanítási évenként legfeljebb 1-1 alkalommal - pályaválasztási célú 

rendezvényen vehet részt vagy pályaválasztási céllal maradhat távol, feltéve, ha a 

részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja. 

 Ha a tanuló a betegség miatti távollét után nem vehet részt teljes értékű munkával a 

testnevelésórán/órákon, akkor írásos orvosi véleményt kell kérni arról, hogy milyen 

mértékben terhelhető.  

 Testnevelés teljes felmentést, könnyítést csak az iskolaorvos adhat.  

(szakorvosi javaslat alapján).  

  Új szakorvosi véleményekkel szeptember végéig van lehetőség az iskolaorvost 

felkeresni, felmentést kérni. Második félévben február vége a határidő. 

 A szülő/kollégiumi nevelőtanár alkalmanként csak egy testnevelés órányi teljes 

felmentést kérhet írásban gyermekének. Ha a tanulónak hosszabb felmentésre van 

szüksége, orvoshoz kell mennie.  

 A felmentést, melyet a szülő (törvényes képviselő) aláírásával látott el, a tanóra elején 

kell bemutatni.  

 A „teljes felmentett” tanulók, akik (egész tanévben, félévben) tartósan felmentettek, 

valamint az „eseti felmentettek”, kötelesek a testnevelés órák alatt a lelátón, vagy a 

tornateremben a testnevelő tanár felügyelete alatt tartózkodni. (Kivéve első és utolsó 

óra.) 

 A „Könnyített” besorolású tanulók minden testnevelés órán diagnózisuknak megfelelő 

könnyített munkát kötelesek végezni. 

 A 2/A besorolású gyógytestnevelésre járó tanulók 2db gyógytestnevelés és 3 db 

testnevelésórán kötelesek aktívan részt venni hetente.  

 A 2/ B besorolású gyógytestnevelésre járó tanulók hetente 3 db gyógytestnevelés órán 

kötelesek részt venni 

 A kórházba „Egyéni tornára” járó tanulók testnevelésórán aktívan nem vesznek részt.  

 A „Sportegyesületbe leigazolt”, tanulók, 3db testnevelésórán kötelesek részt venni 

hetente, 2 óráról mentesítést kérhetnek a sportegyesületük által szeptember 15-ig 

kiadott, aláírt, lepecsételt igazolás alapján! 

 Azok a tanulók, akik gyógytestnevelés foglalkozáson vesznek részt, valamint igazolt 

sportolók az iskolai testnevelésórán kötelesek megjelenni, és a lelátón, vagy a 

testnevelésórán a testnevelő felügyelete alatt tartózkodni; kivéve, ha a tanuló számára 

ez első vagy utolsó tanóra.  

 

7. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

 

7.1. Magatartás 

 A példás magatartású tanuló  

 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató, 

 példamutató lelki életet él, 
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 az iskolai Házirendet betartja és másokkal is betartatja, 

 az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, bekapcsolódik a közösség 

munkájába, 

 legfeljebb a fegyelmező intézkedések legenyhébb fokozatában részesült, és 

számonkérések alkalmával nem használ meg nem engedett segédeszközt, 

 nincs igazolatlan mulasztása. 

 

 A jó magatartású tanuló  

 az iskolai rendszabályokat következetesen betartja, 

 a közösség munkájában részt vesz, 

 lelki élete megfelelő, 

 tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó,  

 magatartáskultúrája esetenként kifogásolható, 

 vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére, 

 írásbeli osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb büntetésben nem 

részesült, 

 legfeljebb 2 igazolatlan órája van. 

 

 A változó magatartású tanuló  

 viselkedésével szemben kifogások merülnek fel,  

 kifogásolható cselekedetei megismétlődnek. 

 a közösségi munkából nem szívesen vállal részt, 

 a közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad, 

 tanáraival, társaival szembeni magatartása nem udvarias,  

 indulatait nem mindig képes fékezni,  

 hangneme kifogásolható, 

 igazolatlan késésekből 1 igazolatlan órája van,  

 testnevelés felszerelés hiánya miatt 3 igazolatlan órája van. 

 

 A rossz magatartású tanuló  

 a Házirend szabályait rendszeresen megszegi, 

 az iskola lelkiségével össze nem egyeztethetően, az iskola programjain oda 

nem illő módon viselkedik, 

 kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, 

munkájuk eredményességét gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a 

közösséget,  

 tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen, 

 iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható,  

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért a fegyelmi büntetések súlyosabb 

fokozatában részesült. 

7.2. Szorgalom 

 Példás a tanuló szorgalma  

 ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi,  

 a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és 

rendszeresen felkészül,  

 az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába,  
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 az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken.  

 

 Jó a tanuló szorgalma  

 ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő és ez jellemzően 

szorgalmas munkájának köszönhető. 

 

 Változó a tanuló szorgalma 

 ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekvő,  

 kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti,  

 hullámzó teljesítményt mutat. 

 

 Hanyag a tanuló szorgalma 

 ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében,  

 kötelességét gyakran elmulasztja,  

 munkájában megbízhatatlan. 

 

8. A jutalmazás és alkalmazásuk formái 

 

Az iskolában a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 szaktárgyi, szakköri munkáért, versenyeredményért 

(versenyre készülésért szaktárgyi jeles is adható) 

 osztályfőnöki dicséret 

 az osztályban végzett kiemelkedő munkáért 

 az iskola érdekében végzett közösségi munkáért 

 igazgatói dicséret 

 kiemelkedő versenyeredményekért 

 az iskola érdekében végzett kiemelkedő munkájáért 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók ballagáskor, a tanév végén a Te Deum 

keretében jutalmazhatók. A jutalmazás formái: oklevél, könyvjutalom, „Aranykoszorús 

Szentimrés” kitüntetés.  

 

Az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés adományozásának feltételei: 

Intézményünk saját kitüntetése az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés. Kiváló (nem 

feltétlenül kitűnő) tanuló kaphatja, aki a közösségi munkából is példamutatóan kivéve a részét 

hatékonyan hozzájárult az iskola keresztény szellemiségű közösséggé formálásához, 

intézményünk jó hírének öregbítéséhez. 

 

9. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei  

 

9.1. Fegyelmező intézkedések és büntetések 

 Fegyelmező intézkedések 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói figyelmeztetés  
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 igazgatói intés 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 Fegyelmi büntetések  

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából 

 

A bejegyzett fegyelmező intézkedésekről az elektronikus naplón keresztül értesítjük a 

szülőket, a fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot postai úton juttatjuk el. 

 

9.2. Büntetési irányelvek 

 Szaktanári figyelmeztetést kap a tanuló, ha  

 a tanulmányi kötelezettségeit elhanyagolja,  

 a tanórán, foglalkozáson fegyelemsértést követ el. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló, ha  

 hetesi kötelességét, vállalt feladatát, a közösségi feladatát (adminisztratív vagy 

gazdasági jellegű feladat) nem teljesíti,  

 fegyelmezetlenül, durván viselkedik, 

 igazolatlanul mulaszt órát, 

 engedély nélkül távozik az iskolából, 

 rendszeresen elkésik a tanóráról, iskolai programokról. 

 Osztályfőnöki intésben részesül a tanuló, ha 

 kötelességeit sorozatosan elhanyagolja, 

 3-4 igazolatlan órája van, 

 iskolánkhoz méltatlan magatartást tanúsít, 

 szándékosan rongál, hanyagságáért kártérítési kötelezettség terheli. 

 Igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló, ha  

 az osztályfőnöki intés után újabb fegyelmi vétséget követ el, 

 súlyos rendbontást követ el, 

 az iskola bármely dolgozójával szemben tiszteletlen, sértő magatartást tanúsít. 

 Igazgatói intésben részesül a tanuló, ha  

 ismétlődő rendbontást követ el, 

 5-7 igazolatlan órát mulaszt, 

 a Házirendet ismételten megsérti. 

 Igazgatói megrovásban részesül a tanuló, ha  

 8-10. igazolatlan órát mulaszt, 

 igen súlyos fegyelemsértést követ el. 

 Igazgatói szigorú megrovásban részesül a tanuló, ha 

 az iskola hírnevét romboló magatartást tanúsít,  

 tanárával szemben súlyos tiszteletlenséget, társával szemben súlyos vétséget 

követ el, 
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 utolsó figyelmeztetés, mely után a következő (akár kisebb) fegyelmi vétség az 

iskolából való kizárással jár. 

A nevelőtestület dönthet az iskola által biztosított kedvezmények, juttatások csökkentéséről, 

illetve megvonásáról a Házirend súlyos megszegése esetén. 

 

Különösen súlyos megítélés alá esik 

 a szeszesital fogyasztása, 

 a lopás és szándékos rongálás, 

 a kábítószerrel való bármiféle kapcsolat, 

 az iskolán kívüli közösségi programokon az osztály vagy csoport engedély 

nélküli elhagyása, 

 a másik ember ellen irányuló agresszív cselekedetek (bántalmazás, verekedés, 

zaklatás, internetes zaklatás). 

 

Az intézményvezető az osztályfőnök javaslata alapján a szülőknek gyermekük más iskolába 

való átíratását javasolja azokban az esetekben, amennyiben: 

 a tanuló nem törekszik iskolánk fegyelmi rendjének, lelkiségének 

megvalósítására többszöri figyelmeztetés ellenére sem, 

 magatartása veszélyezteti az osztályközösség rendjét, a tervszerű nevelési és 

oktatási munkát, 

 a tanuló teljesítőképessége, illetve teljesítménye messze elmarad iskolánk 

elvárásaitól. 

 

10. A felvételi eljárás szabályai 

 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 

előnyben részesítjük azokat a felvételiző diákokat, akiknek testvérei az intézményben 

tanulnak, illetve kiemelkedően pozitív lelkipásztori ajánlást hoznak magukkal. 

 

Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 

érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

 

 

11. Tantárgyválasztás, a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

választására vonatkozó szabályok 

 

Az iskolában a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen 

belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanulói 

részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon 

választható tanítási óra. A kötelező tanítási órákon egy adott osztály valamennyi tanulója 

köteles részt venni. 

 

Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a 
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mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a 

kötelező tanítási órát. 

 

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is.  

 

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét.  

 

A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. A tanuló választása egész tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások 

(szakkör, önképzőkör, sportkör) kínálatát a tanulók a tanév első hetében ismerhetik meg, és 

azokra az osztályfőnökükkel való megbeszélés után a megadott határidőig jelentkezhetnek. A 

tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, 

továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

 

Választott tárgyat, illetve foglalkozást 1-10. évfolyamon igazgatói engedéllyel, lezárt félév 

után, kivételes esetben lehet leadni. A 11. és 12. évfolyamokon kivételes esetben csak a 

szaktanár javaslatára, lezárt félév után változtatható meg, ill. adható le a választott tantárgy. 

 

A diákkörökbe (szakkör, önképzőkör, sportkör) jelentkezés önkéntes. A választott 

diákköröket egész évben rendszeresen kell látogatni, hiányzásukat a diákok kötelesek 

igazolni. Az 5. és 8. évfolyamos tanulók számára az énekkari foglalkozások látogatása – 

kiválasztásuk esetén – kötelező. Felmentésük egyéni elbírálás által történik. 

 

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi 

kérelmének elbírálása előtt egyeztetnie kell elképzeléseit az intézmény igazgatójával, illetve 

az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolhatja. 

 

12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja 

és határideje 

 

12.1. Osztályozóvizsga 

Az iskolában az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az 

intézmény pedagógiai programját képező helyi tanterv határozza meg. 

 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, 

ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
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 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

 az alapfokú nevelés-oktatás, valamint a középfokú nevelés-oktatás 

szakaszában a 250 tanítási órát 

 alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát  

meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

Osztályozóvizsgát kell tennie továbbá a tanulónak 

 más intézményből való átvétel esetén, ha az adott tantárgyat nem tanulta, 

 ha a tanuló független bizottság előtt tesz vizsgát, 

 előrehozott érettségi vizsga letételét megelőzően. 

 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma eléri a 20 órát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a 

tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor a szaktanárral való egyeztetés 

után az igazgatóhoz kérelmet kell benyújtania a szaktanár aláírásával, hogy osztályozóvizsgát 

tehessen. Az engedély megszerzése esetén az igazgatóhelyettes beosztása szerint az érettségi 

vizsga megkezdése előtt az adott tárgy teljes iskolai tantervi anyagából köteles levizsgázni. 

Más rendkívüli esetben (pl. a Talentumok Tehetséggondozó Programban való részvétel, 

három idegen nyelv tanulása) hasonlóképpen lehet osztályozóvizsgát tenni az igazgatói 

engedély megszerzése után.  

 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát, illetve osztályozóvizsgát tesz, akkor felmenthető a 

tanóra látogatása alól.  

 

Az osztályozóvizsga tervezett ideje: 

 tanév elején: szeptember  

 előrehozott érettségi esetében a május-júniusi vizsgaidőszakban: április  

 a tanítási év végén: június  

 

Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje 

Az osztályozóvizsgára jelentkezéshez a tanuló – kiskorú jelentkező esetén a szülő – írásbeli 

kérelmet nyújt be az intézményvezető részére.  A kérelem pozitív elbírálása után az 

intézmény a vizsgát megelőző három hónapon belül kijelöli a vizsgaidőszakot. 
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12.2. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az adott 

tanévben augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 

12.3. További tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, beszámoltató) tervezett ideje 

A további tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, beszámoltató) tervezett idejét, az 

intézmény vezetője határozza meg a jogszabály adta keretek között. Az iskolában tartott 

tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes 

képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott 

időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 

13. A szülők tájékoztatása (fogadóóra, szülői értekezlet) 

 

A szülők gyermekük tanulmányi előmeneteléről fogadóórákon tájékozódhatnak. A tanárok 

heti egy alkalommal egyéni fogadóórát biztosítanak, melynek időpontjáról intézményünk 

honlapján adnak tájékoztatást. A szülők az egyéni fogadóórára előzetes egyeztetés alapján 

jelentkezhetnek be a szaktanárnál. A pedagógusok egy időpontban évente 2 alkalommal, 

ősszel és tavasszal délutáni fogadóórán várják a szülőket. A felmerülő nagyobb horderejű 

problémák esetén a szülők a tanárokat egyéni fogadóórájukon kereshetik. 

 

Az osztályfőnök és a szülők az osztályközösséget érintő kérdéseket évente 2 alkalommal, 

ősszel és tavasszal szülői értekezleten beszélik meg. 

 

 

14. Az elektronikus (Moza) naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

 

Minden szülő saját felhasználói névvel és jelszóval léphet be az elektronikus (digitális) napló 

gyermekének adatait tartalmazó részébe, ahol tájékozódhat a tanulmányi előmenetelről, 

órarendről, a gyermekének a naplóban tárolt adatairól és bejegyzéseiről. Igény szerint a 

gyermekeket érintő bejegyzésekről e-mailben is értesülhet. 

 

15. Az ügyintézés rendje 

 

A tanulók hivatalos ügyeiket, személyükre vonatkozó kéréseiket a 2. és 3. szünetben 

intézhetik az iskolatitkári irodában. 

A tanulók tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik. 

 

A gazdasági irodában a pénztári ügyintézés csak tárgyhó 10-étől 15-éig lehetséges, 7:30-tól 

10-ig minden nap, hétfőn és szerdán ezen felül még délután 14.30-tól 17.00 óráig.  

Lehetőség van az étkezési díj átutalással történő rendezésére is.  
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16. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

16.1. Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások 

A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a hatályos jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet, melyet a tárgyhó 10-15. napja között köteles 

befizetni a fent ismertetett pénztári órákban. 

Az igénybe nem vett, de előre befizetett szolgáltatási díjat az iskola túlfizetésként a következő 

hónapra jóváírja, ha ez nem lehetséges, akkor visszafizeti. 

 

Étkezés lemondása: 

Csak hiányzás esetén mondható le a megrendelt étkezés a +36-30-505-4818-as telefonszámon 

minden tanítási napon 07.30-tól – 8:30-ig a bejelentés napjára és a következő napokra 

vonatkozólag is.  

Az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők hiányzásuk idejére kötelesek lemondani az 

étkezésüket, mert a feleslegesen megrendelt tízóraival, uzsonnával kárt okoznának az 

intézménynek. Ezen kötelességük elmulasztása fegyelmi büntetést vonhat maga után. 

  

16.2. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 alapfokú művészeti iskolában térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének 

elsajátításához tanórai foglalkozás, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy 

művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, 

felszereléseinek használata biztosított. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és 

enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 

művészetoktatásban való részvétel. 

 

 Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, 

tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Minden 

más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

 

17. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 

szabályai 

 

Intézményünk jellegéből adódóan a tanulók értékesíthető terméket, alkotást nem készítenek. 

A gyakorlati foglalkozásokon, kézműves foglalkozásokon készült tárgyak a tanulók 

tulajdonában maradnak.  

 

18. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei 

 

Alapítvány 

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola 

jogosult, az intézmény vezetője, a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után az Alapítvány kuratóriuma dönt. dönt. 
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A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a 

tanuló: 

 akit az egyik szülő egyedül neveli, 

 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

legalacsonyabb munkabér 50 %-át, 

és ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás. 

 

19. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

 

A tanulók tankönyvellátását az iskola a hatályos jogszabályok alapján szervezi meg. A 

tankönyvfelelős elkészíti az évfolyamok megrendelőlapját. A tanulók a megrendelőlapot 

kitöltik. A lapok összegyűjtése után a diákok megrendeléseit a tankönyvrendelő felületen a 

tankönyvfelelős rögzíti. A tankönyvrendelés csak fenntartói jóváhagyással érvényes. 

A tankönyvek átvételének pontos részletei az iskola honlapján tekinthetők meg. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket kapják meg használatra. A használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt 

addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi 

tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni.  

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek közül a tartós tankönyveket az iskolai 

könyvtár állomány nyilvántartásába veszi, és azokat a diákok számára kikölcsönzi a 

könyvtáros tanár.  

 

 

19.1. Az ingyenes, illetve térítésmentes tankönyvek kölcsönzési rendje 

 

 A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, 

feladatgyűjtemény) a tankönyvosztáskor a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal 

igazolják a könyvek átvételét. 

 Az 5-8. évfolyamos tanulók kötelesek tanév végén, június második hetében minden 

kölcsönzött tankönyvet, a 9-11. évfolyamos tanulók pedig az érettségi vizsgához 

szükséges tankönyvek kivételével minden kölcsönzött tankönyvet kötelesek 

visszahozni a könyvtárba. 

 A 12. évfolyamos diákok a ballagásig kötelesek visszahozni a kikölcsönzött 

tankönyveket, kivéve azokat, amelyekből az érettségi vizsgára készülnek. Az 

utóbbiakat a szóbeli érettségi napjáig kötelesek visszaszolgáltatni. 

 A kölcsönzött tankönyvekre a következő szabályok érvényesek: a tankönyvet a 

ceruzás bejegyzések kiradírozása után kell visszaadni. Ha a használójuk megrongálta, 

elveszítette a kölcsönzött könyvet, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a 

kárt az iskolának megtéríteni.  

 A tartós könyvek kártérítési kötelezettsége a tankönyv teljes beszerzési ára. 
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20. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, 

formái 

 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt, valamint a 

hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti kérdésekben az iskolavezetés kikéri a 

diákönkormányzat véleményét, javaslatát. 

Valamennyi tanuló véleményt mondhat, javaslatot tehet az iskolai élettel kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. Ennek formái: éves diákközgyűlés, a DÖK megbeszélései, melyeken 

részt vesz a DÖK-segítő tanár, aki közvetíti a diákok kérdéseit, javaslatait az 

iskolavezetőségnek.  

A rendszeres tájékoztatás az iskolai honlap, a DÖK hirdetőtáblája, az iskolarádió, az igazgatói 

és tanári hirdetések útján történik. 

 

21. Környezettudatos magatartásra vonatkozó szabályok  

 

 Az aula, folyosók, tantermek, ebédlők, mellékhelyiségek tisztaságára kiemelt gondot 

kell fordítani. A tanórák végén minden esetben távolítsuk el a szemetet. 

 Az osztálytermekben elhelyezett szemetesek a kommunális hulladékok (ételmaradék, 

használt szalvéta, papírzsebkendő) elhelyezésére szolgálnak. A folyosókon található 

színes szemetesek a szelektív hulladékok külön gyűjtését biztosítják. (papír, műanyag 

palackok külön). 

 Takarékosan bánjunk a mosdókban elhelyezett tisztasági eszközökkel (szappan, 

papírtörölköző, WC papír). 

 Takarékoskodnunk kell az elektromos árammal és a vízzel. 

 Fűtésidényben rendszeresen szellőztessünk, de ne maradjanak nyitva a helyiségek 

ablakai. 

 Őrizzük az iskolánk udvarának rendjét, tisztaságát; járuljunk mi magunk is szebbé, 

kulturáltabbá tételéhez. 

 

22. Egészségvédelem 

 

 A tanulók részére – egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára – az adott 

tanévre meghatározva rendszeresen iskolaorvosi és védőnői rendelés van.  

Védőnő jelenléte: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-13.00 óráig. 

Orvos rendelése: szerda: 8:00-10.00 óráig. 

 

23. Balesetvédelem 

 

 Minden tanulónak részt kell vennie a tanév elején balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatáson, melyen a tűzvédelmi felelős a menekülési irányokat is ismerteti. Az 

oktatáson szerzett ismeretek betartása minden tanulónak kötelező, a részvételt a 

tanulók aláírásukkal igazolják.  

 Évente egyszer minden tanuló tűzvédelmi gyakorlaton vesz részt. 

 Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell 

fegyelmezetten elhagyni az épületet.  
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 Az iskolában vagy iskolai kiránduláson történő balesetet és sérülést köteles a tanuló 

azonnal jelenteni az órát tartó vagy a foglalkozást vezető tanárnak, aki segítségnyújtás 

után értesíti az intézmény vezetőit vagy jelez a titkárságon. 

 A balesetben érintett tanuló szüleit haladéktalanul értesíteni kell. 

 

24. Vagyonvédelem, kártérítés 

 

 A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési 

tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

 Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 

 A meghibásodásokat a gondnoki irodában szükséges jelenteni. 
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25. Záró rendelkezések 

 

A Házirend nyilvános, a könyvtárban és az iskola honlapján bárki számára hozzáférhető.  

 

A Házirend minden évben felülvizsgálatra, illetve módosításra kerül. 

 

A Házirendet a nevelőtestület 2019. augusztus 26-án elfogadta. 

 

A Házirend hatályba lépésének időpontja: 2019. szeptember 1. 

         

        Tormássiné Kapitány Ágotha 

                intézményvezető 

                                                                                                

 

 

 

A Házirendet a fenntartó jóváhagyta. 

 

Debrecen, 2019. augusztus 29. 

                Palánki Ferenc – Molnár Katalin 

              Fenntartó (képviselője) 

 

 

A Házirenddel a Szülői Közösség egyetért. 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 27.     

Szabóné Oláh Erika 

                                                                                             Szülői Közösség elnöke 

 

 

A Házirenddel a Diákönkormányzat egyetért. 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 27. 

GaálVirág     

                          Diákönkormányzat elnöke 
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26. MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Csengetési rend 

2. sz. melléklet: A könyvtár használatára vonatkozó szabályzat 

3. sz. melléklet: A géptermekre vonatkozó használati szabályok 

4. sz. melléklet: A tornaterem, az öltözők és a szertár használati rendje 

5. sz. melléklet: Jogszabályi háttér  
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1. 7:45-08:30 1. 7:45-8:30
Szentmise 

7:45-8:45
2. 7:45-8:15 1. 8:00-8:40

2. 8:35-09:20 2. 8:35-9:20 1. 9:00-9:35 2. 8:45-9:25

3. 9:35-10:20 3. 9.35-10:20 2. 9:50-10:25 1. 8:30-9:05 3. 9:40-10:20

4. 10:30-11:15 4. 10:30-11:15 3. 10:35-11:10 - Szentmise 4. 10:30-11:15

5. 11:25-12:10 5. 11:25-12:10 4. 11:15-11:50 9:20-10:20 5. 11:25-12:10

6. 12:20-13:05 - Ebéd/játékos testmozgás 5. 12:00-12:35 3. 10:35-11:10 6. 12:20-13:05

7. 13:10-13:55 6. 13:05-13:50 6. 12:45-13:20 4. 11:15-11:50 7. 13:10-13:55

13:30-14:15 7. 13:25-14:00 5. 12:00-12:35 13:30-14:15

8. 14:20-15:05 13:50-14:25 - Ebéd/játékos testmozgás 8. 14:20-15:05

9. 15:10-15:55 8. 14:30-15:05 6. 13:25-14:00 9. 15:10-15:55

10. 15:55-16:40 9. 15:10-15:45 10. 15:55-16:40

10. 15:45-16:20

Adventi (hétfői) és 

nagyböjti (szerdai) napokon 

5-12. osztály

lehetőség szerint a 

2. órát megtartjuk

5-12. osztály 1-4. osztály
Szentmisével kezdődő nap 

5-12. osztály

Szentmisével kezdődő nap

1-4. oszt 

1. számú melléklet 

 

Csengetési rend 
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2. számú melléklet 

 

A könyvtár használatára vonatkozó szabályzat  

 

1) Könyvtárunk zárt bibliotéka, így használatára csak az iskolai dolgozók és tanulók 

jogosultak. 

2) A kézikönyvek és folyóiratok csak helyben olvashatók. 

3) Egyszerre hat könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési idő 4 hét, amely egy 

alkalommal meghosszabbítható. 

4) Az olvasó köteles óvni a dokumentumok épségét, tisztaságát. A könyvtár területén 

étkezni és dohányozni nem szabad. A könyvtárba táskát, kabátot behozni tilos. 

5) Az elvesztett dokumentumokat meg kell téríteni vagy vele teljesen azonosat 

behozni. 

6) A könyvtár nyitvatartási ideje az ajtón kifüggesztett rend szerint érvényes, hétfőtől 

péntekig folyamatosan üzemel.  

7) A tizenkettedik évfolyamos tanulók a tanulói jogviszonyuk végéig kötelesek minden 

kikölcsönzött dokumentumot visszahozni a könyvtárba.  
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3. számú melléklet 

 

A géptermekre vonatkozó használati szabályok 

 

1. A számítógéptermekben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más 

nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az ügyeletes nevelő 

engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. A géptermek kulcsát csak a szak- és 

nevelőtanárok és a rendszergazda kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet 

mellett tartózkodhat a géptermekben. A helyiségek áramtalanításáért a kijelölt 

személyek felelősek. 

3. A géptermekben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személyek felelősek. 

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

5. A géptermekbe égő cigarettával belépni és ott dohányozni, valamint tüzet okozó 

tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

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

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

beavatkozást csak a rendszergazda, gépterem kezelője és a szervizek szakemberei 

végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

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

tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A géptermekben elhelyezett jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan 

figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a 

rendszergazdának. 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a 

szakszerűség követelményeit, a vonatkozó érintésvédelmi szabályokat és az esztétikai 

elvárásokat. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely 

beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 
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4. számú melléklet 

 

A tornaterem, az öltözők és a szertár használati rendje 

 

a.) Az öltözők 

– A testnevelésórához a tanulók az öltözőkben öltöznek át, az óra előtti szünetben.  

– Ha a tanuló bármilyen rongálást észlel az öltözőben, azt haladéktalanul jelentenie kell a 

szaktanárnak. Ennek elmulasztása esetén a tanuló felelősségre vonható. 

- Az öltözőben szándékosan okozott kárt a károkozó(k)nak meg kell téríteni, melyet fegyelmi 

eljárás követ(het). 

– Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműért az iskola nem vállal felelősséget.  

− Órakezdéskor az öltözők ajtaját be kell zárni, tanuló testnevelés óra alatt az öltözőben nem 

tartózkodhat. 

- Az öltöző tisztaságára fokozottan kell ügyelni, a berendezéseket rendeltetésszerűen 

használni! 

 

b.) A tornaterem: 

− A tornateremben tanári felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.  

– A tornaterembe utcai cipővel belépni tilos, váltó cipő használata kötelező! 

-A testnevelés órán csak külön erre a célra rendszeresített sportfelszerelésben jelenhetnek meg 

a tanulók. 

− Minden tanuló köteles betartani az egészségvédelmi, balesetelhárítási, vagyonvédelmi 

szabályokat.  

− A tornaterem rendjéért a mindenkori órát tartó nevelő a felelős.  

− A tanulói balesetet az illetékes igazgatóhelyettesnek az órát tartó nevelő jelenti, és 

gondoskodik a jegyzőkönyv felvételéről és a nyilvántartásba vételéről is.  

- A tornateremből az órák, foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhat a tanuló. 

- A tornaterembe ételt, italt bevinni tilos!  

- A tornateremben, tornaszerekben szándékosan okozott kárt a károkozó(k)nak meg kell 

téríteni, melyet fegyelmi eljárás követ(het). 

 

c.) A szertár:  

− A szertárban a tanuló kizárólag nevelői engedéllyel tartózkodhat;  

- A szertárból csak tanári utasításra és engedéllyel, a kijelölt tanulók vihetik ki a kijelölt 

szereket, melyeket az óra után a helyére kell visszatenni. 

− A szerek, eszközök rendeltetésszerű használatáról, a szertár nyitásáról, zárásáról a 

mindenkori órát tartó nevelő gondoskodik;  

− A szerek, eszközök rongálása, eltulajdonítása szigorú fegyelmi eljárást von maga után.  

- A szertár állományában észlelt károkat azonnal jelezni kell a testnevelő tanároknak. 

- Az órák közötti szünetekben, és a tanítási órák után sportszerek kiadására nincs lehetőség. 

- A szertárból a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra kizárólag a testnevelő tanárok tudtával 

és engedélyével vihetők ki szerek, ennek be nem tartása fegyelmi eljárást von maga után. 

- A szertár állományában szándékosan okozott kárt a károkozó(k)nak meg kell téríteni, melyet 

fegyelmi eljárás követ(het). 
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5. számú melléklet 

 

Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

 

 

 

 


