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Bevezető rendelkezések 
 

 
 
 
 
 

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

ségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk 

minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 

 

 
A Házirendet: 

 

 az iskola igazgatója készíti el, 
 

 és a nevelőtestület fogadja el. 
 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZMK és a diákönkormány- 

zat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik ér- 

vényessé. 

 

 
Ezen házirend: 

 

 a Köznevelésről szóló – 2011.évi CXC. és 2015. LXV. törvény a 

köznevelésről; 

 

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

EMMI rendelet; 

 a gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi 
 

XXXI. törvény; 
 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelke- 

zései alapján készült. 

 

 
A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső 

jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden sze- 

mélyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egy- 

részt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyi- 

séghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartá- 
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si szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a peda- 

gógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoz- 

tatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabá- 

lyokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. 

 
 
 
 
 
 

Az Intézmény adatai 
 
 
 

 Az intézmény neve: DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS 

TÁNCMŰVÉSZETI    SZAKGIMNÁZIUM 

 

 
 Az intézmény székhelye: 1151 BUDAPEST, FŐ ÚT 70. 

 
 
 

 Az intézmény jogelődjének alapítója: DR. NEGYEDI SZABÓ ALAJOS 
 
 
 

 Működtető: KLEBELSBERG KÖZPONT 

 

 
 Fenntartó: KLEBELSBERG KÖZPONT 

 

 
 
 
Az iskola nagyobb tanulóközösségei 

 

 a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám legalább 25 %-a. 
 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az 

iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi 

az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. 
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Jogok és kötelességek 
 
 
 

A tanulók jogai 
 
 
 
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alap- 

ján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 
 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, 
 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi 

és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, emelt szintű képzés, 

sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés), 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 
 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 
 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 
 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatás- 

ban részesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken, 
 

 egy tanítási napon legfeljebb KÉT témazárót írjon előzetes egyeztetés 

alapján, melyet a tanár legalább egy héttel vagy két tanítási órával előre 

jelez, 

 kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 

amennyiben ez nem történik meg a pedagógusnak felróható 

okból,a tanuló dönti el, hogy kéri vagy nem kéri az osztályzatot, 

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézmé- 

nyeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, 

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életé- 

vel kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
 

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 
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 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, ön- 

képzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 
 

 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, 

az iskolapszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítsé- 

gét, 

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - ked- 

vezményekben, szociális támogatásban részesüljön, 

 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kul- 

turális, tömegsport, sportverseny) 

 kérheti átvételét más iskolába. 
 
 
 

Tanulói jogok gyakorlása 
 
 
 

A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogor- 

voslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz 

való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való 

jog. 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képvi- 

selője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezető- 

jétől kérhet jogorvoslatot. 

Ha a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére tanulmányait 

magántanulóként folytathatja. 

Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diák- 

közgyűlésen történik. Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a 

diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az összekötő 

tanárral és az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel 

közvetlenül hozzájuk fordulhat. 

A diákságot, diákönkormányzatot megillető kollektív jogok: a döntési jog, 
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a részvételi jog, képviseleti jog, használati jog, javaslattételi jog, véleményezési 

jog, egyetértési jog és a jogorvoslati jog. 

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszá- 

mának legalább 25 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormány- 

zat véleményét. 

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. 

osztály,) érintő, de a többi tanulócsoport számára is fontos kérdésekben, intéz- 

kedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a 

diákönkormányzat véleményét. 

Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármilyen kér- 

désben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást 

kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a szaktanárok, a diákönkormányzat, egy 

osztály diákbizottsága, a tanulók nagyobb közössége. A szervezett vélemény- 

nyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával. 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véle- 

ményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munká- 

járól, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanul- 

mányait érintő kérdésekben. A levéltitok védelme minden esetben megilleti a 

diákot. 

Bármelyik diákunknak joga van ahhoz, hogy az igazgatói iroda mellett el- 

helyezett gyűjtőládába aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait, 

egyéni problémáit elhelyezze, és ezekre 30 napon belül választ kapjon. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések 

szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 Diákkör létrehozását minimum 8 fő tanuló kezdeményezheti, a tanév 

megkezdésekor, október 1-ig. 

 Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakítha- 

tók az igazgatóval történt egyeztetés után, amennyiben a feladat finanszí- 

rozása biztosítható. 

 A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. 
 

 A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működés feltételeit. 
 



9 
 

Az iskolába beiratkozott tanulók a jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől 

(tanévnyitó) gyakorolhatják. 

 

A tanulók kötelességei hogy: 
 

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezése- 

it, 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazot- 

tainak, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, és jogaikat ne sértse, 

 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gya- 

korlaton, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képes- 

ségeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

 érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, 
 

 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt 

eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált kör- 

nyezetet, 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegye- 

lem, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, 
 

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását 

és továbbfejlesztését, 

 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkohol- 

fogyasztás, kábítószer fogyasztás stb., 

• A tanulók a nemzeti ünnepeken, az iskolai ünnepélyeken (szalagavatón, a 

ballagáson és az érettségi vizsgákon, tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyen) 

ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában – ünnepi viselet – 

jelenjenek meg. Ünnepélyeken a sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing, 

illetve blúz a megfelelő öltözék, az iskola jelvényével kiegészítve. 

 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai 

eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) csak saját felelőssé- 
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gére hozhatja be az iskolába, a tanítás rendjének zavarása nélkül. Az elveszett 

tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

 

Az iskola munkarendje 
 
 
 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, a szülői munkaközösség és a diákön- 

kormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli 

munkanapok időpontjait az év kezdetekor kell meghatározni. 

A tanítás általában 7
45 

órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 
 

perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben 

vagy a szaktantermek előtt, és várja fegyelmezetten tanárát. 

 
Az iskolába a belépés beléptető kártyával történik.  
Az elektronikai rendszer meghibásodása esetén pedig ellenőrző könyvvel. 

 

A törvény értelmében az iskola engedélyezi a versenyszerűen sportoló, s 

erről a sportegyesület által kitöltött érvényes igazolással rendelkező diákjainak, 

hogy hetente két testnevelés óráról igazoltan távolmaradjanak, amennyiben az a 

tanítási nap első vagy utolsó óráját/óráit érinti. 
 

Óraközi szünetek 
 

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 
 

Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tor- 

naterem), jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét az utca 

felé nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki, osztályfőnök-helyettesi illetve 

igazgatóhelyettesi írásbeli engedéllyel. 

A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játé- 

kot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

 
Tűz esetén riasztásra a „Tűzriadó terv”-ben meghatározott rend szerint kell el- 

hagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti tanítványaival. 

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában, 
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a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, 

de oda be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik. 

Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben 

fogadhatnak a ta- nulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a 

tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. 
 
 

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

órák általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető 

a nulladik illetve a kilencedik óra is. 

A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek. 
 
 
 

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. 
 

Az iskola tanulói étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szü- 

netekben tart nyitva, az ebédlő igénybevételére 11.30 és 15.00 között van 

lehetőség. 

 

 
Általános működési szabályok 

 
 
 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 
 

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat 

és  feltételeket kezdő évfolyamos korukban  megismerhetik  a  diákok.  Az 

iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje, valamint az ingyenes 

tankönyvellátás rendje a 1. számú függelékben szerepel. (A nyitvatartási rendet a 

könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg!) Az a tanuló, aki az 

iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megron- gálja, az okozott 

kárt köteles megtéríteni. 

 

 
A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, ame- 

lyekre minél több érdeklődőt várunk. 

 

 

A számítógép terem sajátos rendje a 2. számú függelékben szerepel. 
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Étkezések rendje 
 

Az étkezések ideje: 
 

 a negyedik óra után: 11
30 

órától, 
 

Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után 

(mindenki ahol evett) köteles az asztalokat letisztítani és ezután elhagyni az ét- 

termet. 

 

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

 

A tanítás ideje alatt az iskola épületét csak osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes 

engedélyével lehet elhagyni (kilépő). 

 
 
 
 
 
 
 

Egészségvédelem 
 

A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az 

adott tanévre meghatározva hetente k é t  alkalommal iskolaorvosi és ö t  

alkalommal védőnői rendelés van. A rendelési idő az orvosi szoba ajtaján és a 

titkár- ságon megtalálható. 

 

 
Balesetvédelem 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell 

részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor a tantestület által 

alkalmazott (KLIK) baleset- és munkavédelmi felelősének útmutatásai alapján. 

A számítástechnikai, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt 

évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulók- 

nak. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 

kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 
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Vagyonvédelem, kártérítés 
 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszere- 

lési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.  

Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló, - kiskorú tanuló esetén szülője - kár- 

térítésre kötelezett. 

 

 
A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok 

 

 A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s 

azt vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. Az ismételt fel- 

szólítás ellenére nyitva tartott szekrények használói a tanév hátralevő ide- 

jére a használati jogot elveszítik. A szekrényeket a tanulók év elején meg- 

kapják, s azt a tanév végén kötelesek kiürítve, kinyitva az osztályfőnök- 

nek átadni. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a 

felelősek. Az osztályfőnök, illetve  az igazgató megbízottja  jogosult a 

szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a szek- 

rényt használó diák jelenlétében. 

 

 
Egyéb előírások 

 

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket ajánlott behozni. 

Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat 

magával. 

Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében cask néma vagy 

repülő üzemmódban, a táskában elhelyezve szabad bevinni, s azt az óra alatt 

használni csak tanári engedéllyel lehet. A mobil telefon tiltott használata fegyelmi 

vétség, mely megfelelő szankciót von maga után (osztályfőnöki, ill. igazgatói 

beírást). 

A közösségi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben 

tartása minden tanulóra nézve kötelező. 

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik. 

  



14 
 

A nevelési-oktatási intézménybe behozni, továbbá a nevelési-oktatási intéz- 

ményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezet- 

re káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása (alkohol, cigaretta, kábító- 

szer, stb,). 

 

 
Ellenőrző könyv 

 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, 

amely hivatalos okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthat- 

ja, helyesbítheti. 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott ér- 

demjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Az ellenőrző könyv rendszeres 

vezetését az osztályfőnök havonta köteles ellenőrizni. Egyéb bejegyzéseket há- 

rom napon belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

 

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

tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 

A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyfor- 

rást és balesetet jelentsenek. 

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

ban hagyhatják el, mindenki a saját területéért felelős. 

A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport szá- 

mára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a 

visszarendezést. 

Ünnepélyeken a sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing, illetve blúz a megfe- 

lelő öltözék, az iskola jelvényével kiegészítve. 

 

 
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mel- 

lett, minden esetben 21 óráig tarthat. 
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A hetesek kötelességei 
 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 
 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőesz- 

köz, szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 
 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 
 

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

perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a 

tanár hiányát. 

 Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 
 

 Távozáskor lekapcsolják a világítást. 
 

 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 
 

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

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően 

az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, nevüket az osztálynaplóban vezeti. 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

 
Késés 

 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 
 

A későn érkező tanulót későnek, „K” jelzéssel írja be a tanár, jelezve, hogy 

hány percet késik a tanuló. Amennyiben a “K” jelzés melletti késések 

időtartama eléri a 45 percet, a tanuló egy igazolatlan órát kap.  

A késő tanuló köteles az órára bemenni, de azt nem zavarhatja! 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelesség-teljesítés vagy egészségügyi ok miatti ké- 

sés igazolható! 
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Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 
 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia 

kell. Igazolását az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni. Az orvosi igazolást a 

szülőnek is alá kell írnia! Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig 

az osztályfőnök, 3 nap- nál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. 

A mulasztás igazolható: 

 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolma- 

radásra. 

 a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta, 
 

 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott köte- 

lezettségének eleget tenni. 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek (osztá lyfőnök -

helyet tesnek)  adják le, legkésőbb a mulasztást követő nyolc tanítási napon 

belül. 

A távolmaradást követő nyolc tanítási napon belül nem igazolt mulasztást igazo- 

latlan mulasztásnak kell tekinteni. 

Ha az igazolatlan mulasztás 30 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében 

fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a 

tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rende- 

let). Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról 

az iskola, tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) telefo- 

non vagy levélben értesítenie kell. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozás- 

ról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, 

mely minden esetben igazgatói írásbeli fokozatot von maga után. 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló 

szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

A tanuló által vállalt emeltszintű felkészítő órákról, szakköri foglalkozásokról 

való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.(Az 
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osztályfőnök a hiányzott óraszám bekarikázásával jelöli ezt a 

naplóban.) 

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét 

és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremű- ködését igénybe véve 

megkeresi a gyermek szülőjét. 

A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles ér- 

tesíteni az iskolát telefonon esetleg levélben a hiányzás okáról és várható időtar- 

tamáról. 

A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot - három 

alkalommal - igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat. 

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

tehát a maga- tartásjegynek is tükröznie kell: 

 1 óra után az osztályfőnök értesíti a szülőt, 

 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 le- 

het – szülői értesítés írásban; 

 5 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet - ismé- 

telt szülői és a „Gyermekjóléti szolgálat” értesítése írásban; 

 7 óra esetén osztályfőnöki megrovás a magatartás jegy max.: 3 lehet - 

ismételt szülői értesítés írásban; 

 10 óra esetén igazgatói figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 2 lehet 
 

– a szülő és az illetékes Kormányhivatal értesítése írásban; 
 

 15 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet 
 

 20 óra esetén igazgatói megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet – az 

illetékes Kormányhivatal ismételt értesítése írásban. 

 30 óra után tantestületi fegyelmi eljárás, nem tanköteles korú tanuló 

esetén kizárás 

Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót törölni kell az iskola 

tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat. 

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az évi óraszám 30 %-át, a szak- 

tanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó 

vizsgát írhat elő. 

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem ha- 
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ladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 

nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy 

a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.  
 
 

Tanulmányi kötelezettségek 
 

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanév- 

ben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben meghatározott mértéket, azaz a 250 órát. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (magántanuló), 
 

 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osz- 

tályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó 

vizsgát tehet. 

 

 
Az osztályozó vizsga teljesítésének időpontja : 

 

 félévkor: január 1 - 15. 
 

 a tanítási év végén: június 1 – 15. (az érettségizőknek: április 20 – 30.) 
 

 a javítóvizsgák idején; augusztus 25 – 31. 
 
 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismét- 

léssel folytathatja. 

 

 
A tanuló fegyelmi felelőssége 

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi 

büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az 

alábbiak: 
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Fegyelmező intézkedés: 
 

 szóbeli figyelmeztetés, 
 

 írásbeli: 
 

o Szaktanári figyelmeztetés 

(legfeljebb 3 alkalommal) 

o Osztályfőnöki figyelmeztetés 
 

o Osztályfőnöki intés 
 

o Osztályfőnöki megrovás 

o Igazgatói figyelmeztetés 

o Igazgatói intés 

o Igazgatói megrovás. 
 

 
 
 

Fegyelmi büntetés: 
 

 megrovás, 
 

 szigorú megrovás, 
 

 kizárás az iskolából (csak a nem tanköteles tanulóra vonatkozhat). 
 
 
 

Igazgatói fokozattal rendelkező diák nem lehet az iskolai diákönkormányzat 

képviselője.  

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi 

büntetést az Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

A fegyelmi eljárás során az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkor- 

mányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában az iskolai 

szülői szervezet, és az iskolai diákönkormányzat közösen működtesse a fegyel- 

mi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvos- 

lása érdekében. Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai házirendben kell megha- 

tározni. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sér- 

tett, kiskorú esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú esetén a szülő 

egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő 

tanuló, kiskorú esetén a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igény- 
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bevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, kiskorú esetén a szülő 

hozzájárult. A tanuló, kiskorú esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől szá- 

mított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatá- 

sát nem kérik, továbbá ha a bejelentés az iskolába történő megérkezésétől számí- 

tott tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre. Ha a köte- 

lességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvos- 

lásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 

szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüg- 

gesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kö- 

tött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapítása- 

it, és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségé- 

ben meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben 

nyilvánosságra lehet hozni.  

 
Dohányzás büntetése 

 

Az iskolában, illetve az iskola közvetlen körzetében történő dohányzás esetén a 

tanuló fegyelmező és fegyelmi büntetése: 

 első esetben igazgatói írásbeli figyelmeztetés, 
 

 ismétlődés esetén újabb fegyelmi fokozat, 
 

 amennyiben a dohányzás csak vélelmezhető, az osztályfőnök írásban 

értesíti erről a szülőt 
 

A tanuló anyagi felelőssége 
 

Tettenérés esetén a tanuló (szülője) az okozott kárért anyagi felelősséggel tarto- 

zik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos 

esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató ja- 

vaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről, és a döntésről 

a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kár- 

térítés elmaradása esetén a előírásainak megfelelően az iskola pert indít! 

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.
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A tanuló munkájának elismerése 
 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 
 

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett 

munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztá- 

lyozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is 

meghatározhat a szaktanár. 

A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején 
 

ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 
 

 
 
 
 
 

Tanulmányi jegyek 
 
 
 
 
 

 

5 jeles 
 
 
 

4 jó 
 
 
 

3 közepes 
 
 
 

2 elégséges 
 
 
 

1 elégtelen 

a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, 

és segítség nélkül tudja alkalmazni 

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül 

tudja alkalmazni 

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja 

alkalmazni 

tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős 

segítséggel tudja alkalmazni 

a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segít- 

séggel is nehezen tudja alkalmazni 
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Magatartás jegyek 
 
 
 

 

5 példás 
 
 
 

4 jó 
 
 
 

 
3 változó 

 

 
 
 
 
 

2 rossz 

fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi 

feladatait példamutatóan látja el 

lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és kö- 

zösségi feladatait jól ellátja 

enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmá- 

nyi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására 

látja el 

súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy ta- 

nulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres fi- 

gyelmeztetés hatására látja el 

 
 
 
 
 
 
 

Szorgalmi jegyek 
 
 
 

 
 

5 példás 
 
 
 

 
4 jó 

 
 
 

3 változó 
 
 
 

 
2 hanyag 

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelessé- 

geinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább 

három tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít) 

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelessé- 

geinek, vagy javít eredményén 

tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bu- 

kás) 

tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több 

bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a 

képességei alapján tőle elvárhatótól) 
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Jutalmazások 
 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutal- 

mazásokban részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 
 
 
 

Egyéni jutalmazások 
 

A jutalmazások formái: 
 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több di- 

cséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtő- 

munkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi, szakköri munkáért, 

 igazgatói dicséret: tanulmányi versenyen elért helyezetteknek, valamint 

minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

 

 4 igazgatói dicséret után egy szabadnap jár a diáknak, aminek 

igénybevételét 5 tanítási nappal korábban kell jelezni az osztályfőnöknek 

és az igazgatónak. 
 
 
 

A jutalmak formái: 
 

 könyvjutalom, 
 

 tárgyjutalom, 
 

 oklevél, 
 

 egyéb… 
 
 
 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítélésé- 

ről az alábbi érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény 
 

 példamutató szorgalom 
 

 hiányzásmentes tanév 
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 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel 
 

 az iskola érdekében végzett tevékenység 
 

 kiemelkedő sporttevékenység 

Osztályközösségek jutalmazásai 
 

Automatikusan jár jutalom szabadnap (időpontját és programját az osztályfőnök 

és az osztályban tanító tanárok egyeztetik az igazgatóval) annak az osztálynak, 

amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét: 

 a tanulmányi versenyben győztes osztály, 
 

 a legkevesebbet hiányzó osztály (az igazolatlan hiányzás az átlagban öt- 

szörös szorzóval szerepel), 

 bukásmentes félév, ha egyúttal a hiányzás átlagosan nem haladja meg a 

heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval 

szerepel), 

 amennyiben pontverseny van a Dózsa-napokon, a Dózsa – napok győztese, 
 

A tantestület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiány- 

zásának beszámításától. 

 
Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

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

nökükhöz (osztályfőnök-helyettesükhöz) fordulhatnak. 

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

osztályfőnök véleményét meghallgatva. 

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

tekben kereshetik fel. 

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

resni. 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás szabályai 

1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, 

a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszo- 

nyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói 
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jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem 

kötődő feladatok teljesítésekor. 

2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 
 

3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles 

azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések meg- 

tartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. 

4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló ese- 

tén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a 

vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatko- 

zik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osz- 

tály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a 

megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevé- 

kenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 

 

A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok  
 

 
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jog- 

szabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 

 

A Házirend érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos 

intézkedések 

 

 
A Házirend hatályba lépése a fenntartó elfogadása utáni első hónap első napja, ezzel 

egyidejűleg az előző házirend érvényét veszti. 

 

 
Időbeli hatálya kiterjed a tanév teljes idejére, és ezen belül az intéz- 

mény illetve a rendezvény területére lépéstől a jogszerű elhagyásáig. 

A Házirend módosítására javaslatot tehet: 
 

- az iskola igazgatója; 
 

- a nevelőtestület bármely tagja; 
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- az SZMK; 
 

- az iskola fenntartója; 
 

- a tanulók nagyobb közössége, 
 

valamint bárki, akinek jogát vagy jogos érdekeit a Házirend valamely 

pontja sérti. 

A Házirend módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyá- 

sával válik érvényessé. 

A módosított Házirendet a jóváhagyást követő hónap első napjától kell bevezetni. 

A Házirend nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
 

A Házirend egy példányát a tanuló iskolába való beíratásakor, illetve annak ér- 

demi változása esetén át kell adni a szülőnek, tanulónak. 

A Házirend egy – egy példánya a következő helyeken tekinthető meg: 
 

- az iskola fenntartójánál; 
 

- az iskola irattárában; 
 

- az iskola igazgatójánál; 
 

- az igazgatóhelyettesi irodában; 
 

- a tanári szobában; 
 

- az iskola könyvtárában; 
 

- minden osztályteremben; 
 

- az iskola honlapján; 
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Záró rendelkezések 
 

 
 
 
 
 

A Házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el. 
 

A Házirend az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Házirend a következő módosításig marad érvényben. 
 

A Házirend nyilvános, nyilvánosságra hozatalának napja megegyezik a ha- 

tályba lépés napjával. 

A hatályba lépés napja a Házirend jóváhagyását követően történik. 

 A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az iskola előző Házirendje. 

A Házirend hatálya kiterjed : 

- az iskola területére; 
 

- az iskola által szervezett rendezvényekre, táborokra stb.; 
 

- az osztálykirándulásokra; 
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A Házirend elfogadása és jóváhagyása 
 

 
 
 

Kivonat: 
 
 
 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

(1151 Fő út 70.) diákönkormányzatának 2016. szeptember 27-én megtartott 

értekezletének jegyzőkönyvéből: 

A diákönkormányzat létszáma: 26 fő, jelen van 24 fő, a diákönkormányzat 

határozatképes. 

Napirend: a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

Házirendjének véleményezése, egyetértési jog gyakorlása. 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium diákön- 

kormányzata a Házirendet megismerte, megvitatta, véleményezte, a házi- 

rendben foglaltakkal egyetért. 

 

 
Szavazás: 14 igen, 1 nem, 9 tartózkodás. 

 
 

Budapest, 2016. szeptember 27. 

 

 
 
 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:  ……………………………………………. 
 

Kovács Dominik – DÖK Vezetője 
 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteles: ………………………………….. 
 

Gertner Hajnalka – intézményvezető 
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Kivonat: 
 
 
 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

(1151 Fő út 70.) szülői munkaközösségének 2016. szeptember 20-án 

megtartott értekezletének jegyzőkönyvéből: 

Az SZMK létszáma: 26 fő, jelen van 18 fő, a szülői munkaközösség határo- 

zatképes. 

Napirend: a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

Házirendjének véleményezése, egyetértési jog gyakorlása. 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium szülői 

szervezete a Házirendet megismerte, megvitatta, véleményezte, a házirend- 

ben foglaltakkal egyetért. 

Szavazás: 18 igen,          0 nem,         0 tartózkodás. 
 
 

Budapest, 2016. szeptember 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:  ……………………………………………. 
 

Zeffer Zsuzsanna – SZMK Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kivonat hiteles: ………………………………….. 

 

Gertner Hajnalka – intézményvezető 
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Kivonat: 
 
 
 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

(1151 Fő út 70.) nevelőtestületének 2016. szeptember 28-án megtartott 

értekezletének jegyzőkönyvéből: 

A nevelőtestület létszáma: 77 fő, jelen van 63 fő, a nevelőtestület határozat- 

képes. 

Napirend: a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 

Házirendjének nevelőtestületi elfogadása. 

A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium nevelőtes- 

tülete a Házirendet megismerte, megvitatta, véleményezte, a házirendet elfo- 

gadja. 

Szavazás:   63 igen,      0 nem,        0 tartózkodás. 
 

 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:  ……………………………………………. 
 

Biró Edit – KT Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kivonat hiteles: ………………………………….. 

 

Gertner Hajnalka – intézményvezető 
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A módosítás a fenntartóra többletkötelezettségel nem jár.  
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A módosítás a működtetőre többletkötelezettségel nem jár.  

 
 
 



1. számú melléklet  

33 
 

 

 

Csengetési rend 
 
 
 
 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 745 830 

2. 845 930 

3. 945 1030 

4. 1045 1130 

5. 1145 1230 

6. 1245 1330 

7. 1345 1430 

8. 1445 1530 

 

 

 

rövidített órák esetén 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 745 820 

2. 830 905 

3. 915 9
50 

4. 1000 1035 

5. 1045 1120 

6. 1130 1205 
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A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 
 
 

 
 
 
 
 

Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azok- 

ról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók az emeltszintű érettségire történő fel- 

készítésre tantárgyat választhatnak egy tanévre. 

A tájékoztató tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus 

fogja oktatni. 

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

diákönkormányzat véleményét. 

Az emeltszintű tantárgy választás feltétele, hogy a választott tárgyból legalább 

jó ( 4-es ) osztályzattal rendelkezzen. Kivétel lehet a szaktanár javaslatára, vagy 

kérésre egyedi elbírálás alapján. 

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

sával kapcsolatos döntését. 

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jo- 

gával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola 

igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

A tanuló évente egyszer módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban 

tájékoztatni kell. 

A módosítás engedélyezett időpontjai: május és szeptember. 
 

Módosítani csak írásbeli kérelem beadásával lehetséges, melyet a szülőnek és a 

diáknak is alá kell írni. 
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1. számú függelék 
 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje 
 

 

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

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 
 

3. A könyvtár használata ingyenes. 
 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben köl- 

csönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 
 

6. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek, a kézikönyvtár 

állománya 
 

7. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: ... nap. 
 

8. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megron- 

gálja, köteles másik példányról gondoskodni, illetve a könyv beszerzési árát 

megtéríteni 

9. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólítás- 

ra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

10. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyv- 

tári tartozásokat rendezni kell. A tanuló tanulói jogviszonyát csak az esetleges 

könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. 

11. A könyvtár a nyitvatartási rend szerinti időpontban tart nyitva, ebben az idő- 

ben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 

12. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
 

13. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az 

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

során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket meghatározott 

időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.  

 

14. A tankönyvrendelést -  a munkaközösségek véleményének kikérésével – az 

igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a 

szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a 

tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató 

elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak és 
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beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

2. számú függelék 
 

Géptermi rend 
 

1. A számítástechnikai rendszerünk szabályzata: 

 

 A hálózati kommunikációban kulturáltan kell viselkedni, a netikett 

betartásával. 

 Tilos a rendszer feltörése vagy túlterhelése, illetve az arra irányuló 

legapróbb kísérlet. 

 Tilos az Interneten lévő bármely rendszer feltörésével, túlterhelésével 

próbálkozni. Ennek megszegése igen komoly jogi következményekkel 

járhat, valamint az iskola hírnevének romlásához is vezethet. 

 Felelsz saját fájljaid tartalmáért, azon diákhoz nem illő szövegek, képek 

nem jelenhetnek meg. Mások által létrehozott állományok megnyitása 

(módosítása), törlése, átnevezése, másolása, áthelyezése tilos. 

 Tilos a gépek hálózati beállításait (pl. IP cím) megváltoztatni. Tilos a gép 

átkötése másik fali Ethernet csatlakozóra. 

 Tilos az iskolán belül modemet üzemeltetni, avagy bármilyen más on-line 

módon kapcsolatot létesíteni egy belső gép és a külvilág bármely gépe 

között tűzfal gépünk megkerülésével. 

 Tilos bármely program telepítése. Tilos olyan dokumentum feltöltése, 

amelyre a szaktanár nem adott engedélyt. 

 Tilos a rendszer erőforrásait indokolatlanul nagymértékben terhelni. 

Erőforrásnak számít az Internet-vonal illetve a belső kábelek 

sávszélessége, a szerver processzorideje, merevlemeze és memóriája, a 

nyomtató festéke és papírja. 
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2. A gépterem szabályzata 

 

 Minden osztály a tanév elő informatika óráján tűz-, és balesetvédelmi 

oktatásban részesült. 

 Tilos a tantermekben étkezni, italozni, rágógumizni, telefonálni, 

szemetelni, valamint tüzet okozó tevékenységet folytatni! 

  Tilos a számítógépeket, illetve azok alkatrészeit egymás között 

cserélgetni! 

 Tilos a számítógépeket, illetve azok alkatrészeit szétszedni! 

 A monitorokhoz kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Tilos diákoknak a szünet ideje alatt a tantermekben tartózkodni! 

 Kizárólag azon diákok tartózkodhatnak a tantermekben, akiknek ott kiírt 

órájuk van! 

 Minden rendkívüli eseményt azonnal jelezni kell a szaktanárnak! 

 Szaktanár nélkül a diák a tantermekban nem tartózkodhat! 

 Tilos idegen adathordozót használni, valamint programokat telepíteni! 

 Tilos a tanórák alatt a tantermek közötti átjárás! 

 Tilos a tanórák alatt a tanuláshoz szükségtelen eszközök használata! 

 Elektronikai eszközök kizárólag kikapcsolt állapotban, a tanuló táskájában 

elhelyezve hoszhatók be a tantermekbe! 

 Kizárólag a szaktanár által engedélyezett internetes oldalak látogathatók! 

 A tanári számítógépek és a nyomtató használata tilos! 

 Tanórák után minden osztály köteles maga után rendet hagyni! 

 

A teremrend be nem tartása fegyelmi fokozatot von maga után! 
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Feljegyzés 

 

 

A Házirendben történő változásról:  

 

A dokumentum a működtető- és fenntartóváltás miatt módosult 2017. január 1-

jétől az 5. oldalon az intézmény adatainál.  

 

 

Budapest, 2017. január 3. 

 

 

 

                              ………………………………….. 

Gertner Hajnalka – intézményvezető 

 

 


