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1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 

1.1. A Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola egységes házirendje 

tartalmazza az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá az iskola által elvárt 

viselkedés szabályait. 

1.2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését.  

1.3. Jelen házirend hatályossága a fenntartó elfogadása után lép életbe. Az abban 

foglaltakat a házirend szabályainak érvényesítése során kötelező figyelembe venni. 

1.4. Jelen házirendet a Kálvin János Református Gimnázium, Általános Iskola és 

Szakiskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az 

intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra az igazgatótanács és a 

diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé. 

A házirend létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek:  

- az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló 

Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályai 

- az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény  

- az 1996. évi LXII. tv., az 1993.évi közoktatásról szóló törvény 

módosítása 

- a II/1994.MKM rendelet a nevelési és oktatási intézmények 

működéséről 

- a 16/1998. MKM rendelet, a nevelési és oktatási intézmények 

működéséről szóló MKM rendelet módosítása  

- Köznevelési Törvény 20/2012. /VIII. 31./ EMMI r. 

- SZMSZ 

- a házirend egyéb forrásai 

- az iskola pedagógiai programja 

- a nevelőtestület oktató-nevelő célkitűzései   

Jogszabályváltozások:  

- a Ktv. módosítása az 1999. évi LXVIII. törvénnyel 

- Vhr. módosítása a 8/2000. (V. 24.) OM rendelettel 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek a 2003. évi LXI. 

törvénnyel történt módosítása  
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- a 30/2004.X.28 számú OM miniszteri rendelet, amely a közoktatási 

törvény XL. paragrafusát módosította 

- a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  

- a 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet 9. § 

- a 23/2004. OM rendelet a tankönyvtámogatásról 

2. A HÁZIREND HATÁLYA 

2.1. A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak a beiratkozás 

napjától a tanulói jogviszony megszűnéséig, az iskola pedagógusainak és más 

alkalmazottainak.  

2.2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve 

tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 

program alapján az iskola szervez. 

2.3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a Házirend előírásait. 

3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

3.1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

3.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető  

a. az iskola honlapján 

b. az iskola irattárában 

c. az iskola igazgatójánál 

d. az iskola igazgatóhelyetteseinél  

e. az osztályfőnököknél 

f. a diákönkormányzat vezetőjénél 

g. az igazgatótanács elnökénél 

3.3. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden 

osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: 

a. a tanulókat osztályfőnöki órán, 

3.4. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnöktől előre egyeztetett időpontban.  
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4. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

Tanulói jogviszony akkor jön létre, ha a tanuló felvételt nyert. 

4.1. Tanév elején  

4.1.1. Az intézménybe jelentkező tanulók beiratkozás alapján. 

4.1.2. Az elvégzett osztályok eredményei alapján az igazgató dönt a tanuló 

felvételéről illetve elutasításáról.  

4.1.3. A felvételi eljárás rendjét a 11/1994. MKM rendelet 8. sz. melléklete 

szabályozza. Iskolánk egyéb felvételi követelményeket nem támaszt a 

diákokkal szemben. 

4.1.4. A felvételről az iskola a tanulót helyben tájékoztatja, mely ellen 

fellebbezhet a jogszabályban meghatározott formában és időn belül. 

4.2. Tanév közben 

4.2.1. A jelentkező tanuló írásbeli vagy szóbeli kérelemmel fordul az iskola 

igazgatójához. 

4.2.2. A tanuló felvételéről az igazgató dönt  

4.2.3. A felvételről vagy elutasításról szóló döntésről a tanulót tájékoztatja, 

mely döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

4.3. Magántanulói jogviszony létesítése 

4.3.1. A közoktatási törvény érvényben lévő rendelkezései alapján történik. 

4.4. A tanulói jogviszony megszűnik, ha 

4.4.1. a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 30 órát 

4.4.2. a tanuló külföldön tanul, és a jogviszony megszüntetését kéri  

4.4.3. a tanuló kijelentkezik, más iskolába távozik 

4.4.4. a tanuló befejezte tanulmányait 

4.4.5. a tanuló súlyos fegyelmi vétsége esetén  

5.  OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 
KÖVETELMÉNYEI 

5.1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha: 

- felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól magántanulói státusza 

miatt, 

- hiányzás mértéke miatt nem osztályozható és az igazgató engedélyezi az 

osztályozó vizsga letételét. 
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5.2. A tanuló az osztályozó vizsga engedélyének megadását követő öt napon belül 

jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 

tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül 

továbbítja a kormányhivatalnak, amely az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. 

5.3. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv elvárható követelményei szerint, a szaktanár határozza meg. Azokat és a 

vizsga időpontját írásban átadja a tanulónak az osztályozó vizsga időpontja előtt 

legalább 60 nappal. 

5.4. A tanuló a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy 

amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

5.5.  Amennyiben a vizsgázó az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy 

nem teljesítette a tantárgyi elvárható követelményt, az adott évfolyamot 

megismételheti. 

6. A TANULÓK JOGAI 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, 

ezért:  

6.1. 6.1. A tanuló jogviszonyon alapuló jogait a beiratkozás napjától kezdve gyakorolja. 

6.2. 6.2. Az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben kell 

oktatni. 

6.3.   Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. 

6.4.  Védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

6.5.  Választhat, illetve részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok 

létrehozását a DÖK megbeszélésen minden tanév szeptemberében. 

6.6.  Élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi 

megbízatásából fakadnak. 

6.7.  Az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt 

nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy  

diákönkormányzaton keresztül), 
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6.8.  A diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével 

kapcsolatban a DÖK gyűlésen. 

6.9.  A tanuló feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, 

lebonyolításában a program vezetőjének jóváhagyásával. 

6.10. Magántanulóként folytathatja tanulmányait, illetve kérheti a tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, amennyiben megfelelő írásbeli 

javaslat alapján az igazgató ezt engedélyezi. 

6.11. Írásbeli vagy szóbeli kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra 

30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

6.12. A tanulónak joga van vallásának gyakorlásához, oly módon, hogy azzal nem 

akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint nem sértheti mások 

személyiségét, méltóságát. A hit –és vallásoktatáshoz az iskola a termet biztosítja, a 

foglalkozások vezetőjét a felekezetek bízzák meg. 

6.13. A tanuló kérheti, hogy saját iskolai életével összefüggő kiadásai mérsékléséhez 

támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi, és azt az igazgatónál 

megfelelő módon jelezte. A döntésben a szociális rászorultság elvei érvényesülnek. 

6.14. A közoktatásról szóló törvény 11. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerint a tanuló 

joga, hogy tanulmányai során a pedagógiai programban és az érettségi 

vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között megválassza azokat a 

tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván és azt szaktanárával, illetve osztályfőnökével 

tudassa. Választását a következő évre vonatkozóan V. hó 20-ig kell benyújtania az 

iskola igazgatójának. Kötelezően választható érettségi tantárgyak: biológia, földrajz, 

informatika, evangélikus hittan, református hittan, római katolikus hittan. A tanulók 

a beiratkozás alkalmával nyilatkozhatnak a tanévre vonatkozóan arról, hogy mely 

hittan tantárgyakat szeretnék tanulni. A tanulóknak a felvett órákat látogatni kell.  

6.15. A tanuló joga, hogy jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói 

jogviszonyt létesítsen. Erre az iskola igazgatójától írásbeli engedélyt kérjen és 

kapjon.  

6.16. A tanuló joga, hogy kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint 

független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A kérelmet az igazgatóhoz 

kell benyújtania. 

6.17. A tanuló joga, hogy kérje az átírását másik, azonos vagy más típusú nevelési-

oktatási intézménybe. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el. 

6.18. Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülnie kell: 
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6.18.1. A felvételi kérelmek elbírálásában 

6.18.2. Követelménytámasztásban 

6.18.3. Teljesítmények értékelésében 

6.18.4. Az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások elbírálásában és 

igénybevehetőségében 

6.18.5. Az oktatással összefüggő juttatások hozzáférésében 

6.18.6. Megszerezhető tanúsítványok kiadásában 

6.18.7. Az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetésében 

6.19. A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül 

is minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek: 

 korrepetálásokon 

 különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon  

 a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken 

6.20. Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye és a védő-óvó előírások 

(balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola 

könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait. 

6.21. A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális 

rendezvényeken és szerepelhet ezeken tanítási idő alatt is, ha erre engedélyt kapott. 

Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken a 

házirend változatlanul érvényes.    

6.22. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében 

diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület 

segíti. 

6.23. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi 

eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az 

iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesítjük. A jutalmazás formái: 

 tanév végi jutalom 

6.24. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával tanárait, 

osztályfőnökét, a diákönkormányzatot, az iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét 

megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon. Diákjaink részt 

vehetnek a diákközgyűlésen, amit az iskolánkban évente legalább egy alkalommal a 

diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen beszámolót hallgathat meg a 
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tanulói jogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról, 

egyéb tanulókat érintő kérdésekről.  

6.25. A tanulók által előállított termék, dolog díjazása 

A tanulók által készített termék értékesítése során keletkezett hasznot az iskola 

megosztja a tanulóval. A tanulóknak járó összegről a diákönkormányzat 

véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.  

6.26. Sajátos nevelési igényű tanulóknak megkülönböztetett ellátáshoz való joguk van. A 

sajátos nevelési igényű tanulót az iskola igazgatója mentesítheti egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A gimnáziumban 

az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.  

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a 

vizsgabizottság döntése alapján a vizsgafeladat eltérő tevékenységgel (szóbeli 

helyett írásbeli, írásbeli vagy interaktív tevékenység helyett szóbeli) is teljesíthető. 

Az írásbeli beszámolón az iskola lehetővé teszi a tanulmányok során használt 

segédeszközök (írógép, számológép, számítógép) alkalmazását. 

Az iskola a tanuló részére a vizsgákon biztosítja a hosszabb felkészülési időt. 

7. TANULÓI  JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ISKOLÁBAN 

7.1. A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban (vagy szóban) panaszt nyújthat be 

felülvizsgálat kérése céljából. A felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz 

lényegét, tényekkel, adatokkal alátámasztva. 

7.1.1. A panasz kivizsgálására az igazgatótanács jogosult 

7.1.2. A panasz érdemi elbírálására, orvoslására a benyújtástól számított 15 

napon belül az igazgató köteles intézkedni s arról írásban kell értesítenie 

a tanulót. 

7.2. Jogszabálysértés esetén a tanuló Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, 

melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre.  

7.3. A tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az 

iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diák 

önkormányzati SZMSZ tartalmazza.  

7.4. Az igazgató az iskolát érintő bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést 

tenni, bárhonnan kap információt.  



 10

7.5. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola 

és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan 

tisztázható. 

8. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI 

8.1.  Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettsége, hogy 

8.1.1. azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok 

megvalósulását, 

8.1.2. választott tisztségét, megbízatását, feladatait lelkiismeretesen teljesítse 

8.1.3. egyénileg felelős a tantermek, a folyosók és az iskola környezetének 

tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon 

megőrzéséért, védelméért, 

8.1.4. a pedagógusok utasításait, kéréseit köteles figyelembe venni és azok 

szerint cselekedni, 

8.1.5. az iskola tanárainak, dolgozóinak és tanulótársainak emberi méltóságát és 

jogait a diákoknak tiszteletben kell tartaniuk. Jogellenes mások 

bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése. Az ilyen 

cselekedet már első esetben is fegyelmi eljárással büntethető. 

8.1.6. Súlyos kötelességszegésnek minősül:  

 - agresszió, a másik tanuló bántalmazása  

 - szándékos károkozás  

- az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának 

megsértése 

8.2. A fegyelmező intézkedések: 

 kizárás az iskolából 

 Fegyelmi eljárás és egyeztető eljárás: 

- A fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárást kell szervezni. 

- Az egyeztető eljárást a fegyelmi bizottság végzi.  

Tagjai: iskolavezetés egy tagja, DÖK vezető 

Az egyeztető eljárás a kötelezettséget szegő és a sértett fél közötti 

megállapodás létrejöttét segíti elő. 

- Az egyeztető eljárás idejére a fegyelmi eljárás szünetel. 

- Az eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása és 

értékelése.  
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- Egyeztető eljárás akkor indítható, ha a sértett és a kötelességszegő azzal 

egyetértenek.  

- A fegyelmi eljárás megindításakor fel kell hívni a felek figyelmét az 

egyeztető eljárás lehetőségére, amelyet mediátor segíthet.  A felek 5 

munkanapon belül írásban kérhetik az egyeztető eljárás lefolytatását. A 

fegyelmi eljárást folytatni kell, ha nem kérik az egyeztető eljárást, vagy ha az 

20 napon belül nem jár eredménnyel.  

- Ha az egyeztető eljárás eredményre vezetett, 3 hónapra fel kell függeszteni a 

fegyelmi eljárást. Ha ez idő alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás 

folytatását, azt meg kell szüntetni.  

8.3. A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik: 

8.3.1. A tanítási órákon felkészülten megjelenni. 

8.3.2. A tanítási órára kötelesek elhozni a tanuláshoz szükséges eszközöket. 

8.3.3. Mulasztásaikat a következő órára pótolni kell. Hosszabb hiányzás esetén 

a tanár által megadott időpontig kell pótolni lemaradásukat. 

8.3.4. A tanulók kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és 

foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni. 

8.3.5. Egy tanulónak sincs joga a tanítást és a társait zavarni az órákon. 

9. TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE 

A tanulókat a szaktanárok tájékoztatja azokról a könyvekről, tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, amelyekre a tanévben az oktató munkához szükség 

lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről. A tanulók a tankönyveket, 

segédeszközöket egyénileg szerzik be. 

10. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 

A tanulók magatartását és szorgalmát a felnőttoktatásban nem értékeljük 

11. ISKOLAI MUNKAREND  

11.1. A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a 

tantestület határozata alapján és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  

11.2. Hivatalos ügyek intézésére az iskola székhelyén munkanapokon 9.00-15.00 óráig 

van lehetőség.  
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11.3. Az iskolában a tanítás telephelyenként más-más időpontban kezdődik. A tanítási 

órák 40 percesek, az óraközi szünetek 5 illetve 10 percig tartanak. Az óraközi 

szünethez a tanulónak joga van. 

11.4. Az osztálytermekbe az első tanítási óra kezdete előtt 15 perccel lehet bemenni. 

11.5. A tanulók az órákon ne használjanak az oktatást zavaró tárgyakat, dolgokat (pl. 

mobiltelefon, magánlevél, walkman… stb.). Ne hozzon be a tanuló az iskolába 

veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba 

ütközik, és fegyelmi büntetést, vagy eljárást von maga után. Az iskolában tilos 

mindenfajta cserekereskedelem, üzletelés. 

11.6. A tanuló az iskola épületében esztétikus, diszkrét, munkahelyhez illő, kulturált 

öltözékben jelenjen meg.  

11.7. Tilos a szeszes ital, a drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása.  

11.8. A BV területére sajátos szabályok vonatkoznak, amelyeket a Melléklet tartalmaz. 

12. A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

12.1. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a 

szükséges eszközökkel érkezzenek meg. Késéssel ne zavarják az oktatást, a 

folyosón várják meg az óra végét. 

12.2. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, 

ezért az írásbeli dolgozatok időpontját legalább 1 héttel megíratásuk előtt jelezni 

kell a tanulóknak. Egy nap a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot 

írhatnak. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három 

vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár 15 

munkanapon belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. 

12.3. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a 

padokból kivenni.  

12.4. Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra 

az Oktatási Törvény Végrehajtási Rendelete érvényes.  

13. A TANULÓK KÉSÉSÉRŐL ÉS HIÁNYZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK  

a. Ha a tanuló a tanítási órától távol marad, mulasztását  igazolnia kell.  

b. Ha a távolmaradást nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. 30 igazolatlan óra esetén 

megszűnik a tanulói jogviszony 
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c. Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 80 órát, akkor a tanév végén nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti 

tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. (11/1994. MKM. rendelet 20. §) Az a 

tanuló, aki valamelyik tantárgyból az órák 33 %-áról bármely okból hiányzik, 

osztályozóvizsgán szerezheti csak meg a félévi vagy év végi osztályzatot. Betegség 

esetén az osztályozóvizsga díjtalan.  

d. 20 óra igazolatlan mulasztás esetén osztályismétlés vagy a tantestület határozata 

alapján osztályozóvizsga tehető. 

14. VÉDŐ – ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

14.1.  Az intézmény alkalmazottainak feladatai:  

A 16/1998. (IX. 8.) sz. MKM rendelet 5. paragrafusa alapján a pedagógusok 

feladatai a tanulói baleset megelőzésében: 

a. A tanulókat a tanév első napján munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi és 

bombariadó oktatásban részesítik. 

14.2.  Az intézmény valamennyi alkalmazottjainak kötelessége a munka során a 

munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása. 

a. A munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő 

rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése és a felelős vezető 

tájékoztatása. 

b. Baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség 

14.3. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának olyan 

rendkívüli esemény, tény jut a tudomására, amely az intézmény épületeit, vagy a 

benne levő személyek biztonságát fenyegeti, azt köteles azonnal közölni az iskola 

igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

15. A TANULÓK NAGYOBB KÖZÖSSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA  

15.1. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai 

érdekképviselet ellátására Diákönkormányzatot hoznak létre, melynek 

megválasztása és működési szabályzata a Diákönkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában található. 

15.2. A Diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogait gyakorolhatja, 

amennyiben tagjainak száma a tanulói létszám legalább 25%-a. 
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15.3. A tanulók Diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a 

nevelőtestület véleménye meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, 

szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. 

15.4. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

16. A HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

16.1. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha  

a. jogszabályi változások következnek be; 

b. az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat együttesen igényt tartanak erre; 

c. az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév 10. napjáig 

javasolhatja az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat. 

d. A felülvizsgálatot a kérelem beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni, s 

annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 

16.2. Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az 

iskolai diákönkormányzat és egyetértését. 

16.3. A törvény szerint a diák írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles 

érdemi választ adni. 

16.4. A felülvizsgálati eljárás pontos rendje az iskolai Szervezeti és Működési 

Szabályzatban található. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1. Ez a házirend 2020.  év szeptember hó 1. napján az iskola fenntartójának 

jóváhagyásával lépett hatályba. 

2. A házirendben foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskolai diákönkormányzat és 

az iskola nevelőtestülete. 

 

Kelt: Dunaújváros, 2020. szeptember 1-jén 

 

 

P. H. 

 

  ..............................................  
 Csikós Imre Viktor 
                                                                                                            igazgató 
 a nevelőtestület nevében 
 






