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A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Házirendje 
 

Bevezetés 
 

 Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012. a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 

szabályozza. 

 A Házirend összhangban van az intézmény egyéb belső szabályzataival is: 

- a Szervezeti és Működési Szabályzattal (a továbbiakban SZMSZ), 

- a Pedagógiai Programmal 

 A Házirendet a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat 

véleményének kikérésével fogadja el. A Házirend azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. 
 
A Házirend célja 

 

 A Házirendje célja, hogy megállapítsa a tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá 

az iskola, a kollégium által elvárt viselkedés szabályait. 

 

A Házirend hatálya 

 

 A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 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, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani 

a Házirend előírásait. 

 

A Házirend nyilvánossága 

 

 A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 A Házirend egy-egy példánya megtekinthető 

- az iskola hirdetőtábláján, az aulában, 

- az iskola honlapján. 

 Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat osztályfőnöki órán, 

- a szülőket a szülői értekezleten. 

 A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

- a szülőkkel a szülői értekezleten. 
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 A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől azok fogadóóráján vagy – ettől 

eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

A tanulók mulasztásának igazolása 

 

 A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról 

igazolni kell. 

 Az előre nem látható eseményeket kivéve a tanulók csak engedéllyel maradhatnak távol 

az iskolai foglalkozásokról. Az engedélyt 3 napig terjedő időtartamra a szülő kérésére 

az osztályfőnök, 3 napon túl az iskola igazgatója adhatja. A tanulót a szülők az 

ellenőrzőbe való bejegyzéssel kérhetik el a tanítási órákról. Az igazgatónak szóló kérést 

– a tervezett hiányzást megelőzően legalább 15 nappal korábban benyújtva – 

kérvényben kell megfogalmazni. 

 A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben maradhat távol a tanítási 

órákról, az előre nem látható mulasztásról az iskolát a mulasztás első napján a szülőnek 

személyesen, telefonon (SMS-ben) vagy az elektronikus naplón keresztül értesítenie 

kell. 

 A távolmaradás okát az iskolába jövés első napján, de legkésőbb 5 napon belül igazolni 

kell. Az igazolást az ellenőrző könyvbe feltüntetve az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

 A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskolaorvos rendelésére az osztályfőnöke vagy szaktanára 

engedélyével mehet el. A tanuló mulasztását az elektronikus naplóban rögzíteni kell, a 

tanulónak a hiányzását igazolnia kell. 

 A tanulmányi versenyek miatti mulasztást – az SZMSZ-ben meghatározottaknak 

megfelelően – az iskola igazoltnak tekinti. 

 Államilag elismert középfokú nyelvvizsga és jogosítvány megszerzéséhez szükséges 

vizsga napját, hivatalos igazolás bemutatása esetén, az intézmény igazoltnak tekinti. 

 Az a tanuló, aki először tesz egy adott nyelvből államilag elismert közép- vagy felsőfokú 

nyelvvizsgát, a vizsgát megelőző napon mentesül az órák látogatása alól. 

 A 10-12. évfolyamos diákok számára évi két napot biztosítunk felsőfokú oktatási 

intézmények által szervezett nyílt napok látogatására, amelyről igazolást köteles hozni 

az adott intézményből. 

 A felmentett tanulók az első és utolsó testnevelési óráról a testnevelő tanár engedélyével 

távol maradhatnak, tanítási időben a lelátón kötelesek tartózkodni. 

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

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét 

(45 perc), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról. 
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A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

 A tanulók által fizetendő tandíj és térítési díj megállapításainak szabályát, mértékét, 

valamint a kedvezmények rendszerét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

határozza meg. 

 Az előrehozott érettségi sikeres letétele után – amelyre a jelentkezés feltétele a 

középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése –, az iskola az adott tárgyból 

további ingyenesen igénybe vehető felkészítést nem biztosít. 

 Az étkezési térítési díjat havonta előre, minden hónap utolsó munkanapjáig, az előre 

meghirdetett időpontokban kell az iskolában befizetni, ha a diák a következő hónapban 

igénybe kívánja venni az iskolai menzaként működő, Sárospataki Közszolgáltatási 

Nonprofit Kft. szolgáltatásait. Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre 

Sárospatak Város Önkormányzata rendeletben szabályozza. 

 A kedvezményes étkezés biztosításához szükséges kérelmet minden tanév kezdetén 

(szeptember 10-ig) az étkezési megrendelés során kell benyújtani a kollégium 

titkárságán. Az elbírálás elvei: az étkezési norma 50%-át fizetik a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a három vagy többgyermekes családban élő 

diákok, illetve a tartósan beteg igazolással rendelkezők. 100%-os támogatásban 

részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 7. és 8. évfolyamos 

diákok. 

 Az egyéb térítési és tandíjfizetési kötelezettséget határozatba kell foglalni, melyből 

kitűnik: a kötelezettség alapjául szolgáló szolgáltatás, a számítási mód, a fizetendő 

összeg, a fizetési mód, a kedvezmények, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. 

 A már befizetett térítési és tandíjak visszatérítésének igényét csak az intézmény 

vezetőjének címzett, részletes indoklással ellátott kérvényben lehet bejelenteni. Az 

igazgató a beadás napjától számított 30 napon belül bírálja el a kérvényt. Elutasítás 

esetén írásban, részletes indoklást ad. 

 Az iskola igazgatója minden év szeptemberében felülvizsgálja a megállapított konkrét 

összegeket. (Az egy főre jutó költségek kalkulációja az óradíj, vizsgadíj és TB 

költségek, valamint a dologi kiadások teljes körű figyelembevételével történik). 

 

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

szabályai 

 

 Az a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás, amely a tanulói jogviszonyból eredő 

kötelezettség teljesítésével összhangban készült el és annak elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket az intézményünk biztosítja, akkor annak tulajdonjogát 

intézményünk gyakorolja. 

 Amennyiben intézményünk a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával 

bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – 

tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. Ezen megállapodás általános szabályait az 

intézmény SZMSZ-e határozza meg. 
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A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

 Az Arany János Tehetséggondozó Programba (továbbiakban AJTP) járó tanulók részére 

biztosított szociális ösztöndíjak odaítéléséről az osztályfőnök, a kollégiumi 

csoportvezető véleményének kikérése után a szociális bizottság dönt. A szociális 

bizottság tagjai: az intézményvezető, a programfelelős és a programgazda. 

 A szociális ösztöndíjak, ill. a támogatások odaítélésénél előnyt élveznek a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint azok a tanulók, akiknek 

egyik vagy mindkét szülője, gondviselője munkanélküli, akiket az egyik szülő egyedül 
nevel, akiknél a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér összegét. 

 A tankönyvellátás rendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje és formái 

 

 Az Nkt. 46.§ 6/g pontja értelmében a tanuló joga különösen, hogy „az emberi méltóság 

tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő 

és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, a kollégium működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, 

pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, a Diákönkormányzathoz”. E 

rendelkezést figyelembe véve: 

- Az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, tervekről, feladatokról, 

eredményekről tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, diákközgyűlésen, az általában 

évente megjelenő értesítőben tájékoztatja a tanulókat. 

- A diákközösséget érintő döntéseket Diákönkormányzati gyűlésen, valamint 

kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

- A diákok jogairól és kötelességeiről a tanulókat évente az első osztályfőnöki óra 

felhasználásával az osztályfőnök tájékoztatja. A Házirendben foglaltak 

megismerését, a tájékoztató megtartását a diákok aláírásukkal igazolják. 

- Az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben (hangosbemondón, iskolai 

képújságban, honlapon, faliújságokon) tájékoztatja az iskolavezetés a diákokat. Az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órák keretében teszik ugyanezt. 

- A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés 

elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles 

ismertetni a tanulóval. 

- A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy 

heti óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás 

tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a 

tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele az elektronikus napló 

ellenőrzésekor történik. 

- Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább 

egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két 

(lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

- A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli 

kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. 

- Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását 15 munkanapon belül el kell 

végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. A tanár hiányzása esetén eltelt munkanapok 

ebbe a 15 napba nem számíthatók bele. A határidőn túl kijavított munkák 

osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba.  
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A tanár csak a diákok egyetértésével írathat új dolgozatot, amennyiben a diákok 

határidőn túli dolgozatuk jegyeit nem íratták be. Amíg a tanár a már beadott 

munkát nem javítja ki, azzal azonos szintű, azonos tananyagot számon kérő, 

osztályzásra kerülő iskolai írásbeli munkát nem készíttethet, ez alól kivételt 

képeznek az első írásbeli számonkérésről hiányzó tanulók. 

- A diákok e jogaik sérülésekor írásbeli panasszal élhetnek a Diákönkormányzatnál 

és az igazgatóságnál. 

- Az érdemjegyeket legkésőbb a dolgozatok kiosztását követő munkanap végéig be 

kell jegyezni az elektronikus naplóba. 

- A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó 

intézkedésekről. Minden diákot megilleti az a jog, hogy a személyét érintő 

kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy 

a döntés hozójától. 

- Az osztályok megbízott képviselői problémáikkal osztályfőnökük közvetítésével is 

kereshetik a szaktanárokat és az iskolavezetést. Egyéni problémák is eljuttathatók 

szóban vagy írásban az igazgatósághoz, a nevelőtestülethez és a Szülői 

Szervezethez. A diákok véleményezhetik az őket tanító pedagógusok munkáját, a 

Diákönkormányzat tevékenységét, az iskola Házirendjét, a Pedagógiai Programot 

vagy annak részleteit, az iskolában működő délutáni elfoglaltságok rendszerét, az 

iskolai rendezvényeket, az őket érint gazdálkodási kérdéseket stb. Az e 

bekezdésben szabályozott eljárást az igazgató elektronikus postafiókjának 

igénybevételével is le lehet bonyolítani. 

- A diákok által az osztályfőnökhöz, pedagógushoz, iskolavezetéshez írásban feltett 

kérdésekre legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – az 

iskolaszéktől a tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi választ kell adni. 

 A véleménynyilvánítás elsődleges fórumai: 

- diákközgyűlés, 

- osztályképviselők, 

- DÖK tisztségviselők megbeszélései a Diákönkormányzat munkáját segítő 

igazgatóhelyettessel, 

- osztálygyűlés, osztályfőnöki óra, tanóra, 

- jutalmazási bizottságban, fegyelmi bizottságban való képviselet, 

- képviselet a nevelőtestületi, iskolavezetőségi értekezleteken, 

- képviselet az osztály szülői értekezletén, 

- az osztályképviselők írásbeli feljegyzései az osztályfőnök, ill. az igazgató számára, 

- pedagógusok munkájára vonatkozó kérdőíves elégedettségi (elektronikus vagy 

papíralapú) felmérés. 

 

A tanulók jutalmazása 

 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít és folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

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

versenyeken kimagasló eredményt ér el, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 
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 Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 A dicséretet írásba kell foglalni (ellenőrző, elektronikus napló), és azt a szülő 

tudomására kell hozni. 

 Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért, valamint a kiemelkedő közösségi 

munkát végző tanulók könyvjutalmat kapnak, amit a tanévzáró ünnepély után az 

osztályközösség előtt vehetnek át. 

 Országos szintű tanulmányi és sportversenyeken országos döntőbe jutott diákjaink 

pénzjutalomban részesülnek, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

 A Diákönkormányzat az iskola érdekében végzett kiemelkedő közösségi munkáért – a 

tanulóközösség szavazata alapján – egy tanulónak az „Év diákja” címet adományozza. 

 Azt a végzős diákot, aki gimnáziumi évei alatt kiemelkedő tanulmányi és 

versenyeredményt ért el, illetve közösségi tevékenységével, valamint más egyéb 

teljesítményével hozzájárult az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, a gimnázium 

tantestülete Árpád-díjjal (bronz plakett, pénzjutalom, emléklap) jutalmazza. 

 „Nevelőtestületi elismerés humán, vagy reál, vagy idegen nyelvi, vagy informatikai 

tevékenységért” elismerésben részesül az a végzős évfolyamos tanuló, akit a humán, 

vagy reál, vagy idegen nyelvi, vagy informatikai munkaközösség javaslata alapján a 

nevelőtestület erre alkalmasnak tart, és aki gimnáziumi tanulmányai során folyamatosan 

kiemelkedő tevékenységet végzett valamelyik humán, vagy reál, vagy idegen nyelvi, 

vagy informatikai területen, vagy egyéniben, vagy csapatban országos szintű 

eredményt ért el. 

 „Nevelőtestületi elismerés művészeti, vagy sporttevékenységért” elismerésben részesül 

az a végzős évfolyamos tanuló, akit a művészeti vagy testnevelő munkaközösség 

javaslata alapján a nevelőtestület erre alkalmasnak tart, és aki gimnáziumi tanulmányai 

során folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett valamelyik művészeti vagy 

sportterületen, vagy egyéni, közösségi (kórus), csapatban országos szintű eredményt ért 

el. 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmezési intézkedések 

 

 Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, figyelmeztetésben lehet részesíteni. 

 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben 

részesítendő. A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói megrovás 

 A fegyelmi intézkedéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az elektronikus naplóba be kell írni! 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 
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 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal, legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. 

 Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, 

- a szándékos károkozás, 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

 A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás és az azt megelőző egyeztető 

eljárás szabályait az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

 A fegyelmi büntetések az Nkt. 58. §-a alapján a következők lehetnek: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy másik iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 Tanköteles tanulóval szemben az utolsó két fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy 

ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni 

a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő 

elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a 

kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. 

 Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola 

igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. 

 A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentéséről, megvonásáról szóló 

fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 

 A fegyelmi büntetést a tanuló ellenőrzőjébe és az elektronikus naplóba be kell írni! 

 Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési 

intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban 

álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények 

megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei 

- Ha a tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló 

közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, úgy az iskolai, 

közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti 

az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és 

pedagógusok, valamint egyéb alkalmazottak alapvető érdekeit.  

- Az intézmény vezetője a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított 7 napon 

belül vizsgálatot kezdeményez a tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A 

vizsgálat lefolytatására az igazgató háromfős bizottságot hoz létre.  

- A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy a tanuló cselekedetével 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést.  
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- Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben 

veszélyezteti az iskola vagy osztályközösség működését, a nevelő-oktató munka 

nyugodt folytatásának feltételeit, milyen mértékben áll szemben a társadalmi, iskolai 

kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.  

- A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, ill. a cselekményt elkövető tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény 

elítélő motivációját kell szolgálniuk  

 

Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja 

 

 A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot. A hozzáférési 

jog a gyermek jegyeinek megismerésén túl az iskola által elküldött üzenetek olvasására, 

valamint üzenetek, kérések írására biztosít lehetőséget. 

 Az interneten keresztül történő hozzáférés lehetőségét a bejövő osztályok esetében, az 

osztályfőnök jelzi az év elején. A belépéshez szükséges kódot a szülő személyesen vagy 

írásos formában felhatalmazott megbízottja veheti át. A hozzáféréshez szükséges kód 

elkészüléséről az elektronikus naplót működtető szolgáltató gondoskodik. 

 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje, a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

 

 A tanulók osztályzatait a 20/2012. EMMI rendelet által meghatározott esetekben 

osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán, valamint pótló- és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) 

alapján kell megállapítani. 

 Iskolánk diákjai a Pedagógiai Programban foglaltak alapján különböző évfolyamokon 

meghatározott tantárgyakból házi vizsgát kötelesek tenni, az adott tantárgy 

követelményeinek teljesítése céljából. 

 A vizsgákra való jelentkezés az osztályfőnökkel és a szaktanárral való egyeztetés után 

az igazgatóhelyettesnél, írásos kérelem benyújtásával történik, a házi vizsgák esetén 

legkésőbb március 1-ig. Az vizsgák letételét az igazgató engedélyezi. 

 A vizsgák bármely tanítási napon megszervezhetők. A vizsga napját az igazgató jelöli 

ki. A vizsgák szervezésének szokásos időszaka: 

- osztályozó vizsgák esetén: az első illetve második félév végét megelőző héten, 

- különbözeti vizsgák esetén: augusztusban vagy az átvételt megelőző időpontban, 

- javító vizsga esetén: augusztus 15.–31. között, az igazgató által meghatározott 

napokon, 

- házi vizsgák esetén: május eleje, illetve matematikából az év utolsó előtti hete, 

- a vizsgák időpontjáról a tanulót jelentkezéskor tájékoztatni kell. 

 A vizsga illetve a vizsgafeladatok, vizsgatevékenységek helyszínét, időpontját az 

igazgatóhelyettes közli a tanulóval. Osztályozó- és különbözeti vizsga esetén írásban 

történik a tájékoztatás, amit a vizsgára bocsátandó tanuló aláír, tudomásul véve a vizsga 

helyét és időpontját. A házi vizsgák időpontját az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy 

a tanuló az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 
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 A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A három 

főből álló vizsgabizottság tagjai az iskola pedagógusai (lehetőleg abból két tanár az 

adott vizsgatárgyból megfelelő végzettséggel rendelkezik), az igazgató által megbízva. 

A vizsgabizottság elnökét az igazgató jelöli ki. A vizsgabizottság tagjai maguk közül 

jegyzőt választanak. 

 Az igazgató által kijelölt vizsgáztató tanár közli a tanulóval a vizsga formáját (írásbeli/ 

szóbeli) és a vizsga tananyagát. A szaktanár témajegyzéket ad ki a felkészülés 

megkönnyítése érdekében. 

 Az osztályozó vizsgák tantárgyi vizsgarészei: 

- Magyar nyelv és irodalom: írásbeli, szóbeli 

- Történelem: írásbeli, szóbeli 

- Társadalomismeret és etika: írásbeli, szóbeli 

- Erkölcstan: írásbeli, szóbeli 

- Filozófia: írásbeli, szóbeli 

- Matematika: írásbeli, szóbeli 

- Fizika: írásbeli, szóbeli 

- Biológia: írásbeli, szóbeli 

- Kémia: írásbeli, szóbeli 

- Földrajz: írásbeli, szóbeli 

- Természetismeret: írásbeli, szóbeli 

- Idegen nyelv: írásbeli, szóbeli 

- Informatika: gyakorlati, szóbeli 

- Ének-zene, művészetek: írásbeli, szóbeli 

- Vizuális kultúra, művészetek, gyakorlati, szóbeli 

- Mozgóképkultúra és médiaismeret: írásbeli, szóbeli 

- Testnevelés: gyakorlati, szóbeli 

 Az egyes vizsgatárgyak követelményeit a Pedagógiai Program tartalmazza.A 

tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának részletes szabályait, valamint a független 

bizottság előtti vizsgázással kapcsolatos eljárásrendet a 20/20102. EMMI rendelet 

határozza meg. 

 

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartama, a csengetési rend 

 

 Az iskolában a tanítási órák 7.50-kor kezdődnek. A tanítási órák 45 percesek, 8. és 9. 

órák esetén 40 percesek. 

 Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a 6. órát követően 5 perc, a 3. óra utáni szünet 

15 perces. Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás 

esetén. Kivételt képeznek ez alól a tanulásmódszertani és önismereti órák. 

 Iskolai megemlékezések, ünnepségek napján a tanítás 7.50-kor kezdődik, rövidített 

órákat tartunk, a 3. óra utáni szünet 50 perces. 
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 Az iskola csengetési rendje: 

- 1. óra: 7.50 -  8.35, 

- 2. óra: 8.45 -  9.30, 

- 3. óra: 9.40 - 10.25, 

- 4. óra:  10.40 - 11.25, 

- 5. óra:  11.35 - 12.20, 

- 6. óra:  12.30 - 13.15, 

- 7. óra:  13.20 - 14.05, 

- 8. óra:  14.10 - 14.50, 

- 9. óra:  14.55 - 15.35. 

 A szünetek rendje: 

- 1. szünet: 8.35 - 8.45, 

- 2. szünet: 9.30 - 9.40, 

- 3. szünet: 10.25 - 10.40, 

- 4. szünet: 11.25 - 11.35, 

- 5. szünet: 12.20 - 12.30, 

- 6. szünet: 13.15 - 13.20, 

- 7. szünet: 14.05 - 14.10, 

- 8. szünet: 14.50 - 14.55. 

 

 A délutáni foglalkozások általában 14.45-kor kezdődnek és az Árpád Vezér Diáksport 

Egyesület szakosztályi foglalkozásainak kivételével 17.00 óráig tartanak. 

 

Az iskolai tanulói munkarend 

 

 A tanulók kötelesek munkakezdés előtt 10 perccel megérkezni az iskolába. Ha a tanuló 

7.40 után érkezik be az iskolába, - amennyiben van első órája (reggeli késés) - az 

ügyeletes tanár felírja a nevét az erre a célra szolgáló nyilvántartó füzetbe, amit az 

osztályfőnök ellenjegyez. Amennyiben a tanuló reggeli késéseinek a száma eléri az 6- 

ot, írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Ha a tanuló késéseinek a száma 

eléri a 10-et, igazgatói írásbeli figyelmeztetést. A felügyelő tanárok munkáját a hetesek 

és az ügyeletes osztályok segítik. 

 Az ügyeletes osztályok megbízatása félévente 1 hétre szól. Az ügyeletes osztályok az 

ügyeletes tanárok utasításai alapján segítik az ügyeletes tanárok munkáját, felügyelnek 

az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára. Hetente kétszer, szerdán és 

pénteken összeszedik az iskola épületének környékén található szemetet. 

 A heteseket heti váltakozással az osztályfőnökök jelölik ki. Erről a diákokat hétfőn 

tájékoztatják és feltűntetik az elektronikus naplóban is. 

 A hetesek feladatai: 

- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 

kréta, az órát tartó tanár utasításai szerint), 

- az óra kezdetén a tanár megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, 

- az órát tartó tanárnak az óra elején jelentik a létszámot és a hiányzó tanulókat, 

- ha az órát tartó tanár a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a 

tanterembe, értesítik az igazgatóságot, 

- az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, 

- ügyel a terem előtti sorakozás rendjére és a tisztaságra. 
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 A hetesek akadályoztatása esetén a névsorban következő tanulónak kell ellátnia a hetesi 

feladatokat. Csoportmunka esetén a hetesi teendők ellátásával a szaktanár bíz meg 

tanulót. 

 Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, az órához szükséges eszközök 

biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: szertáros, térképfelelős, stb. 

 Abban az esetben, ha a diák a tanóráról elkésik, a tanár feljegyzi a késés pontos 

időtartamát, majd beírja, illetve átvezeti a haladási napló megjegyzés rovatába az adott 

tanítási naphoz. Amennyiben a késések együttes időtartama eléri a 45 percet, azt 

mérlegelés után igazolt vagy igazoltatlan hiányzásként kell elkönyvelni. Elkésésnek 

tekintendő, ha a diák a tanár után úgy érkezik a tanórára, hogy a tanár a tanterem ajtaját 

már becsukta. A naplóba bejegyzett késésre adott tanulói indoklást az osztályfőnök 

mérlegeli, elfogadhatóságáról ő dönt. 

 Követelmény, hogy az órai munkához szükséges felszerelés, az ellenőrző könyv minden 

tanítási órán rendelkezésre álljon. Ezek rendszeres hiánya esetén a szaktanár 

figyelmeztetést adhat. 

 Az osztályfőnök, a szaktanár a munka eredményessége érdekében ülésrendet készíthet. 

Az ülésrend minden tanuló számára kötelező érvényű. A szülő kezdeményezheti az 

ülésrend megváltoztatását. 

 Az egyéni jelentenivalókat a napló bejegyzése után az osztály előtt kell elmondani. 

Indokolt esetben az óra előtti szünetben a szaktanárt négyszemközt is lehet tájékoztatni 

a zavaró körülményről. 

 A pontos órakezdés érdekében a testnevelésóra előtti szünetben az osztály 

haladéktalanul a kijelölt öltözőkbe vonul. A felmentést kérő tanuló is köteles a 

testnevelési órán megjelenni, jelentése után az órát a testnevelő tanár által meghatározott 

módon és helyen kell eltöltenie. 

 A tanóra védelme a diákok és a tanárok közös feladata. A szünet végét jelző csengetés 

után a diákoknak a tanteremben kell tartózkodni. Az előadókban, zárt termekben a 

tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanítási óra kezdetéig az osztály 

(csoport) az előadó, zárt terem előtt fegyelmezetten várja a tanárt. 

 A szünetet a tanóra túltartásával megrövidítő tanár a diákok jogait sérti. Harmadszori 

óratúltartás esetén az osztály, írásban forduljon a Diákönkormányzathoz és az 

igazgatósághoz. Az igazgatóság az ügyet 3 munkanapon belül megvitatja, és visszajelez 

az osztálynak. Ha a tanóratúltartás továbbra is ismétlődik, az osztálynak joga van 

kicsengetéskor elhagyni a termet. 

 Tiszteletben tartva a tanulók információs önrendelkezési jogát, személyes adataikat az 

iskolában a tanulói jogviszony kezdetekor a tanulók személyi igazolványa, vagy 
születési anyakönyvi kivonata alapján rögzítik az erre kijelölt személyek. Ezeket az adatokat 

az iskola a törzslapban, az elektronikus naplóban, a bizonyítványban, a tanulói 

nyilvántartásában, valamint az érettségi dokumentumokban tárolja. Az adatok esetleges 

törlését, helyesbítését a tanuló vagy törvényes képviselője az osztályfőnöknél vagy az 

iskolavezetésnél kezdeményezheti. 

 A tanulmányokkal összefüggő mentesítés iránti kérelmet a tanuló és törvényes 

képviselője az iskolavezetésnek nyújtja át. A kérelmekkel kapcsolatos eljárást a Nkt. és 

annak végrehajtási rendelete szabályozza. 

 A független bizottság előtti vizsgázással kapcsolatos eljárást a 20/20102. EMMI 

rendelet határozza meg. 
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A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

 Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, 

szükségletei szerint, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán 

kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. 

 Ezek szervezeti formái a következők: 

- tantárgyi szakkörök, 

- tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek, 

- művészeti körök, 

- öntevékeny diákkörök, 

- felzárkóztató foglalkozások, 

- hit- és vallásoktatás, 

- múzeum-, színház-, hangverseny-, mozi-, kiállítás látogatások, 

- tanulmányi kirándulások, AJTP-s kirándulások bennmaradós hétvégék, 

- téli, nyári táborok (sí tábor, kerékpár-, és vízitúrák), 

- szervezett külföldi kapcsolatok, 

- egyéb rendezvények. 

  A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola tanárai 14.00–17.00 óra 

között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az 

adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól, ami indokolt 

esetben szülői kérés esetén bármikor megszakítható. 

 A foglalkozásokra a foglalkozás vezetőjénél személyesen kell jelentkezni, a felvétel 

mindenki számára biztosított. 

 Túljelentkezés esetén a csoportok számát növeljük. Amennyiben évközben a 

foglalkozáson résztvevők köre 10 fő alá csökken, az iskola igazgatója a foglalkozást 

megszüntetheti. 

 A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola 

igazgatója adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató 

engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

 Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejét minden tanév első tanítási napján határozzuk 

meg, és ezt követően ismertetjük az olvasókkal. A könyvtár szolgáltatásait csak az 

iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók, és az iskola közalkalmazotti jogviszonyban 

lévő dolgozója veheti igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és 

egy tanévre szól. 

 

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos feladatok 

 

 Az iskola az utolsó két évfolyamon a 20/2012. EMMI rendeletnek és az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának (100/1997-es kormányrendelet) megfelelően lehetővé teszi a 

közép és emeltszintű érettségi vizsgára, külön csoportokban, kiemelt óraszámban 

történő felkészülést. 
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 Az iskola igazgatója minden év február 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót 

azokról a tantárgyakról, valamint a felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók 

választhatnak. A tájékoztató elfogadása előtt beszerzi az iskolaszék, az iskolai 

Diákönkormányzat véleményét is. 

 A tanulók az első (nem végleges) jelentkezéseket március 15-ig adják le 

osztályfőnökeiken keresztül az igazgatóságnak. Ezek összesítése, a nem megvalósítható 

kérések visszajelzése, valamint a biztosan induló csoportok és az adott tantárgyat 

előreláthatólag tanító pedagógusok ismeretében, a tanulók végleges jelentkezéseiket 

egyéni jelentkezési lapon május 20-ig adhatják le. Kiskorú tanuló esetén a 

tantárgyválasztás jogát a szülő gyermekével közösen gyakorolja. 

 Május 20. után a választott tárgy és felkészítési szint a tanuló számára a következő 

tanévre kötelezővé válik, mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozások esetén. Ha a 

tanuló egész éves külföldi tartózkodás illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 

jogával, a tanév megkezdése illetve felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti 

elképzeléseit az iskola igazgatójával. Ebben az esetben csak az induló csoportok közül 

választhat. 

 Az utolsó előtti évfolyam tanulói a választásukat az utolsó évfolyamra az igazgató 

engedélyével módosíthatják. A változtatási kérelmüket május 20-ig írásban nyújthatják 

be. Az igazgató a szakmai munkaközösségekkel egyeztetve közli a diákkal, hogy a 

változtatás milyen tantárgyi kötelezettségekkel jár, mikor esedékesek az esetleges 

különbözeti vizsgák. Azon tanulók választása, akik a 12. évfolyamra változtatási 

kérelmet nem nyújtanak be, automatikusan érvényes marad. 

 A 11. évfolyamon választható érettségi előkészítő csoportokra történő jelentkezés 

időpontja és eljárása az előzőekben leírtakkal azonos. 

 A Ktv. alapján a tanuló év végi osztályzatát az évközi érdemjegyek alapján kell 

megállapítani. Az igazgató a tanulót kérelmére – részben, vagy egészben – felmentheti 

az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni 

adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. 

 Ebben az esetben a tanulónak az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület 

által meghatározott módon kell számot adnia tudásáról. Ez iskolánkban elsősorban 

osztályozó vizsgát jelent. Az erre történő jelentkezés módját, valamint követelményeit 

és értékelési rendszerét részben a jelen dokumentum, részben a Pedagógiai Program 

szabályozza 

 A tantárgyi felmentésekkel kapcsolatos kéréseket – az osztályozó vizsgára történő 

jelentkezéssel együtt –, az indok megjelölésével, a júniusi vizsgák esetén május 20-ig 

(amennyiben nem munkanap, a megelőző utolsó munkanapig), míg az augusztusi 
vizsgák esetén a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell az iskola igazgatójához írásban 

benyújtani, kiskorú tanuló esetén a szülővel közösen. 

 Iskolánkban nem támogatjuk a tanórák alóli felmentést a következő esetekben: 

- a képzési specializáció fő tantárgyai (matematika specializáció esetén a 

matematika; informatika specializáció esetén az informatika) esetén, 

- öt évfolyamos, idegen nyelvi előkészítővel induló osztályokban az öt éven át, 

emelt szinten oktatott első idegen nyelv esetén. 

 Az iskola igazgatója a tantestület véleményének kikérésével, egyéni mérlegelés alapján 

a fentiektől eltérhet. 
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Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje 

 

 Az iskola épületeinek, helyiségeinek rendeltetésszerű használatára vonatkozó 

szabályokat az intézmény SZMSZ-e szabályozza. A Házirend az alábbiakban még 

egyszer visszatér a legfontosabb elemekre, illetve szabályozza a SZMSZ-ből hiányzó 

kérdéseket. 

 Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30-tól este 22.00 óráig 

tart nyitva. A tanulók felügyeletét az iskola az SZMSZ-ben maghatározottak alapján 

biztosítja. 

 A termekben – tanóra alatt – csak az osztályterem ajtaján elhelyezett teremrend szerint 

beosztottak tartózkodhatnak. Amennyiben a terem berendezését az igazgatóság előzetes 

engedélyével valaki megváltoztatja, köteles annak helyreállításáról a foglalkozás 

befejezése után a legrövidebb időn belül gondoskodni. Berendezési tárgyak mozgatása 

csak a szaktanár vagy az iskola valamelyik dolgozójának a jelenlétében és irányítása 

mellett lehetséges. 

 A testnevelési órán, a nézőtéren csak a felmentett tanulók tartózkodhatnak a testnevelő 

tanár engedélyével. 

 A lyukasórás tanulók a tanítást nem zavarhatják, ők az aulában vagy engedéllyel az 

iskolai könyvtárban tartózkodhatnak. 

 A szünetekben a szaktantermek, a zárt termek, a tanári és egyéb zárt helyiségek 

kivételével a diákok az iskola egész területén tartózkodhatnak. 

 Tanítási időben, az aulában minden zajos foglalkozás tilos, ez alól csak az intézmény 

igazgatója adhat felmentést, eseti kérelem alapján. 

 Az iskola területén bármilyen fénykép és videofelvétel (mobiltelefon esetén is!) 

készítése csak igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 Tanítási időn kívül a tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik 

nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

 A könyvtár, a számítástechnika termek, a tornaterem használati rendje a Házirend 

mellékleteiként találhatók meg. 

 A Házirend hatókörébe tartozó területekre tilos hozni: drogot, pszichotrop anyagokat, 

cigarettát, öngyújtót, alkoholt, kártyát, sérülést okozó eszközt (kést, fegyvert), és 

minden olyan tárgyat, mely zavarja az eredményes oktató és közösségi munkát. 

 A mobiltelefont és az egyéb infokommunikációs eszközöket a tanítási órákon ki kell 

kapcsolni, az arra kijelölt helyen a tanteremben el kell helyezni. A telefon és az egyéb 

eszközök használata kizárólag oktatási céllal, a szaktanár felügyelet mellett 

megengedett, de nem helyettesíti a számológépet. Amennyiben a tanuló a tanítási órán 

nem megengedett módon használja a telefonját, akkor azt köteles átadni a nevelőnek. 

A telefont a tanuló a tanítási óra végén visszakapja. A tanítási órákon bármely 

kép- és hangrögzítést, csak a foglalkozást vezető pedagógus, illetve az érintett személyek 

engedélyezhetnek. Ezen szabály megsértése egyben személyiségi jogokat is sért, fegyelmi 

büntetést von maga után. 

 Az iskolába hozott értékekért, valamint az oktatáshoz nem szükséges, de az iskolába 

behozott tárgyak elvesztéséért, megrongálódásáért az iskola nem felelős. A személyi 

tulajdon fokozott védelme legfőképp a tulajdonos feladata. 

 Mivel az osztályok megbízott felelősei – osztályérdekből – gyakran nagy összegeket 

kénytelenek maguknál tartani, kérhetik az osztályfőnök segítségét a pénz biztonságos 

elhelyezéséhez. Ebben az esetben a pénz sorsáért az osztályfőnök felelősséget vállal.  
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A kabátokat a kijelölt helyen kell elhelyezni. A testnevelési órákhoz szükséges 

felszereléseket szintén a kabátok tárolására alkalmas helyen kell elhelyezni, amiket a 

tanítási nap végén a kollégista tanulók a kollégiumba, a többiek haza kötelesek vinni. 

 Amennyiben a tanulók az iskolába kerékpárral, vagy motorkerékpárral érkeznek, a 

járműveket az iskola előtti területen csak tolhatják és azt az erre a célra kijelölt részen 

kell tartaniuk. A személygépkocsival érkező tanulók az iskola parkolóját használhatják. 

Az iskolába érkezés során hozott járművek biztonságos őrzéséért, megrongálásáért az 

iskola nem felelős 

 Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb balesetveszélyes közlekedést okozó 

eszközöket az iskola épületén belül nem lehet használni. 

 Amennyiben az iskola diákja, vagy alkalmazottja elhagyott (érték)tárgyat talál, azt 

köteles haladéktalanul az iskolatitkári szobában leadni megjelölve a megtalálás pontos 

helyét. Amennyiben az iskolatitkári szobában a talált (érték)tárgy nem adható le, az 

iskola portásának kell átadni a talált tárgyat, megjelölve a megtalálás helyét. 

 A baleset-, tűz- és egészségvédelem, valamint a társadalom számára hasznos 

magatartási minták kialakítása érdekében a következő cselekmények tilosak az iskola 

területén: 

- A folyosókon és a termekben a lépcsőre, az asztalra, a radiátorra, az 

ablakpárkányra, az aula mellvédjére, valamint az udvaron a padok karfájára ülni. 

- Az elektromos berendezések burkolatát megbontani, a kapcsolókat leszerelni, a 

fűtésszabályozó gombokon engedély nélkül állítani. 

- A kerítésen átmászni, az udvar, a park dísznövényeit, fáit károsítani. 

- Az iskola teljes területén drogot, alkoholt, dohányt árusítani és fogyasztani. 

- Az ablakokat indokolatlanul hosszú ideig nyitva hagyni, világítani, az ajtókat 

csapkodni, hangoskodni az intézmény falait ízléstelenül dekorálni. 

 A mellékhelyiségeket, öltözőket rendeltetésszerűen kell használni. 

 Étkezni csak az osztálytermekben (a szaktermekben, tornatermekben, 

mellékhelyiségekben, öltözőkben nem), az aulában, a folyosón, az udvaron vagy a büfé 

előtt szabad. 

 Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben 

rendet hagyjon. 

 A folyosókon dekorációt, felhívást, hirdetést csak az iskolavezetés engedélyével lehet 

elhelyezni. A kihelyezett anyagokat tilos összefirkálni, a tablókat megrongálni. 

 Minden tanuló kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett vegyen részt a 

közösségi élet szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában 

(foglalkozási helyek rendben tartása, előkészítése, lezárása). 

 Indokolt esetben az ügyeletes tanár és az iskola bármely dolgozójának kérésére az 

intézmény tanulóinak a diákigazolványt, a belépni szándékozónak személyi 

igazolványát azonosítás céljából fel kell mutatni, személyazonosságát tisztáznia kell. 

 Az iskola épületeiben, a felszerelésekben okozott kárt meg kell téríteni. Bárminemű 

tartozást minél hamarabb, de legkésőbb a tanév végéig rendezni kell. 

 A diákokat csak közvetlen hozzátartozóik kereshetik, barátaikat, ismerőseiket az 

intézményen belül nem fogadhatják. 

 Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépést a portaszolgálat 

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

kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) írásos 

engedélyével hagyhatja el. Szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az 

osztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. 

 A tanulók távozását az iskola épületéből a fent említett személyek csak írásos kilépővel 

engedélyezhetik. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán. 

 A tanulók tanítási napokon hivatalos ügyeiket a titkárságon: 

- hétfőtől csütörtökig 7.30 -15.30 között, 

- pénteken 7.30-13.30 között intézhetik. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére szerdánként 9-12 óráig tart 

nyitva. 

 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályokat és a 

rendkívüli események során szükséges teendőket az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

 

Az iskola által elvárt tanulói magatartás szabályai 

 

Iskolánk a leendő értelmiség munkahelye, olyan gimnázium, amelyben az emberek, és az őket 

körülvevő világ valamint a tudomány tiszteletére nevelünk. Ezért azt szeretnék, ha diákjaink 

megjelenésükben, viselkedésükben szélsőségektől mentes, közösséget nem sértő, kulturált, 

követésre méltó emberek lennének. Szeretnénk továbbá, ha az iskolában megismert, 

megkövetelt magatartás és öltözködés nem puszta jelmez lenne, hanem a tanulók és tanárok 

által egyaránt elfogadott, közösséget építő magatartási forma. Ezért az alábbi elvárásokat 

fogalmazzuk meg: 

 Törekedjünk mindannyian arra, hogy bizalommal lehessünk egymás iránt, becsüljük 

meg és segítsük egymás munkáját! 

 A diákok tisztelettel kövessék az iskola valamennyi tanárának és dolgozójának kéréseit, 

utasításait! 

 Találkozáskor a napszaknak megfelelően, udvariasan köszöntsék őket, illetve 

udvariasan köszönjenek el tőlük! 

 A tanterembe érkező és onnan távozó tanárt az osztály felállással köszöntse! 

 A diákok egymás közötti viszonyában elfogadott bármely – ma divatos, de nem durva, 

nem trágár – köszönési forma. 

 Az iskolába belépő fiú tanulónak a sapkáját le kell vennie! 

 Minden   tanulónak   elemi   kötelessége   az emberi   kapcsolatok,   az udvariasság 

szabályainak maradéktalan betartása! 

 A tanulók egymás közötti hangneme kulturált és baráti legyen! 

 Nem engedhető, hogy valaki a másikat érzelmileg bántsa, zsarolja, illetve kigúnyolja, 

trágár, közönséges, durva szavakkal illesse! 

 Nem megengedhető az sem, hogy egyik a másikat emberi méltóságában sértse, gyalázza 

bármely okból is (származási, etnikai, nemi, vallási stb.)! Vonatkozik ez az iskolai 

közélet összes színterére (épület, internetes honlap, iskolarádió, folyosói hirdetések, 

dekoráció stb.). 

 Az órai rágógumizás tilos! 
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 A tanulók hétköznapi megjelenése, vagyis öltözéke, s az öltözék kiegészítői – táska, 

kitűző stb. – feleljen meg a következőknek: 

- nem lehet feltűnően elhanyagolt, 

- nem kelthet félelmet (pl.: horrorisztikus ábrák), 

- nem buzdíthat agresszióra (akár viccesnek tűnő formában sem), 

- ne legyen trágár, se közönséges (még ha idegen nyelven van is), 

- ne keltsen politikai, etnikai, egyéb társadalmi csoporttal kapcsolatos 

feszültséget, 

- ne buzdítson alkohol, cigaretta, drog stb. egészségre ártalmas élvezeti cikkek 

fogyasztására, de ne is gúnyolja ezek fogyasztóit, 

- ne legyen kihívóan szexuális jellegű, 

- nem ajánljuk lányoknál a túl mély dekoltázs, a túl rövid miniszoknya, valamint 

a sort, a fiúknak a rövidnadrág, és az ujjatlan póló viselését, 

- az intézménybe papucsban közlekedni nem illik, 

- a fenti kategóriákba nem sorolható módon sem zavarhatja az iskola rendjét. 

 A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles azonnal 

változtatni öltözékén, ez lehet a kifogásolt öltözet eltakarása, kitűzők, jelvények 

levétele. 

 Az iskolai ünnepek alkalmával a tanulók ünnepi öltözéke az iskola Pedagógiai 

Programjában meghatározott ünnepi viselet. Ezt a tanulók az iskolában tartózkodás 

ideje alatt végig viseljék, ne csak az ünnepélyek idejére. Az ünnepi öltözékhez sötét 

cipő tartozzék! 

 Legyen a hajviselet mindig gondozott és szolid! Kerüljük a haj és a körmök, ajkak és a 

szem feltűnő festését! Piercinget, testékszereket tanulóink balesetvédelmi okok miatt 

sem viselhetnek tanítási időben. 

 Az iskolában kerüljük az intim kapcsolatok külső megnyilvánulásait! 

 A könyvtárba táskát, élelmiszert bevinni tilos! A könyvtárban nem illendő a hangos 

beszéd, kártyázás, hangos zenehallgatás! Óvjuk iskolánk könyvtári állományát! A 

könyvek firkálásának, rongálásának elkerülése közös ügyünk! 

 Az ebédlő szűkössége különösen fegyelmezett magatartást kíván, tartsuk be annak 

használati szabályzatát, amely a Házirend mellékletét képezi. Szigorú kívánalom, hogy 

az étkezés közbeni társalgás halk és kulturált legyen! 

 Ugyanúgy nem szabad az ablakokba se kiülni, vagy azon kihajolni! Ablakokból 

kikiabálni illetlenség és tilos! A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

ablakaiból kidobni semmit nem szabad, ha mégis megtörténik, a keletkezett kárért 

erkölcsileg és anyagilag is a vétkes, és az ott tartózkodó osztály felel! 

 Mindannyiunk érdeke, hogy az aula tiszta és rendezett legyen, úgy üljünk és 

viselkedjünk, hogy jó benyomást keltsünk az iskolába belépőben. 

 A lehullott szemetet és az okozott szennyeződést az okozó távolítsa el! 

 Bánjunk takarékosan a villanyárammal és a vízzel! 

 Ne hagyjunk a padban szemetet! 

 A takarítók, karbantartók munkáját becsüljük meg, s minden lehetséges módon segítsük 

őket! 

 A helyiségek tisztaságáért az azt használó osztály felel! 

 Az okozott kárt meg kell téríteni! Ha a kárt okozó személy nem állapítható meg, az 

osztály közösen viseli a helyreállítás költségeit! 

 A szándékos károkozás fegyelmi büntetést von maga után! 

 Ügyeljünk arra, hogy a bútorokat még figyelmetlenségből se firkáljuk össze! 
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 Ha valamelyik helyiségnek külön rendje van, akkor annak megfelelően kell ott 

viselkedni! 

 

Törekedjünk arra, hogy informáltak legyünk iskolánk életéről! Hallgassuk figyelemmel a 

bemondásokat, olvassuk a hirdetőtáblákat. Kísérjük figyelemmel honlapunkat, ahova 

igyekszünk minden aktuális hírt feltenni! 

 

Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 

A tanulóknak az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken gimnáziumunk hírnevének megfelelően 

kell viselkedniük. Ezeken a rendezvényeken is érvényes rájuk iskolánk Házirendje. 

 

Záró rendelkezések 

 

 Jelen Házirendet csak a nevelőtestület módosíthatja a Szülői Választmány és a 

Diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

 A mellékletben található szabályzatok – mint igazgatói utasítások – jelen Házirend 

változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső 

intézményi megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt 

szükségessé teszi. 

 A Házirend és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, 

tanulójára nézve kötelező érvényű. A Házirend az intézményvezető jóváhagyásának 

időpontjával – 2013. május 1-jén – lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

 A Házirend a következő mellékletekkel rendelkezik: 

- 1. sz. melléklet: felvételi eljárás során alkalmazandó sajátos helyzet 

meghatározásának szempontjai 

- 2. sz. melléklet: a könyvtár használati rendje 

- 3. sz. melléklet: a szaktermek használati rendje 

- 4. sz. melléklet: a tornaterem használati rendje 

- 5. sz. melléklet: az ebédlő használati rendje 
 

Az Házirend módosítását az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2021. 

január 22-én elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban 

hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 

Sárospatak, 2021. január 22.  

 
 

……………………………… ……………………………. 

 
 

………………………………… 

igazgató 
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Nyilatkozat 

 

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szülői Választmányának képviseletében 

és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elkészítéséhez és 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzV a Házirend módosítását 

megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért. 

 

Sárospatak, 2021. január 21. 

 

……….…………………………. 

a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 
 

Nyilatkozat 

 

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzata képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a Házirend módosítását 2019. 

szeptember 4-i ülésén megtárgyalta, a Házirend módosítási javaslatát elfogadta. 

 

Sárospatak, 2019. szeptember 4. 

 
 

……………………………… 

a Diákönkormányzat vezetője 
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1. számú melléklet 

 

A felvételi eljárás során alkalmazandó sajátos helyzet meghatározásának szempontjai 

 

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

előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 

jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, 

telephelyének településén található, illetve sajátos helyzete indokolja. 

 

A sajátos helyzet megítélése e vonatkozásban az alábbiak szerint történik: 

 az osztály irányultságának megfelelő területen elért felvételi részpontszám, 

 az osztály irányultságának megfelelő területen elért tanulmányi versenyeredmény, 

 a tanuló testvére iskolánkba jár, 

 a tanuló testvére iskolánkba járt, 

 a szülő is az intézmény tanulója volt, 

 a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője az intézmény dolgozója, 

 a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője az intézmény dolgozója volt, 

 a gyermek bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus a város oktatási 

intézményeiben. 
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A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Informatika tantermeinek házirendje 

(209, 211, 212) 

 
 A géptermekben diák csak felügyelő – tanár, rendszergazda – engedélyével, és annak 

felügyelete mellett tartózkodhat!

 Minden gépre csak a saját – esetleg a felügyelőtől kapott ideiglenes - felhasználói névvel 

lehet bejelentkezni. A felhasználó a felügyelő kérésére köteles személyazonosságát 

igazolni!

 A géptermekbe ételt, italt bevinni, ott fogyasztani, rágógumizni tilos!

 Semmivel nem zavarjuk mások munkáját! Mások munkáját akadályozó beállításokat 

tenni tilos!

 Trágár kifejezések használata kerülendő!

 A géptermekben csak engedéllyel szabad felvételt készíteni (hang, fénykép, film,…)!

 Agressziót sugárzó, pornográf, bármilyen etnikai illetve vallási meggyőződést illetve 

személyiségi jogot sértő tartalmakat nézni tilos!

 A számítógéphez csak engedéllyel csatlakoztatható saját hardver!

 A terembe mobiltelefont felesleges behozni, azt óra közben táskában, kabátzsebben kell 

tárolni!

 Óvjuk a teremben található berendezéseket. Ehhez hozzá tartozik, hogy nem rongáljuk az 

eszközökön található matricákat, valamint nem fogdossuk össze, nem firkáljuk 

monitorokat!

 

A károkozó az okozott kárt köteles megtéríteni! 

A szaktantermekben hétköznap 16.00-ig vannak délutáni foglalkozások. 
A rendszergazda és az informatika tanárok indokolt esetben, ideiglenesen a helyi szabályozás 

tekintetében másképp is rendelkezhetnek. 



 

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Tornacsarnokának házirendje 
 

 A tornacsarnokot csak tiszta sportcipőben szabad használni! Utcai cipőben belépni 

TILOS!

 A tornacsarnokba élelmiszert bevinni, illetve ott étkezni TILOS!

 A tornacsarnokot és az öltözőket, valamint azok minden berendezését csak 
rendeltetésének és jellegének megfelelően szabad használni.

 A kosárlabdapalánkot mozgató szerkezetet kizárólag az intézmény vezetője által kijelölt 
személy, a térelválasztó függönyt a testnevelő tanár, vagy a foglalkozást vezető edző 

kezelheti!

 A testnevelés órákon és a délutáni sportfoglalkozásokon a tanulók és diák sportolók 

csak a testnevelő, illetve az edző engedélyével léphetnek be a tornacsarnokba.

 Külsős bérlők esetén a gondnok (portás) minden átadáskor és átvételkor szemlével 

győződik meg a berendezési tárgyak és helyiségek sértetlenségéről. Amennyiben 

eltérést észlel az „átadáskori” állapothoz képest, jegyzőkönyv felvételére kötelezett a 

károkozóval szemben, aki kártérítési felelősséggel tartozik.

 A tornacsarnokba belépő nem sportoló személyek (szurkolók, szülők, stb.) csak a 

csarnokhoz tartozó lelátón tartózkodhatnak.

 Sportrendezvények alkalmával a tornacsarnokban csak az adott sportág sportolói, edzői, 

sportvezetői, orvosai tartózkodhatnak.

 Bármilyen sporttevékenységet csak akkor szabad elkezdeni, ha a labdafogó hálók 
takarják a falfelületeket!

 Személyes tárgyak elvesztéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

 

A Házirend betartása minden Tornacsarnok használónak kötelező 
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DIGITÁLIS MUNKAREND 

SÁROSPATAKI ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 

 Az digitális munkarendben a tananyag átadás elsősorban iskolai G Suite Google 

Classroom-on és egyéb szolgáltatásain keresztül történik. a tanuló tantárgyanként 

felveszi a szaktanárok által létrehozott kurzusokat, a tárgyhoz kapcsolódó tanár-diák 

kommunikáció elsődlegesen ezen a rendszeren történik. A kapcsolattartás rendjét, az 

elvárásokat, az értékelési elveket a pedagógusnak ismertetnie kell diákokkal, 

szülőkkel. 

A Google Tanterem szolgáltatásain kívül a diákok számára kizárólag csak ingyenesen 

elérhető és speciális felhasználói ismereteket nem igénylő tanulói támogatói 

programok használhatók. 

 

 A tanítási órák az órarendi beosztás alapján zajlanak. 

 

 A tanórák adminisztrálása, a haladás ütemének megfelelően, naprakészen a KRÉTA 

rendszerben történik . A házi feladat fülre be kell írni az óra részletes anyagát, a 

kiküldött mellékleteket vagy azok linkjeit, hogy a szülő is nyomon tudja követni a 

folyamatot.

 

 A digitális munkarend óratípusai a következők lehetnek:

o kontakt vagy konzultációs órák (amikor a tanárnak és a tanulóknak online kell 

lenniük és az órán olyan tevékenység folyik, mint a hagyományos órákon pl. 

tanári magyarázat, beszélgetés, szóbeli számonkérés stb.) 

Tanítási időben azokban az időpontokban kell a tanulónak online lennie, 

amikor az órarend szerinti tanórára a tanár kontakt vagy konzultációs órát jelöl 

meg. Ezt a pedagógusnak az óra előtt legalább 24 órával jeleznie kell. A 

szaktanár előre is kijelölhet heti egy órarendi órát, amikor az adott csoportnak 

online konzultációra is rendelkezésre áll. 

o önálló tanulói tevékenység órák (amikor a tanuló elvégzi a tanár által kijelölt 

feladatot) 

A tananyagot órarendi óra szerinti mennyiségre ütemezve, az önálló 

tananyag-feldolgozásából adódó szükséges többletidő figyelembevételével 

kell kiadni, az órarendi óra napján legkésőbb 8.30-ig. Új anyag 

feldolgozásánál, nem elegendő a tankönyv vonatkozó részének megjelölése, 

egyéb segédanyagok közzététele is szükséges (videók, ppt-k, hanganyagok, 

stb). 

 

 A kiadott házi feladatok elkészítésére legalább egy munkanapot kell biztosítani. és a 

leadására, pontos beadási határidőt kell megjelölni. A beadásra olyan napot kell 

megjelölni, amikor az adott tárgyból óra van. 

 

 A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan nyomon követi, értékeli, rendszeresen 

rövid szöveges visszajelzést küld a tanulói aktivitás, eredményesség, és a tananyag 

önálló feldolgozásával kapcsolatban 

 

 A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek, elkészítse házi feladatait, 

részt vegyen a számonkéréseken, hiszen előrehaladását értékelni kell. 
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 A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 

értékelésének javasolt formái: 

o A tanulói aktivitás értékelése - elsősorban szöveges 

értékeléssel, vagy szöveges értékeléssel egybekötött érdemjeggyel 

o Online feladatsor - online felületen (pl. Google űrlap, 

Redmenta, stb) 

o Projektmunka (esszé, ppt, stb) 

o online szóbeli számonkérés 

 

 A tanuló teljesítményét minden tantárgyból - heti óraszám függvényében - havonta 1-3 

naplózott érdemjeggyel is értékelni kell. A számonkérés időpontját a kréta elektronikus 

naplóban legalább egy héttel előre be kell jelenteni 

 

 A tanulmányi kötelezettségeit (órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a 

házi feladatok elkészítése) nem teljesítő diáknak az adott tananyagrészből vizsgán kell 

számot adnia tudásáról. a vizsga jegye háromszoros súllyal számítódik be az átlagba. 

Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a készségtárgyakat is. A tanév 

hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a digitális munkarend alatt szerzett 

osztályzatok arányosan számítanak be a félévi/ év végi osztályzatba 

 

 Akadályoztatás esetén a távolmaradást köteles a szülő az osztályfőnöknek jelezni. Az 

elmaradt tananyagot, esetenként számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés 

után a tanulónak pótolnia kell. 

 

Jelzés hiányában, amennyiben a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, nem küldi a 

feladatokat, hiányzik az online órákról, a szaktanár tájékoztatja az érintett osztályfőnököt, aki 

megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal, majd a szülővel. 

 

Ha a szaktanár jelzése alapján, a passzivitás továbbra is fennáll, az iskolavezetés szólítja fel a 

tanulót és a szülőt/gondviselőt a tanulmányi kötelezettség nem teljesítésének 

következményeire, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerén keresztül 

 
 A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 8:00 és 15:00 

óra között kereshetik a diákok a különböző online felületeken. A munkanapokon 15 

óra után, vagy hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon 15 

óráig válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni 

döntése alapján kaphatnak választ a diákok. 

 

 Iskolatitkári ügyfélszolgálat az intézményben telefonon, és e-mailen: hétfő- 

csütörtök: 8-16 óráig 

péntek:8- 13:30 óráig. 

Igazolások, kérelmek esetén kérjük feltüntetni a tanuló nevét, osztályát és az elektronikus 

elérhetőségét, amelyre a választ az iskolatitkár megküldi. A szükséges igazolásokat kiállítjuk 

és szkennelve továbbítjuk. 

 
 A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az 

érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthető, továbbítható, 

ill. hozhatók nyilvánosságra hang- és képfelvételek, tananyagok ezeket az iskolai 

digitális felületre sem lehet feltölteni. 
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 Vezetői ellenőrzés a munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök 

bevonásával az alábbi területekre terjed ki: 

o A tananyag racionalizálása, a diákok arányos terhelése 

o A 12. évfolyamosok érettségire való felkészítése 

o A digitális platformok alkalmazása (Google Classroom) 

o Az élő konferenciaalkalmazással megtartott órák előkészítése (24 órával 

korábbi tájékoztatás) 

o A számonkérések: határidők betartása, osztályzatok száma 

 

 Az intézményvezetés részéről érkező megkeresésekre munkanapokon 8:00 és 16:00 óra 

között a tanároknak online, vagy telefonon elérhetőnek kell lennie. 

 

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és pedagógusára. 



 

Járványügyi intézkedési terv a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium 

és Kollégiumban a 2020/21-es tanévben 

 
Az iskolai intézkedési terv az Operatív Törzs járványügyi protokolljával összhangban készült, 

módosításig, visszavonásig érvényben. 

 
I. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlásának figyelembe vételével - 

vezetői ellenőrzés mellett - időszakos fertőtlenítő nagytakarítások zajlanak 

intézményünkben. 

 Rendszeres a fertőtlenítő takarítás, a napi többszöri felülfertőtlenítés. 

 Az iskolai protokoll megismertetése az iskola diákjaival, dolgozóival, a szülői 

közösséggel. 

 
II. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diák, dolgozó 

látogathatja. 

- Koronavírus–gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a szülők, illetve az iskolai dolgozó 

beteg felnőtt köteles az iskolát értesíteni (47/312-140), és gondoskodni az NKK 

eljárásrendje szerinti orvosi vizsgálatról. 

- Bármilyen betegségből felgyógyult személy csak a 

gyermekorvos/háziorvos/kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 

jelenhet meg újra az iskolában. 

- Hatósági házi karanténból a járványügyi hatóság megfigyelést feloldó 

határozatával lehet az iskolába visszatérni. 

 A beléptetés két bejárati ajtón történik, kötelező vírusölő kézfertőtlenítő – használattal, 

előírt szájat és orrot eltakaró maszkviseléssel. 

 Minden belépő testhőmérsékletét mérjük: 37,8 C°- kal, illetve a fölött nem lehet az 

iskolába lépni. 

 Megismertetjük és folyamatosan tudatosítjuk tanulóinkban az óvó – védő intézkedések 

fontosságát. 

 Gátoljuk a csoportosulásokat az intézmény épületében és az épület előtt, az iskola 

udvarán is, s törekszünk a tantermekben a diákok szellősebb leültetésére. 

 Testnevelésórákon előnyben részesítjük, az időjárás függvényében, a szabadtéri 

órákat, elősegítjük feladatadásainkkal a védőtávolság megtartását. 

 A közösségi terekben kötelezően elvárjuk a szájat és orrot eltakaró maszk használatát. 

A tantermekben egyéni döntés alapján viselhetik azt a diákok. 

 Iskolai rendezvényeinket a járványügyi protokoll szabályai szerint szervezzük 

(csökkentett eseményszám, szabadtéri programok, korlátozott résztvevő kör stb.) 

 Külföldi tanulmányi programjait átütemezi iskolánk. 

 A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat, az iskolai énekkar próbáit 

átmenetileg felfüggesztjük. 

 Szülő, kísérő nem léphet be iskolánkba, a kapcsolattartásnak, ügyintézésnek online 

formáit alkalmazzuk. 

A szükséges személyes találkozások egyeztetett időpontban, az intézményvezető 

engedélyével történnek. 
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III. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Fertőtlenítő takarításokkal, felülfertőtlenítésekkel (felületek, eszközök) alakítjuk a 

biztonságos környezetet. 

 Figyelünk a rendszeres, intenzív természetes szellőztetésre. 

 Vírusölő hatású fertőtlenítőszereket, szappanos kézmosási lehetőséget, papírtörlőket 

biztosítunk minden tanteremben, mosdóban. A bejáratnál, az 1-2. emeleti folyosók 

egy-egy pontján lehetőséget teremtünk a kézfertőtlenítésre. 

 Folyamatosan tudatosítjuk a megfelelő higiéniás szabályok betartásának fontosságát. 

 Veszélyes hulladék gyűjtésére kijelölt helyet hozunk létre az épületben. 

 
IV. Étkeztetésre vonatkozó szabályok az iskola épületében 

 Az iskolai büfé fokozott higiéniás körülmények között működik. A sorban állás a 1, 5 

m –es védőtávolság betartatásával valósul meg. 

 
V. Külföldről érkező tanuló 

Külföldről érkező tanulóink Magyarországra való belépése az aktuális jogszabályok 

alapján lehetséges. 

 
VI. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 

lsd. külön részben 

 

 
VII. Az iskola egészségügyi ellátás szabályai 

 Sárospatak Város Rendelőintézetének járványügyi eljárásrendjéhez igazodunk. 

 Az iskolaegészségügyi ellátás akadálytalan, egyeztetett, ütemezett, szigorú 

betegfogadási rend alapján. 

 Járványügyi prevenciós oktatásban részesül minden diák, minden felnőtt dolgozó. 

 Tájékoztatjuk a szülőket kötelességeikről (2. melléklet) 

- Szülői nyilatkozattételt, segítségadást kérünk az újonnan érkező diákok (9. 

évfolyam) betegséglistájának elkészítéséhez. 

- Az iskolát csak egészséges diák látogathatja, ezért kérjük, hogy beteg, fertőzés 

tüneteket mutató gyermeküket ne engedjék iskolába. Forduljanak a 

gyermekorvoshoz, háziorvoshoz, kövessék utasításait! 

- A betegségekről, a COVID-19 fertőzés gyanújáról vagy igazolt fertőzésről 

kötelesek az iskolát értesíteni. 

- A tanuló az iskolába bármilyen betegségből felgyógyulva kizárólag 

gyermekorvosi/ háziorvosi/kezelőorvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel 

térhet vissza. Az alatt az időtartam alatt, amelyre az igazolás szól, a tanuló nem 

látogathatja az iskolát. Kérjük a szülők támogatását ebben. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzása, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív és 

érrendszerimegbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszuprimált 

állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzása igazolt. 
- Ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a 

hiányzása igazolt. 

 Iskolaorvosi rendelés: Dr. Magyar Vilmos, minden nap 9.30 – 11.30

 Ifjúsági védőnői fogadóóra: Sajgó Edina, hétfő – szerda 8.00-10.00

 

 
27 

 



 

VIII. Tanulói hiányzások kezelése 

 A diákok távolmaradásával kapcsolatos szabályozást a 20/2012 (VIII.31.) 

EMMI rendelet adja.

 A tanuló az iskolába bármilyen betegségből felgyógyulva kizárólag 

gyermekorvosi/ háziorvosi/kezelőorvosi igazolással vagy kórházi 

zárójelentéssel térhet vissza. Az alatt az időtartam alatt, amelyre az igazolás 

szól, a tanuló nem látogathatja az iskolát.

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzása, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós betegsége (például szív és érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszuprimált állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzása igazolt.

 Ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára a 

hiányzása igazolt.

 

IX. Teendők beteg személy esetén 

 Iskolában észlelt COVID-19 fertőzés gyanúja esetén elsődleges az elkülönítés 

(iskola- egészségügyi orvos, ifjúsági védőnő épületben tartózkodása esetén az 

iskolai orvosi szoba - fszt. 5, más esetekben 201-es terem) és az iskola-

egészségügyi orvos értesítése. A további teendőket az érvényes eljárásrend 

szerint ő határozza meg.

 Diákok esetében azonnal értesítjük a szülőt/ gondviselőt, az ő feladata a 

gyermek hazaszállítása. Felhívjuk a szülő figyelmét arra, hogy a későbbiekben 

feltétlenül keresniük kell telefonon a gyermek háziorvosát/gyermekorvosát.

 A valószínűsített beteg távozása után a zárófertőtlenítést protokollban 

meghatározott módon elvégezzük.

 Folyamatos adatszolgáltatásunk a fenntartó felé.

 
X. Kommunikáció 

 Hiteles információs forrásokból folyamatos a tájékozódásunk: www. 

kormany.hu, www. oktatas.hu.

 Folyamatos kapcsolattartásunk a fenntartóval.

 
 

Sárospatak, 2020. október 1. 
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Bevezető  

 

Jelen házirend a fenntartói jóváhagyást követően lép hatályba, a megelőző házirendi 

szabályozás egyidejűleg hatályát veszti.  

A házirend a következő módosításáig érvényes, időbeni hatálya a tanév szorgalmi időszakára 

korlátozódik, hatálya kiterjed a kollégium egész területére, illetve azon kívül a kollégiumi 

rendezvényekre, személyi hatálya kiterjed minden tanulóra, dolgozóra, aki a kollégiummal 

jogviszonyban áll (tanulói, munkajogi).  

A jelen házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési jogát a 

diákönkormányzat gyakorolta, a házirendet elfogadta: a nevelőtestület, jóváhagyta a fenntartó.  

A jelen házirendi szabályozás időpontjában a kollégiumban szülői szervezet nem működik, 

így a jogszabályok erre vonatkozó előírásai nem tudnak érvényesülni.  

 

A házirend nyilvánossága:  

 

Minden 9. évfolyamos tanuló kézhez kapja.  

Minden tanári szobában rendelkezésre áll.  

A kollégium könyvtárában megtekinthető.  

A diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény diákönkormányzata 2018. 03.27-én 

tartott ülésén megtárgyalta. 

A DÖK – SZMSZ alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési 

jogát jelen Házirend felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben 

gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelőtestületnek elfogadásra javasolta. 

 

Sárospatak, 2018.08.31.  

 

 ……………………………… 

A diákönkormányzat vezetője 

 

1. § Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok  

 

1. Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony  

 Kollégiumi felvételi kérelem benyújtásának feltétele: sárospataki középiskolai tanulói 

jogviszony. ( Az ÁVG tanulóinak elsőbbség biztosításával. ) 

 Kiskorú tanulót a szülő, vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján, (mely lehet az 

iskolába beadott Felvételi jelentkezési lap is) nagykorú tanulót saját írásbeli kérelme 

alapján vesszük fel, beköltözését a számára megjelölt napon és időpontban biztosítjuk. 

A kollégiumi elhelyezésnél a jelentkezéskor az elbírálási sorrend elvei:  

 Sárospatak város önkormányzati intézményeiben történő továbbtanulás  

 Érettségi előtti képzésben való részvétel  

 A szociális helyzet alapján az arra rászorulás  

 Az állandó lakhely Sárospataktól való távolsága  

A felvételről az intézmény igazgató dönt, aki ezt a jogát a kollégiumvezetőre átruházhatja. 

A felvétel egy tanévre szól, a következő évre történő férőhely igényt az aktuális év május 

hónapjában a csoportvezető tanárnál írásban kell jelezni.  

Minden felvett tanulónak visszaigazolást küldünk.  

 Beköltözés: mindenkor névre szóló, írásos értesítés alapján.  

 Kollégiumi tagsági viszony beiratkozással létesül – kiskorú tanuló esetén a szülő is 

aláírja.  
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 Kollégiumi tagsági viszony megszűnése: a tanulói jogviszony megszűnésével, kizáró 

fegyelmi határozattal, érettségizett tanuló saját írásbeli kérésére, kiskorú tanuló esetén 

a szülő írásbeli kérésére, fizetési hátralék esetén, szorgalmi időszak végén.  

A szorgalmi időszak alatti a kollégiumi tagság megszüntetésének (kiköltözés) lehetséges 

időpontjai: minden hónap 1-je illetve 15-e. A tervezett kiköltözés írásos kérvényezését a 

rendszeresített formanyomtatványon a csoportvezető tanárnak a kiköltözés napja előtt  

legalább két héttel le kell adni. 

 Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó napon adminisztráció nélkül, a tanév más 

időpontjában a szabályozott eljárás szerint – kezdeményezése a csoportvezetőnél.  

 A kollégiumba történő beiratkozással a szorgalmi időszakban megilletik a kollégistát a 

törvények, rendeletek által garantált általános jogok, továbbá a jelen Házirend 

biztosította jogok. Tanítási szünetekben a kollégium takarékossági okokból bezárhat.  

 

2. Diákkörök létrehozásának rendje  

 

A tanulók kezdeményezésére diákkörök alakulhatnak. Feltételek:  

 A diákkör minimális létszáma 6 fő.  

 Írásos működési szabályzattal rendelkezik  

 Tevékenysége illeszkedik a pedagógiai programhoz  

 Az intézményi támogatás módjáról és mértékéről a tantestület dönt.  
 

3. Diákönkormányzat létrehozásának rendje  

 A tanulók, a tanulóközösségek érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy 

segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében is. További segítője a kollégiumvezető által e feladatkörrel megbízott 

pedagógus, akinek személyéről a kollégiumvezető a DÖK-kel egyeztet.  

 A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját 

működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök 

felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, a kollégiumi diákönkormányzat 

tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási 

rendszer (újság, rádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős 

szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról.  

 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

 

4. Kollégiumból történő hazautazás rendje  

 

 A tanulók péntekenként az iskolai tanítás befejeztével általában hazautazhatnak. A 

pénteken távozó tanulókat a kollégium úgy tekinti, hogy hazautaztak, értük 

felelősséget nem tud vállalni. Az ittmaradási szándékot szerdán estig írásban kell 

jelezni. Ebben az esetben tudunk étkezést is biztosítani. Indokolt esetben, ha elmarad a 

szerdai feliratkozás, a kollégiumvezetőnél kell ittmaradásra jelentkezni.  

 A hét végén a kollégium elhagyásának szándékát és célját az ügyeletes tanárnak 

jelezni kell.  

 A hazautazás megtiltható, ha erre pl.: rendészeti ok van, vagy ha hétvégi program 

szerepel kollégiumi dokumentumban (pl. AJTP pedagógiai program). 
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5. A tanulók nagyobb közössége  

 

Minimum 25 fő, vagy egy tanulócsoport illetve kollégiumi csoport  

 

6. A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái.  

 

A kollégiumban folyó nevelés, oktatás világnézetileg semleges.  

 

7. Jogorvoslati jog gyakorlása  

 

 Az intézmény a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belső jogorvoslati 

fórumrendszert működtet. Ennek első szintje a közösség DÖK vezetősége, második 

szint a csoportvezető tanár, harmadik szint a kollégiumi DÖK vezetőség, negyedik 

szint az kollégiumvezető.  

 A kollégiumvezető rendszeres információcserét biztosít a DÖK-nek minden hétfőn 

15.00-tól a kollégiumvezetői irodában.  

Egyéb fórumok:  

- diákközgyűlés – legalább évi egy alkalommal  

- panaszgyűjtő láda a porta mellett  

- diákpanasz bizottság működtetése, vagy diák -ombudsman választás a DÖK joga.  

 Ha a fentieken a diák (vagy képviselője) nem jár eredménnyel, akkor az írásos 

jogorvoslati kérelmet megfogalmazhatja a diák, vagy képviselője, vagy a DÖK.  

 jogsérelem esetén – ha a kollégiumvezető által meghozott döntést továbbra is 

sérelmezi a tanuló - a következő címre kell benyújtani:  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete 

  3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. 

 

8. Kérdezés-érdemi válasz rendje  

 

Az intézményhasználók kérdéseinek biztos célba érése érdekében - bármely más megoldás 

mellett - működtetjük az írásbeli kérdésfeltevés lehetőségét. Az e célra készített űrlap a DÖK 

képviselőktől kérhető. Bedobható a porta ajtaja mellett lévő ládába. 

A válaszokat havi rendszerességgel a DÖK -ön keresztül a feladóhoz juttatjuk.  

 

9. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása  

 

Minden egyéb választható megoldás mellett tanévenként egy alkalommal nyilvános fórumot - 

küldött-közgyűlést - tartunk, ahol bárki elmondhatja véleményét.  

 

10. A kollégiumi média, a diákmédia, a kollégiumi rádió és újság ügye  

 

 Intézményünk elvileg támogatja a diákmédia minden formáját.  

 Újság, rádió esetében a szerkesztőbizottság valamint a vezető választási rendjéről a 

média maga dönt.  

 Garantált költségvetési támogatást évi 3 alkalommal biztosít a kollégium az újságnak, 

mely 12 oldalas lapszámok 50 példányban történő megjelenését biztosítja.  

 A rádió felszerelését a költségvetés biztosítja. 

 Információcserélési folyamat: a kollégiumvezető a média rendelkezésére áll minden 

hétfőn a  tantestületi értekezlet után (15.30-)  
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 Az aulában hirdetőtábla működik, melyen a kollégium hivatalos közleményeit is 

megjelenítjük.  

 

11. Tanóra (szilencium) nélküli munkanap  

 

 A DÖK tanévenként három foglalkozás nélküli munkanapról dönt az alábbiak szerint:  

szeptember 5-ig írásban átnyújtja a három nap időpontjára vonatkozó javaslatát, 

melyről a tantestület véleményének meghallgatása után a kollégiumvezető javaslatára 

az  igazgató dönt.  

 

12. Foglalkozásválasztás, (pedagógusválasztás) rendje  

 

 A tanuló a fakultatív foglalkozásokról illetve a kötelezőn kívüli tevékenységekről az I. 

emeleti  faliújságon keresztül értesül. A tanuló írásban csoportvezető tanárán keresztül 

jelentkezhet választható foglalkozásokra, melyeken jelentkezése után a részvétele 

kötelező.  

 

13. Étkezés, kedvezményes étkezés (Ezen pont 2019. szeptember 1-től nem aktuális, az 

étkeztetés minden elemét Sárospatak Város Önkormányzata végzi.) 

 Térítési díj: a kollégiumi alapellátás ingyenes, csak az étkezésért kell a jogszabályok 

szerinti összeget fizetni. Befizetések minden hónap 5-én esedékesek a következő 

hónapra. Visszatérítés: betegség esetén, ha a tanuló, vagy tanára ezt megfelelő időben 

jelzi, akkor a jelzést követően a következő hónap megrendelésénél az összeg 

jóváírásra kerül. 

 Kedvezmények: tanév kezdetén szeptember 20-ig, ill. január 20-ig a csoportvezető 

tanárhoz benyújtott írásbeli kérvénnyel- jövedelem igazolások mellékelve - kell kérni. 

(csak AJTP) A kedvezmény a család életében bekövetkező kedvező anyagi változások 

esetén megszűnik. E tényt a tanulónak a csoportvezető tanár felé köteles jelezni.  

 

14. Kollégiumban a magánlakáshoz való jog  

 

 Lakószoba: a kollégisták lakószobájukban elhelyezett tárgyaiért az intézmény 

korlátozott felelősséget vállal. Nevezetesen megteremti a zárható egyéni szekrény és a 

zárható szobaajtó feltételeit. A kollégium működési elégtelenségéből keletkezett kárt a 

tanuló számára megtérítjük. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló, vagy képviselője 

rendőrségi feljelentéssel élhet.  

 A lakószobában elektromos berendezés a tűz-és balesetvédelmi utasítás betartása 

mellett is csak külön – kollégiumvezetői - engedéllyel használható. Nem 

üzemeltethető különösen: főző, sütő, melegítő berendezés.  

 A kollégiumban a főzéshez nincsenek biztosítva a higiéniai és biztonsági feltételek, 

tehát a teakonyhákban tea főzésén, otthonról hozott étel mikrohullámú sütőben való 

melegítésén kívül - kívül egyéb lehetőség nincs.  

 A lakószobákban élelmiszer tárolása tilos, kivéve konzerv, illetve jellegében hasonló 

élelmiszerek (csoki, üdítő).  

 A lakószobába pedagógiai céllal (a fenti szabályok betartásának ellenőrzése, nevelési 

szándék) a kollégiumi nevelőtestület tagja bármely időpontban jogosult belépni, 

(munkaköri leírása erre kötelezi is). Bezárt szobát köteles az ellenőrzés után 

visszazárni. A pedagógus a tanuló személyes tárgyait ellenőrzési céllal kizárólag a 
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tanuló jelenlétében tekintheti meg (szekrények, fiók tartalma), ezt a tanulónak 

megtagadnia nem szabad.  

 A lakószobába takarítási céllal a takarítónő bemegy, takarítás után az ajtót köteles 

visszazárni. 

 

15. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

 

 A kollégiumban orvosi ellátást szervezünk. A beteg tanuló reggel 7.00-7.30-ig 

betegellátásra köteles jelentkezni a kollégium rendelőjében az ápolónőnél. Iskolából 

történő betegség, rosszullét miatti hazaérkezéskor is a rendelőben kell jelentkezni.  

 A gyermek és ifjúságvédelmi felelős illetve az ápolónő tart kapcsolatot az eü. 

szervezetekkel, a tanuló az ő segítségükkel juthat információhoz.  

 Az orvosi rendelő nyitva tartása a földszinti információs táblán található.  

 A hűtőszekrényeket ellenőrizzük, az otthonról hozott romlandó élelmiszereket 

egészségmegőrzési okból pénteken eltávolítjuk.  

 A kollégium egész területén tilos a dohányzás!  

 

16. Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlásának rendje  

 

A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában a 

kollégiumvezetés kikéri a DÖK véleményét, javaslatát. A tantestület biztosítja, hogy olyan 

értekezleteken, melyek témája a kollégiumi közélet, a tanulói jogok és kötelességek 

teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek.  

 

17. Diákközgyűlés  

 

 Intézményünkben évente legalább egy alkalommal küldött közgyűlést tartunk.  

 A tartalmi előkészítést a tantestület véleményének kikérésével a DÖK végzi.  

 Szervezési szintek: csoportközösségek, tantestületi képviselet, pedagógiai kiszolgáló 

személyzet képviselete, kollégiumvezetés. A közgyűlést két héttel előre a 

faliújságokon írásban meg kell hirdetni. Ki kell írni a témát, a témafelelőst, az írásban 

leadható hozzászólások, kérdések leadásának helyét.  

 A közgyűlés állásfoglalásairól, döntéseiről a kollégiumhasználókat írásban 

(faliújságok - vezetés, DÖK), illetve szóban ( csoportvezető nevelők ) értesíteni kell.  

 

18. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  

A kollégiumban ezt a feladatot a csoportvezető pedagógusok látják el. 

 

2. § Tanulói kötelességek teljesítése  

 

1. Foglakozásokon való részvétel  

 

 A szilenciumokon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező.  

 A szilenciumi kötelezettség alól a csoportvezető tanár részben vagy egészben ad 

illetve adhat felmentést az alábbi szempontok alapján:  

- 4,7 feletti tanulmányi eredmény esetén mérlegelés nélkül jár a felmentés. 

- 4,5-4,7 közötti tanulmányi eredmény esetén annak a tanulónak jár a kedvezmény, 

akinek nincs fegyelmező, illetve fegyelmi büntetése,  
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- tanulmányhoz kapcsolódó iskolai elfoglaltság esetén az elfoglaltság idejére igazolt 

sportolónak az edzés – egyéb elfoglaltságok idejére szülői kérvény mellett,  

   

A fenti kedvezmény tanév közben – a feltételek változása esetén - visszavonható.  

 Minden tanuló köteles részt venni hetente egy óra csoportfoglalkozáson, ezen 

kötelezettség alól felmentés nem adható!  

 Minden tanuló kötelezően részt vesz hetente egy óra szabadidős programban saját 

választása szerint, ezen kötelezettség alól felmentés nem adható!  

 Hiányzások igazolásának rendje: a tanuló köteles nevelőtanárának írásbeli igazolást 

bemutatni (orvosi, szülői, iskolai).  

 Foglalkozási idő alatt a kollégium területét a tanuló csak nevelőtanári engedéllyel 

hagyhatja el.  

 Késésnek minősül a bármely becsengetés után önhibából történő későbbi megérkezés, 

mely magatartás következménye fegyelmező, vagy fegyelmi intézkedés lehet. A késett 

tanuló köteles a tanórán, csoportfoglalkozáson részt venni.  

 Igazolatlan távolmaradások következménye fegyelmező, vagy fegyelmi intézkedés.  

 

2. Súlyos jogellenességek meghatározása  

 

 Súlyos szabálytalanság az életveszélyt vagy balesetveszélyt okozó magatartás. Baleset 

- és tűzvédelmi oktatáson beköltözést követően minden tanulónak kötelessége részt 

venni, és ezt aláírásával igazolni. Az oktatás megszervezése a csoportvezető tanár 

kötelessége.  

 Súlyosan elitélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások 

megalázása, a lopás, mások egészségének veszélyeztetése – kábítószer terjesztés, 

dohányzás. Súlyosan jogellenes az alkoholfogyasztás is. Következménye fegyelmi 

eljárás indítása.  

 Ezen tiltott magatartásformák előfordulása a kollégium által szervezett, kollégiumon 

kívüli rendezvényeken, programokon is súlyos jogkövetkezménnyel jár, fegyelmi 

eljárás indítását vonhatja maga után. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem 

tartozó, pedagógus vagy a kollégium egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal 

fenyegető cselekmények esetén az alkalmazandó intézkedésekről a kollégiumi 

nevelőtestület dönt. 

 

3. Munkarend, foglalkozások, szünetek, kimenők rendje  

 

 A házirend és a napirend együttesen szabályozza a fenti kérdéskört.  

 Tanóra 16.00 - 18.45. közben 16.45-17.00-ig,17.45-18.00-ig szünet. Tanulás a 

tanulószobákban és a lakószobákban történhet. Konkrét esetekről a csoportvezető 

tanár dönt. 

 Felkészítő foglalkozások listája (téma, időpont, hely, tanár) a faliújságokon látható. 

Jelentkezés a csoportvezető és a foglalkozásokat vezető tanárokon keresztül 

lehetséges.  

 A csoportfoglalkozások rendje a faliújságokon található.  

 A Ktv. 53. § szerint a kollégium minden kollégiumi csoport számára heti 14 óra 

szervezett tanulmányi munkára felkészítő foglalkozást tart. Ez a napirend szerinti 

szilenciumi órákból és a kötelező korrepetálásokból áll. Ezen tanórákon a megjelenés 

kötelező 12 óra időben. Kötelező továbbá heti egy alkalommal részt venni órarend 
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szerinti, külön csoportbeosztással működő csoportfoglalkozáson (heti 1 óra), illetve 1 

óra szabadidős programon. A kollégium által szervezett választható foglalkozások 

száma minimum 10 óra hetente. Amennyiben a tanuló választ foglalkozást utána a 

foglalkozásokon való részvétele kötelező. Összesen a fentiek alapján a kollégista heti 

15 óra foglalkozásra kötelezett.  

 A tanulónak joga van a pihenéshez és ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell , 

különösen 22.00 - 6.00 óra között. Ezen időszakban csak a saját szobában lehet 

tartózkodni, illetve az ügyeletes tanár engedélyével a tanulószobában lehet tanulni 24. 

00. óráig.  

 Az intézmény nyitva tartása naponta 6.00 -22.00-ig. Ettől eltérő időpontban való 

távozást (kimenetelt) kérni lehet, mely kérés elbírálása a csoportvezető tanár joga.  

 

 

Kimenők rendje:  

Az állandó kimenő a 7.-8. évfolyamos tanulóknak 20.00 óráig, felsőbb éveseknek 20.30-ig 

adható. Ettől eltérni kollégiumvezetői engedéllyel lehet. (pl.:mozi, színház, koncert) 

Rendszeres kimenőt (pl. edzésre) a csoportvezető tanár adhat.  

 

N A P I R E N D  

 

H É T K Ö Z N A P  

 

06.20 Ébresztő  

06.20 – 7.30 Reggeli folyamatosan 

06.30 - 07.30 Tisztálkodás, reggeli, szobarend kialakítása 

7.20 - A szobarend ellenőrzése és pontozása folyamatosan 

7.30- Iskolába indulás 

11.30 – 15.00 Ebéd folyamatosan 

15.45 Kimenő / Ha más kötelezettség nincs /  

15.55 - 16.00 Felkészülés a szilenciumra 

16.00 – 16.45 Szilencium I. 

16.45 - 17.00 Szünet  

17.00 – 17.45 Szilencium II. 

17.45-18.00 Szünet 

18.00-18.45 Szilencium III. illetve Kötelező foglalkozások 

18.45-19.30 Vacsora  

20.15-20.45 Pótszilencium illetve Kötelező foglalkozások, ha nincs ilyen, akkor kimenő 

(20.30-ig) vagy szabadfoglalkozás  

21.30 - 21.45 Előkészület a lefekvéshez, szobák esti pontozása 

21.45 - 22.00 Létszámellenőrzés a szobákban, villanyoltás  

 

P É N T E K  

15.00-ig Ugyanaz, mint hétköznap.  

16.00-ig Hazautazás,  

16.00 - 21.00 Kimenő (adható)  

21.00 - 22.00 Ugyanaz, mint hétköznap  

 

S Z O M B A T - V A S Á R N A P  

07.30 - 09.00 Létszámellenőrzés, reggeli, programegyeztetés  

Programok szerint, az ügyeletes tanárral egyeztetve.  
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Rendkívül indokolt esetben egyes csoportoknak vagy tanulóknak a napirendje másképp is 

meghatározható a kollégiumvezetővel történt egyeztetés alapján.  

Eltérő a napirend: a tehetséggondozó csoportokban 

Azokat az eltéréseket, melyeket a jelen házirend elvi szinten sem tartalmaz, a csoportvezető 

tanárok határozzák meg. 

 

4. Eszközök, felszerelések behozatalának szabályozása, védelme, a rábízás rendje  

 

 A kollégium eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak 

megfelelően kezelje.  

 A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. 

A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. 

A károkozásról a csoportvezető tanár jegyzőkönyvet vesz fel, mely alapján a 

kollégium a szülőt írásban értesíti a döntésről.  

 A tanuló kérésére saját célra igénybe veheti a kollégium bizonyos vagyontárgyait 

(kamera, sátor, fényképezőgép stb.).  Értékesebb eszközöket írásban lehet átvenni, 

átvételkor aláírásával tudomásul veszi, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelősséget is 

vállalt. Az esetleges kárt ez esetben is meg kell téríteni.  

 A kollégiumban a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz 

foglalkozásokon való használatáról az adott foglalkozást vezető kollégiumi 

nevelőtanár dönt, a használat engedélyköteles. Ennek hiányában a készülékeket 

kikapcsolt állapotban lehetnek a tanulónál. 

 A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, 

teljesítéséhez nem szükséges tárgyak kollégiumba történő behozatalát a Házirend nem 

tiltja, de felelősségvállalás nem biztosított. Egyéb jogszabályok miatt megfogalmazza 

a tiltott tárgyak listáját. Így különösen nem behozhatóak: szeszes ital, kábítószer, 

kereskedelmi célt szolgáló cikkek, tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó, 

szúró, ütő, vágó eszközök).  

 

3. § Helyiség- és területhasználat rendje  

 

 Az intézmény nyitva tartása naponta: 06.00-22.00 (kollégiumi szünetekben az 

intézmény létesítményeinek használata nem lehetséges.)  

 Foglalkozásokon kívül is a létesítmények használata csak pedagógus felügyelete 

mellett lehetséges. Speciális létesítmények, területek szabályai: az átlagos 

tantermektől eltérő helyiségek használati rendje az adott helyiségben kifüggesztve 

megtalálható, betartásuk kötelező.(Kondi-terem, könyvtár, számítógépes terem)  

 DÖK-re irányadó külön szabályok: A DÖK működéséhez indokolt esetben igénybe 

veheti a fénymásolás, a postázás, a telefonálás lehetőségét. Az indokoltságot a DÖK 

segítője határozza meg.  

 A lakószobák használati rendje: a szobákat a tanulóknak kell rendben tartan i (egyéni 

dolgok elpakolása, beágyazás, székek felrakása, takaríthatóság biztosítása). A rendet 

reggel 7.30-kor, este 21.30-kor az ügyeletes tanár ellenőrzi és értékeli. A 

lakószobákban rádiót, magnót csak mások zavarása nélkül lehet működtetni 

szilenciumon kívüli időben, 22.00 -ig. A szobák falára, bútorokra dekorációkat 

ragasztani, firkálni nem szabad. Balesetvédelmi okokból az ajtókat belülről tilos zárni, 

az ablakpárkányon tilos bármit tárolni és különösen veszélyes, ezért tilos az ablakokon 

bármit kidobni. A szobákban csak a kollégiumvezető által engedélyezett elektromos 

készülékek használhatók. Esetenként a kollégiumban vendégek tartózkodhatnak, az e 

célra kijelölt szobákban a személyes holmikat (ágyhuzatot is) el kell zárni.  
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 Egyes létesítmények (pl.: tanterem, számítástechnika terem, ebédlő) bevételek 

növelése céljából használatra átadható, ha a kollégium érdekeit nem sérti.  

 

4. § Egészségvédelmi, balesetmegelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások  

 

 Minden kollégium használó kötelessége, hogy a munka -, tűzvédelmi, baleset-

megelőzési szabályokat megismerje és betartsa. Az emeleti információs táblán e 

szabályzatok olvashatók. A megismertetésükért felelős a csoportvezető tanár.  

 Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden kollégium használó köteles azonnal 

intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse. Szükség esetén a 

portán keresztül hívható segítség.  

 Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, egyéb tűzveszély okozása, pl. a 

lakószobákban főző, fűtő berendezések használata. Veszélyes tárgyak, fegyvernek 

minősülő szúró, vágó, ütő eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történő 

megtalálása esetén a vezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet.  

 

5. § A tanulók jutalmazása, büntetése  

 

 A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló jutalomban részesíthető.  

 A jutalmazás formái:  

- nevelőtanári dicséret,  

- kollégiumvezetői dicséret – nevelőtanári javaslat alapján,  

- jutalomkönyv – nevelőtanári javaslat alapján,  

- kollégiumi emlékplakett – tantestületi és DÖK javaslat alapján  

 A házirend megsértéséért a tanulót meg kell büntetni. A súlyosan jogellenes 

magatartásért írásbeli büntetést kell alkalmazni.  

 Fegyelmező intézkedések:  

- Kedvezmények megvonása  

- Szóbeli figyelmeztetés  

- Nevelőtanári intés  

- kollégiumvezetői intés  

- kollégiumvezetői megrovás  

 Fegyelmi intézkedés:  

- Fegyelmi eljárás megindítása  

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért Ktv. (76§) alapján  

 megrovás;  

 szigorú megrovás;  

 kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.  

 

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás szabályozása  

 

Megjegyzés: jelen Házirendi szabályozás időpontjában szülői szervezet nem működik, így a 

szabályozás nem tud realizálódni, amíg ez a körülmény fennáll. 

A kollégium biztosítja az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket (terem, 

infrastruktúra).  

Az egyeztető eljárás elindításának megszervezése a DÖK patronáló tanár feladata. Ebben a 

minőségében a továbbiakban: „felelős pedagógus”.  
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Eljárásrend a kollégiumban:  

 

Ha a súlyos és vétkes kötelességszegés fegyelmi eljárás elindítását igényli, akkor  

1. Az eljárás megindítója (koll.vez.) értesíti a felelős pedagógust a tényállásról.  

2. A felelős pedagógus a sértettet (kiskorú esetén a szülőt is) írásban haladéktalanul 

tájékoztatja arról, hogy az ügyben fegyelmi eljárás indul, de előtte lehetőség van 

egyeztető eljárás lefolytatására, melynek lényege a megegyezés. Írásos nyilatkozatot 

kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a sértett kéri, vagy elutasítja az egyeztető 

eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja).  

3. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem érkezik vissza, a felelős 

pedagógus ezt írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi 

eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja.  

4. Amennyiben a sértett támogatja az egyeztető eljárást, a felelős pedagógus ezt írásban 

jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást elindítja úgy, 

hogy az erről szóló levélben egyúttal tájékoztatja a kötelességszegőt az egyeztető 

eljárás lehetőségéről. Egyúttal tőle is írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek 

lényege, hogy a kötelességszegő kéri, vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú 

esetén a szülő is aláírja).  

5. Amennyiben a nyilatkozat elutasító, vagy határidőre nem ékezik vissza, az igazgató a 

fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja.  

6. Amennyiben a kötelességszegő is nyilatkozatával támogatja az egyeztető eljárást, a 

kollégiumvezető erről haladéktalanul tájékoztatja a felelős tanárt, aki írásban értesíti a 

DÖK -öt és a szülői munkaközösséget (szülői szervezetet) az egyeztető eljárás 

lefolytatásáról, megnevezve annak helyét és idejét, mely legfeljebb 5 napon belüli 

lehet.  

7. A felelős tanárírásban értesíti a sértettet és a kötelességszegőt is az eljárás 

megindításának helyéről, idejéről.  

8. Az egyeztetést lefolytató szülői szervezet és a DÖK a saját működési rendjük szerint 

képviseltetik magukat az eljárásban. A kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani 

kell. A szülő hozzájáruló nyilatkozata nélkül jelenléte nélkül is lefolytatható az eljárás. 

A sértett és a kötelességszegő is eljárhat képviselő útján.  

9. Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe 

vehet (pl. mediátor).  

10. A konkrét eljárás indításakor az eljárás levezetőjének személyét meghatározzák, majd 

az egyezkedés lefolytatásának módjáról, a döntéshozatal rendjéről az eljárást 

működtető két szervezet - szülői szervezet és a DÖK – dönt.  

11. Az eljárás nyilvánosságáról a levezető személy dönt.  

12. Az eljárás levezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az ott született döntésekről 

folyamatos jegyzőkönyv készüljön.  

13. A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha 

nem jön létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet 

eljuttatja a fegyelmi jogkör gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha 

megegyezés jön létre a sérelem orvoslására, akkor a fegyelmi eljárást fel kell 

függeszteni arra az időre, amely alatt a megegyezés teljesül. Ez az időtartam legfeljebb 

három hónap lehet. 

14. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi lefolytatását - mert nem teljesül 

a megállapodásuk - akkor a fegyelmit le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi 

lefolytatását, akkor azt határozattal meg kell szüntetni.  
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6. § A házirenddel kapcsolatos szabályok  

 

 A tanulókkal csoportfoglalkozásokon, a tanárokkal tantestületi értekezleten történik az 

értelmező megismertetése.  

 A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletének, a Pedagógiai Programnak, a 

Minőségirányítási Programnak, valamint a kollégiumi Szervezeti Működési 

Szabályzatának megismerhetősége az intézmény könyvtárában minden 

kollégiumhasználó számára biztosított.  

 A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése minden pedagógus és a DÖK 

feladata.  

 A házirend a kihirdetés napján lép életbe, határozatlan ideig érvényes.  

 Módosítási igénnyel minden, a Házirendet aláíró fél élhet.  

 

 

Sárospatak, 2018. március 25. 

 

 

 

Legitimációs záradék  

Elfogadta: a tantestület 2018. március 27. 

 

Az erről szóló jegyzőkönyv iktatószáma:  

p.h.  

jkv.  

igazgató  

 

Törvényes jogkörét gyakorolta : a diákönkormányzat egyetértése mellékelve.  

Szülői szervezet nem működik.  

 

igazgató  

 

Publikálás formája:  

 

Értelmező megbeszélés a jóváhagyást követő alkalmazotti értekezleten.  

Elhelyezés a tanári szobákban, könyvtárban  

 

Jóváhagyta: 

 


