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1. Bevezető gondolatok  

Küldetésnyilatkozatunk: 

Iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Jézus. Küldetésnyilatkozatunk, hogy a 

keresztény emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsuk meg. A teljes 

emberformálás csakis a test, a szellem és a lélek hármasának tükrében végezhető. Célunk, 

hogy diákjaink iskolánk falai között megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas 

szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a tudomány, a művészetek és 

a sport területein egyaránt. Nevelőtestületünk a személyiség javáért tevékenykedik, az 

embert teljes mivoltában alakítja, hogy ellássa az összes emberi érték teljességével, és így 

Krisztussal egységbe kapcsolja. A nevelés ilyen értelemben mindig feltételez, és magába 

foglal egy határozott elképzelést az emberről és az életről. 

 

2. A házirendet meghatározó jogszabályok 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ szerint az intézmény 

házirendje: iskola és kollégium esetén a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítésén kívül 

a kötelezettségek végrehajtásának módját, és az iskola által elvárt viselkedés szabályait 

tartalmazza. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény házirendjében 

kell szabályozni: 

1. a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírásokat, 

2. a térítési díj, tandíjbefizetésre, visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá 

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

szabályait, 

3. szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, 

a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 

4. a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendjét és formáit, 

5. a gyermekek jutalmazásának elveit, formáit, 

6. a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

7. elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, 

8. tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módját és határidejét, 
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9. tankönyvellátás iskolán belüli szabályait,  

10. a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított 

hosszabb szünet időtartalmát, a csengetési rendet, 

11. az iskolai, kollégiumi munkarendet, 

12. a tanórai és egyéb foglalkozások, kollégiumi foglalkozások rendjét, 

13. a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdéseket, 

14. a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt 

tanulói magatartást,  

15.  az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, 

kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, figyelembe véve a 

környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat, 

16. az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói 

magatartást. 

Nkt. 32 §-a (1) f. az egyházi iskola SZMSZ-ében és házirendjében a jogi személyiséggel 

rendelkező vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési 

szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, i) pontja alapján a 

nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási intézmény 

pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A házirendet az iskola igazgatója készíti el. Az intézmény házirendjét a nevelőtestület 

fogadja el a szülői munkaközösség (SzMK) és a diákönkormányzat (DÖK) véleményének 

kikérésével. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

  

Ezen házirend a fenntartó jóváhagyása után 2020. szeptember 1-től lép életbe és a 

visszavonásig érvényes. 

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

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra 

és más alkalmazottra egyaránt. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgozni 

tanítványaikkal a házirend szövegét, annak rendelkezéseit. 
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A házirend nyilvános. A házirend megtekinthető az intézmény honlapján, az igazgatói és 

helyettesi irodákban, a nevelői szobában, iskolatitkárságon, illetve a házirend kivonatát a 

tanulók is megkapják. 

 

3. Az intézmény adatai 

Az intézmény neve: Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító: 203430 

Az intézmény rövidített neve: Szent Miklós Gimnázium 

Az intézmény székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 7. 

Az intézmény telephelye:  

Szent Miklós Görögkatolikus Kollégium intézményegység 

4400, Nyíregyháza, Liliom utca 31. 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (gimnázium és 

kollégium) 

Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű 

Alapfeladatok:  

 gimnáziumi nevelés-oktatás (négy évfolyamos) 

 kollégiumi ellátás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai nevelése-oktatása 

Az intézmény alapítója és fenntartója: a Nyíregyházi Egyházmegye 

Az intézmény fenntartójának címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. 

Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója egy személyben képviseli. A 

képviseleti jogát az igazgató az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

átruházhatja. 

 

4. A tanulók jogai 

A tanuló joga, hogy: 

 képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

színvonalas oktatásban részesüljön, 

 a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák,  
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 családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott 

esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön 

az e törvényben meghatározott költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon 

a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való 

fizetésre, 

 válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások közül, 

 igénybe vegye az intézményben rendelkezésére álló eszközöket, az intézmény 

létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, 

 rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön, 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

 személyesen vagy képviselő útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

 diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, 

 vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, 

feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak 

ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

 részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja 

legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

 részt vegyen tanulmányi-, sport versenyeken 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön. 

 sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógia, gyógypedagógiai ellátásban 

részesüljön, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői 

véleményében foglaltak szerint kell biztosítani, ha az intézmény pedagógiai 

programjában is szerepel. 
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5. Tankötelezettség és a tanulók kötelességei 

Minden tanuló köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 

teljesíteni. A tanuló abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik és annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló 

tizenhatodik életévét betölti.  

A tanuló kötelességei: 

 Részt vegyen a kötelező és választott tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 Eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, 

képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének. 

 Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. 

 A tanárt a tanteremben, zárható tanterem esetén a folyosón várja becsengetéskor. 

 Megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak rendjét. 

 A tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza. 

 Megjelenése, öltözködése legyen ápolt és ízléses, életkorának megfelelő, iskolai 

ünnepélyeken viseljen ünneplő ruhát (lányoknál fehér blúz és sötét szoknya, a 

fiúknak fehér ing és sötét, hosszú nadrág, nem farmer.) és az iskolai nyakkendőt. A 

gimnáziumi tanulók ünnepi ruhájának színe: fehér és sötétkék. Az iskolai 

nyakkendő bordó színű és az intézmény logóját tartalmazza. 

 Diákjaink számára nem megengedett a tetoválás, a testékszerek és a feltűnő 

ékszerek viselése és a fiúk számára a fülbevaló sem. 

 A tanulók a felnőtteket és iskolatársaikat udvariasan és tisztelettudóan 

köszöntsék. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt 

vegyen az egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 A szükséges felszerelésen kívüli, tanórát és tanulást zavaró eszközöket (játékok, 

mobiltelefonok, személyi hívók, hordozható informatikai stb.) az órán használni 

tilos! Ezek az elektronikus eszközök csak kikapcsolt állapotban a táskába eltéve 

vihetők be a tanórákra. Mobiltelefonok órán még számológépként sem 

használhatók! Amennyiben a tanuló órán használja a mobiltelefonját, illetve az 

egyéb előzőekben említett eszközt vagy bármilyen más módon zavarja velük az 

oktatást, az óra menetét, a többi diák tanuláshoz való jogának biztosítása 

érdekében fel kell szólítani az eszköz kikapcsolására és a táskába tételére. 



SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM                                                                                        HÁZIREND                                                     2020. 9 

 

Szünetben a tanuló használhatja a készüléket, de azzal semmiféle felvételt nem 

készíthet a felvételen szereplők beleegyezése nélkül. Tiszteletben kell tartania az 

alapvető személyiségi jogokat. 

 Az iskolába csak a szükséges tanszereket szabad a tanulóknak magukkal hozni. 

Tilos kést, öngyújtót és minden más olyan eszközt hozni, amivel egymás testi épségét 

veszélyeztetik.  

 Az elveszett értékekért (mobiltelefon, egyéb készülékek, ékszerek stb.) az iskola 

felelősséget nem vállal. 

 Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

 Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát vagy társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 

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

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 Az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai méltóságát, jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse a rászoruló tanulótársait. 

 Megtartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

 

 

 

 

6. Viselkedési és megjelenési szabályok, jogok és hitéleti tevékenységek  

(Nkt.32.§, (f)) 

 

 A nevelési-oktatási intézményt görögkatolikus egyház tartja fent. 

 Keresztény vallás iránt elkötelezett intézményként működik. 

 Tiszteletben tartjuk egymás vallási, világnézeti meggyőződését. 

 Hetente kétszer felekezeti hittanórán vesznek részt a tanulók. 

 Az éves munkatervben rögzítettek alapján lelkigyakorlatok, lelkinapok 

szervezésére kerül sor a tanulók és az alkalmazottak számára. 

 A tanév folyamán általában a köszöntés: „Dicsőség Jézus Krisztusnak! 

Válasz: Dicsőség, mindörökké!”, húsvéti időszakban: „Föltámadt Krisztus!” 

válasz: „Valóban Föltámadt”. 
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 A tanulók és pedagógusok a tanítást közös imával kezdik és fejezik be, és ha 

az egyházi ünnep tanítási napra esik, akkor közösen veszünk részt szent 

liturgián. 

 A tanítási időn kívül is kötelesek a tanulók, dolgozók a keresztény 

értékrendet képviselni és az intézmény hírnevét erősíteni. 

 Vasárnaponként részt vesz a Szent Liturgián, melynek részvételének 

igazolásáról liturgia látogatási füzetet kell vezetni.  

 

7. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 

Jogszabályi háttere 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (2) Ha a tanuló a tanítási óráról, kollégiumi 

foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

 ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

 a gyermek, tanuló beteg volt és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  

 a gyermek, tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

a. A házirendben rögzített igazolásra vonatkozó előírások 

1. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál 

hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat előzetes írásbeli kérelem alapján. 

2. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 

3. A mulasztás igazolt, ha  

• a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta (orvos, szülő), 

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

távolmaradásra, 

• a tanuló hatósági intézkedés ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni. 

4. Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon 

értesítsék a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 
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5. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást 

követő első osztályfőnöki órán. 

6. A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot igazolhat. 

7. A tanuló által vállalt választható órákra, a kollégiumi és a tanórán kívüli 

foglalkozásokra való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

8. A 12. évfolyamokon a tanuló 2 napot hiányozhat igazoltan, ha felsőoktatási nyílt 

napokon vesz részt és előtte írásban jelezte ezt az osztályfőnökének. 

9. Évente egyszer 3 napot hiányozhat igazoltan az a tanuló, aki közép- vagy felsőfokú 

nyelvvizsgát tesz. (2 nap felkészítés + 1 nap vizsganap). 

10. Iskolában szervezett versenyek, illetve az OKTV iskolai fordulóján részt vevő 

tanulók esetén a verseny időpontja alatt és előtte egy órával a tanuló hivatalosan 

van távol a tanórákon, ebben az esetben az osztályfőnök igazolja le a tanuló 

távollétét. 

11. Az OKTV második fordulójára bejutott tanulónak két nap felkészítési idő igazoltan 

adható, a döntőbe bejutott tanulóknak három nap. 

12. Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek 

előtt három tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt 

indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg.  

13. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról 

és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról.  

14. A városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen 

résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási 

órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett 

szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  

15. Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár, kollégiumi 

nevelő javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a 

szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

16. A távolmaradást követő egy héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan 

mulasztásnak kell tekinteni. 

 

b. Eljárásrend igazolatlan mulasztás esetén (Nkt. 51. § 3,4,5.)  
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 Az iskola, köteles a szülőt tanköteles tanuló esetén az első alkalom után, nem 

tanköteles tanuló esetén 10 óra után írásban értesíteni. Az értesítésben fel kell 

hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 Tanköteles tanuló esetében 10 óra után a gyermekjóléti szolgálatot, a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot kell írásban 

értesíteni, 

 tanköteles tanuló esetén 30 óra után az általános szabálysértési hatóságot, és 

ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, és a tanuló szülőjét 

 tanköteles tanuló esetén 50 óra után ismételten értesíteni kell írásban a tanuló 

tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot. 

 

c. Igazolatlan hiányzás, késés esetén történő fegyelmező, fegyelmi büntetések 

• 1-2 igazolatlan óra: szülő írásbeli értesítése, osztályfőnöki figyelmeztetés, az adott 

tanévben legfeljebb jó magatartás.  

• 3-9 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés, szülő írásbeli értesítése, szülő személyes 

behívása, változó magatartás.  

• 10-14 igazolatlan óra: igazgatói figyelmeztetés, szülő írásbeli értesítése, rossz 

magatartás.  

• 15-19 igazolatlan óra: igazgatói intés, rossz magatartás  

• 20 igazolatlan órától: fegyelmi eljárás indítása 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

(20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 51. § (7) a, és f, pontjai alapján 

 a 250 tanítási órát, illetve 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letétét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. 
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Ha a tanuló mulasztásának száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

d. Késések igazolására vonatkozó előírások 

 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia 

kell. 

 A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be az 

elektronikus naplóba a tanár.  

 A késés időintervallumai összeadódnak. 

 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra vagy igazolt óra.  

 A késő tanuló az óra rendjét nem zavarhatja! 

 A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

 Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés 

igazolható! 

8. A térítési díj, tandíjbefizetésre, visszafizetésre vonatkozó rendelkezések, a 
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályai 

 

Nkt. 2. § (1) ingyenes és mindenki számára hozzáférhető a középfokú nevelés-oktatáshoz 

való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-

oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanuló részére.  

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami 

feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben az iskolai nevelés-oktatást 

kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az 

ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő 

tanulók számára térítésmentes. 

 

a. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet (33.§ és 37. §) szerint 

térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok közé tartoznak a 

középfokú iskolában: 
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 a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű 

gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, 

 a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további 

alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van 

szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette, 

 az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező 

egyéb foglalkozás, 

 az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az 

étkezés ideje alatti felügyelet, 

 a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát, 

 a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező 

rendszeres egészségügyi felügyelet, 

  a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt 

létesített vendégtanulói jogviszony,  

 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára 

előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, 

intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, 

erdei iskola,  

 a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a 

térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor. 

33/A. §  

 A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi 

vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és 

az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói 

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

 

b. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm.rendelet 34. § és 37. § alapján: 

 A 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások. 

 A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem 

teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. 

§ (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok. 
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  A független vizsga. 

  Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után 

az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása 

alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga 

második vagy további javító- és pótló vizsgája. 

 (3) A szülői szervezet (közösség) az iskolai diákönkormányzat véleményének 

kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-

oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó 

program megvalósításánál nem lehet túllépni.  

 A 33/A. §-ban meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak 

szerint díjköteles:  

a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését 

nem egy adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,  

b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget 

kell fizetnie a Hivatal számára.  

A 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a 

vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) 

bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj 

összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. 

A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell 

megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az 

adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. 

 

c. Tanulmányi kirándulás – osztálykirándulás - a nevelési-oktatási intézmény 

által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program - 

jellemzői 

 

1. Az osztályfőnök tanévenként maximum egy tanítási napon osztálykirándulást 

szervezhet, amelynek időpontját a munkaterv tartalmazza.  
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2. A kirándulás várható költségeiről, programjáról a szülői értekezleten tájékoztatják a 

szülőket, az ő egyetértésükkel lehet csak megszervezni azt. A felmerülő költséget a 

szülőknek kell fedezniük, ennek vállalását írásban teszik meg.  

3. A tanulmányi kirándulás iskolai elfoglaltság, a távolmaradásodat igazolni kell. Ha valaki 

nem betegség miatt marad távol, köteles az iskolában tanítási foglalkozásokon részt 

venni. 

4. Minden további szakmai kirándulás munkaközösségen belüli megegyezés alapján 

igazgatói engedéllyel szervezhető. 

5. Az osztály tanulmányi kirándulásáról, iskolai szervezésű táborozásból kizárható az a 

tanuló, akiért az osztályfőnök felelősséget vállalni nem tud. 

 

d. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

A 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 36.§ és 37.§ alapján: 

a) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 

alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem 

tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét 

betöltötte, 

b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés 

és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 

c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 

harmadik és további alkalommal történő megismétlése. 

 

A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak 

szerint térítési díjat fizet. 

 

e. Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 

 

A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj összegét az intézmény a 

nyersanyagnorma alapján határozza meg. 
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A tanulói étkezési kedvezmény igénybevételéhez és a tankönyvtámogatáshoz a szülők 

nyilatkozatot töltenek ki a tanév elején és csatolják a kedvezményre jogosultságot igazoló 

dokumentumokat. 

Az ebédbefizetés havonta kétszer a faliújságon és az iskola honlapján előre feltüntetett 

időben történik. 

A befizetési időpontok, és térítési díjak 1 napra jutó összege az intézmény hirdetési 

tábláján 

kifüggesztve található. 

Ebédlemondást 10.00-ig óráig fogadunk el telefonon vagy személyesen, mely a lemondást 

követő naptól van érvényben. 

Csak a pontosan, dátum szerint bejelentett napok számát tudjuk figyelembe venni.  

 

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

díjazás szabályai: (Nkt. 46.§ (9), (10), (11)) 

(9) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás 

hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a 

birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, 

kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 

feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-

oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás 

illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, 

e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a 

munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás 

munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

(10)Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, 

köteles azt - kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor 

visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni.  

(11) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője 

egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, 

egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az 
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oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a 

megfelelő díjazást a teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 

megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait az 

SZMSZ-ben kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló 

teljesítményét. 

9. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

A 2020/2021. tanévtől minden tanuló térítésmentesen kapja a tankönyvet. Az államilag 

támogatott tankönyvek tartós tankönyvként kezelendőek, tehát azokat az iskola 

könyvtári állományába nyilvántartásba vesszük és a tanév utolsó tanítási hetében a 

tanulók kötelesek visszaszolgáltatni. Azon tanulók, akik a tanév folyamán megszüntetik a 

tanulói jogviszonyukat, a távozás előtt kötelesek visszaadni a tankönyveket. A 

munkafüzeteket és munkatankönyveket nem kell visszaadni. 

 

A tartós tankönyvekkel kapcsolatos információk! 

 A könyvtári példányokba beleírni, aláhúzni, kiemelni nem lehet. Amennyiben 

valaki beleír, aláhúz, kiemel, az elhasználódás mértékében meg kell téríteni a kárt. 

 Az ingyenesen biztosított tartós tankönyvek nem mindegyike lesz új tankönyv, a 

tanulók használt tankönyvet is fognak kapni az iskola könyvtári állományából. 

 

A tankönyvrendelés menete 

1. A tankönyvek beszerzése központilag történik az iskolán keresztül, április 30-ig. 

2. A kiosztott tankönyvlista/tankönyvrendelő nyomtatványon mindenki bejelöli 

azokat a tankönyveket, amelyeket az iskolától kérnek, és melyek azok, amelyeket 

a szülők veszik meg egyénileg. 

3. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy lemondjanak a könyvtári példányról 

(ingyenes tankönyv) és saját költségükre megvásárolják, mert gyermekük 

könnyebben tanul saját könyvükből.  

4. Az iskola a központi tankönyvrendelés keretein belül az egyéni vásárlásokat nem 

végezheti el, ez minden esetben a szülők döntése és feladata. Az egyéni 

beszerzéskor a szülők a www. webshop.kello.hu címen vagy a Tanáruda 

Könyvcentrumban vásárolhatják meg a szükséges tankönyveket. 
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5. Az iskola által megrendelt tankönyvek átadása augusztus végén történik az iskola 

által meghatározott helyen és időben. 

10. A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és 
felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, elosztás 
rendje 

1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről 

– amennyiben erre az iskola jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése 

után a nevelőtestület dönt.  

2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az 

iskola jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy 

mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinek 

magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve aki állami gondozott.  

3. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó- állami támogatás 

tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület 

dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül 

odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe 

venni. 

11. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 
rendje és formái 
 

11.1. A tanulók véleménynyilvánításának rendje 

Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) 

keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

 A diákönkormányzat tagja az iskola valamennyi tanulója. 

 Osztályonként 2 fő képviseli az osztályközösség tanulóit a diákönkormányzatban.  

 A DÖK maga választja elnökségi tagjait (elnök és két alelnök), előkészíti és levezeti 

a diákparlamenti gyűléseket, a diákönkormányzati gyűléseket tart félévente 

legalább kétszer, képviseli a tanulók jogait, kötelességeit és részt vesz az általuk 

szervezett programok megszervezésében és lebonyolításában. 

 A DÖK munkáját egy pedagógus segíti. 
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A DÖK véleményezési jogkörrel rendelkezik a következő esetekben: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezések elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt. 

 

A véleménynyilvánítás fórumai: 

 osztályfőnöki óra, 

 DÖK gyűlés, 

 diákparlament, 

 egyéni problémájával megkeresheti osztályfőnökét, szaktanárát valamint az iskola 

vezetését. 

 

 

11.2. A tanulók tájékoztatása 

A tanulót megilleti a jog, hogy tanulmányaira, az iskola követelményrendszerére, a rá és a 

tanulóközösségére vonatkozó információkat megkapja.  

Elsődlegesen az osztályfőnök feladata, hogy a tanuló minden vele kapcsolatos információt 

megkapjon. Ennek színtere az osztályfőnöki óra. A szakórákon a szaktanárok feladata a 

tájékoztatás.  

Az igazgató az egész tanulóközösségre vonatkozó információkat körlevél, iskolarádió, egy 

évben kétszer diákparlament keretében juttatja el az érintettekhez, melynek 

szükségességéről és idejéről az igazgató dönt. 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje: 

A tanulók az őket érintő programokról az osztályfőnöki órákon értesülnek szóban vagy 

írásban  

Az osztály a diákönkormányzat (DÖK) képviselőjétől a DÖK munkájáról. 

Az iskola honlapján, elektronikus naplón keresztül, faliújságon, iskola újságban és e-

mailben is tájékoztatást kapnak az őket érintő eseményekről 

12. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei, formái 
 



SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM                                                                                        HÁZIREND                                                     2020. 21 

 

A Nkt. 58. § (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárható jobb teljesítményéért az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell. 

Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai 

jutalmazásokban részesülhetnek. A kiemelkedő munkát évente jutalmazzuk. 

A jutalmazások formái: 

 osztályfőnöki/ csoportvezetői dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök, 

csoportvezető dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi 

munkáért; 50 db 5-ös érdemjegyért (január 31-ig) 

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

tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért 

és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. 

munkáért; 

 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 

helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő 

teljesítmény nyújt, és az iskola jó hírét kelti. 100 db 5-ös érdemjegyért (május 31-

ig) 

 nevelőtestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 

kiemelkedő magatartásért és szorgalomért, kiváló tanulmányi eredményért. 

 tanulói emlékplakett: a 9-12 évfolyamok alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi 

eredményért és közösségi munkáért 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél, 

 emlékplakett 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 

alábbi érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

 példamutató magatartás és szorgalom, 

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel, 

 kiemelkedő hitéleti tevékenységért, 
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 az iskola érdekében végzett tevékenységért, kiemelkedő közösségi munkáért, 

 kiemelkedő sporttevékenység. 

 

13. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 

hírnevének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

A fegyelmező intézkedés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki/csoportvezetői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki/csoportvezetői intés 

 igazgatói figyelmeztetés 

Az igazgató figyelmeztetést az osztályfőnök kezdeményezi. 

A Nkt. 58. § (3) alapján, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés formái: 

o megrovás, 

o szigorú megrovás, 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

o kizárás az iskolából. 

A Nkt. 58. § (5) alapján, a tanköteles tanulóval szemben az utolsó két pont csak rendkívüli 

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

keresni a tanulónak.  

(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület 

hozza, az iskolai DÖK véleményezésével. 

A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. pontja rögzíti. 

 

A dohányzás az intézmény teljes területén és közvetlen környezetében szigorúan tilos. 
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A tiltás be nem tartása fegyelmi eljárást von maga után. 

 

A Nkt. 59. § (1) alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével 

összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai 

szerint kell helytállnia, kártérítést kell vállalnia. 

(2)A kártérítés mértéke nem haladhatja meg gondatlan károkozás esetén a kötelező 

legkisebb minimálbér egyhavi összegének ötven százalékát. 

 

14. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 
módja és határideje 
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (1) szerint a tanuló osztályzatait évközi 

teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, és a tanulmányok alatti vizsgák 

(különbözeti, pótló és javítóvizsgán) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 

14.1. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a, felmentették a tanóra foglalkozásokon való részvétel alól, 

b, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c, meghatározott időnél többet mulasztott, 

d, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. (2) 

 Az osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. (3) 

 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei az iskola 

pedagógiai programjának helyi tantervében vannak rögzítve. 

 Osztályozó vizsgák júniusban és augusztus utolsó hetében kerülnek 

megszervezésre.  

 Előrehozott érettségire jelentkezőknél a május-júniusi vizsgaidőszak esetén az 

írásbeli érettségi vizsga megkezdése előtti két hétben, az október-novemberi 
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vizsgaidőszak esetén augusztus végén kerülnek megszervezésre az osztályozó 

vizsgák. 

 

14.2. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

b, az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kerül 

megszervezésre.  

A javítóvizsga időpontját az adott éves munkatervben rögzíti az iskola. (7) 

 

14.3. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgára akkor van szükség, ha a tanuló egyes tantárgyat, tantárgyakat 

korábban nem tanult és az iskolai pedagógiai program helyi tanterve tartalmazza. Ebben 

az esetben, ahhoz, hogy a tanulmányait folytathassa az adott osztályban, csoportban 

különbözeti vizsgát köteles tenni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65.§ szerint különbözeti vizsgára tanévenként 

legalább két vizsgaidőszakot kell megadni. 

 

Iskolánkban ezen vizsgák félév előtt januárban és év végén augusztusban kerülnek 

megszervezésre. Ezen vizsgák pontos időpontját az adott éves munkatervben rögzíti az 

iskola. 

  

14.4. A tanulmányok alatti vizsgára való jelentkezés eljárás rendje 

 A vizsgákra (javítóvizsga kivételével) jelentkezni az igazgatónál írásban kell szülői 

és szaktanár ellenjegyzésével a vizsgák várható időpontja előtt legalább 5 héttel. 

 A kérelemnek tartalmaznia kell a vizsga típusát, a vizsga szükségességét, a 

kérelmező tanuló nevét, évfolyamát, személyes adatait, az adott tantárgy nevét, 

amiből vizsgát szeretne tenni. A tanuló, a szülő és az érintett szaktanár aláírását. 

 A vizsgák megszervezésének, lebonyolításának követelményeit a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet rögzíti és az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 
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15. Az iskolai munkarend 

 

A Nkt. 27. § (1) Az iskolában a nevelést-oktatást - ha e törvény másképp nem rendelkezik 

- a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, 

tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és 

csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a 

továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás).  

A nappali rendszerű iskolai oktatás e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 

rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói hozzáférésre és a tanulók 

felügyeletének megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával, 

tantermen kívüli, digitális munkarendben is megszervezhető.  

Az (1) bekezdésben meghatározott tantermen kívüli digitális munkarendben a nevelés-

oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online 

vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában - elsősorban digitális 

eszközök alkalmazásával - történik. 

(3) A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben 

állapítja meg. Az intézmény éves munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon 

meghatározható tanítás nélküli munkanapokat 

A tanítási napok számát, az őszi, téli és tavaszi szünetek idejét az adott tanévre vonatkozó 

miniszteri rendelet határozza meg. 

A gimnáziumban a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a vasárnap 

tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti 

napokon is.  

 

 

16.  A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre 

biztosított hosszabb szünet időtartalma, a csengetési rend 

 Az iskola épülete tanítási időben reggel 7 órától 17 óráig van nyitva. Ebben az 

időben portai szolgálat van. Abban az esetben, ha az iskolában rendezvény van, 

akkor a nyitva tartás a rendezvény időpontjához igazodik. 
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 Az első tanítási óra 7.45 órakor kezdődik. 

 A tanulóknak legkésőbb az első tanítási óra előtt 10 perccel az iskolában kell 

tartózkodni. 

 A tanulók a tantermeikben legkorábban 7.00-tól tartózkodhatnak a tanítás végéig. 

 Tanári ügyelet 7.30-tól - 14.00 óráig van. 

 A gimnáziumban - a szülői szervezet és diákönkormányzat véleményének 

kikérésével - a tanítási óra 7.00-kor is kezdődhet. 

 A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza: 10 - 15 perc. Az 5. óra 

után 30 perces szünetben történik az ebédeltetés, ebben az időben tudnak a 

gimnáziumi tanulók ebédelni. 

 Egyházi ünnepek esetén a tanítási órák 7.45-kor kezdődnek, a tanórák 30 percesek 

és 12.00-kor közös szent liturgián veszünk részt. 

 Csengetési rend: 

tanítási óra 
átlagos 
tanítási 
napon 

a tanítási 
óra kezdete 

a tanítási óra 
befejezésének 

időpontja 

tanírási óra 
egyházi 

ünnepnapon 

a tanítási 
óra 

kezdete 

a tanítási óra 
befejezésének 

időpontja 

1.óra 7:45 8.30 1. 7:45 8:15 

2.óra 8:45 9:30 2. 8:30 9:00 

3.óra 9:45 10:30 3. 9:10 9:40 

4.óra 10:40 11:25 4. 9:50 10:20 

5.óra 11:35 12:20 5. 10:30 11:00 

6.óra 12:50 13:35 6. 11:10 11:40 

7.óra 13:40 14:25 Szent 

Liturgia 

12:00 13:00 

8.óra 14:30 15:15 7.óra 13:30 14:00 

9.óra 15:15 16:00 8.óra 14:10 14:40 

   9.óra 14:45 15:15 

 

17. A tanítási nap tanítási óráin az iskola által elvárt viselkedési szabályok 
 

1. Az első óra minden esetben imával (Mennyei király…) kezdődik és az utolsó óra végén 

pedig imával (Miatyánk) adunk hálát a tanítási nap befejezéséért.  

2. Becsengetésre az osztályban felkészülten, csendben kell várnod az óra kezdetét.  
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3. Ha szaktanteremben vagy a tornateremben van órád, becsengetéskor már a tanterem 

előtt sorakozva fegyelmezetten várod osztályoddal a tanárt.  

4. Mindenkinek köszönj! A tanterembe belépő tanárt és a látogatót felállással fogadd. Az 

egyházi iskola köszönése „Dicsőség Jézus Krisztusnak”. Válasz: „Dicsőség mindörökké”. 

5. A szaktanár hiányát az óra megkezdését követő 5. percben a hetesnek kötelessége 

jelezni a tanári szobában, ill. az irodában!  

6. Tanítási idő alatt az iskolából csak indokolt esetben, az osztályfőnök vagy annak 

hiányzása esetén az igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével távozhatsz. Kilépő 

kártyát kell kérned az osztályfőnöködtől és távozásodat be kell jegyeztetned a 

portanaplóba! 

7. A „lyukasórákon” az iskola területét nem hagyhatod el, köteles vagy az erre kijelölt 

helyen, a tanítási órákat nem zavarva tartózkodni.  

8. A takarítást saját munkájukkal a diákok is segítik. Az utolsó óra után a székeket a 

padokra fel kell rakni, majd a szemetet összeszedni, a táblát lemosni.  

9. A termet utoljára a takarításra beosztott diák (hetes) hagyja el, aki az ablakokat 

becsukja, a világítást lekapcsolja. A tanterem tisztaságáért az osztályfőnök és az osztály 

felel. 

 

Óraközi szünetek 

1. Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, 

tornaterem), jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak.  

2. Az iskolából kimenni csak a tanítási nap végén lehetséges vagy ha a tanítási óra az 

általános iskola épületében zajlik. Ebben az esetben a tanulók osztályszinten 

átmehetnek az általános iskolába, odafigyelve, hogy a tanítási órákról ne késsenek. 

3. Egyéb esetekben gimnázium területét csak engedéllyel hagyhatják el.  

4. A folyosókon, a tantermekben a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan 

tevékenységet, amely balesetveszélyes, vagy rongálást okozhat. 

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

elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév első hetében 

próbariadóval kell gyakorolni. 

6. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon és a pénztárban a szünetben intézhetik 

9.00 óra és 12.00 óra között, illetve 14.00 és 15.00 óra között. 
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Az iskola elhagyásának rendje 

Tanítási idő alatt (órarend szerint) a tanulók az iskola területét csak engedéllyel 

hagyhatják el. 

Az engedélyezők sorrendje: osztályfőnök, igazgatóhelyettes, igazgató. 

Kilépő kártyát kell kérni az osztályfőnöktől és a távozást be kell jegyeztetni a 

portanaplóba! 

Az engedély nélküli távozás fegyelmi vétség. 

 

Étkezések rendje 

A gimnáziumi tanulók ebédeltetési időpontja hétfőtől péntekig a 12.20-tól 12.50-ig tart. 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Az ebédlőben tanári ügyelet mellett 

zajlik az étkeztetés. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára. Az ebédeltetés alatt az 

ebédlőben idegenek nem tartózkodhatnak. Az ebédlőből engedély nélkül ételt kihozni 

tilos. 

 

18.A tanuló egészségének, testi épségének megőrzése  
 

Az iskolai egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:  

a) a tanulók évfolyamonkénti vizsgálata és szűrése;  

b) a könnyített és a gyógytestnevelés besorolásának elkészítése;  

c) a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése;  

d) a színlátás, a látásélesség és a hallás vizsgálata;  

e) fogászati szűrővizsgálat.  

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként 

megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van 

rá, a vizsgálatok a tanítás előtt vagy után történjenek. Az orvosi vizsgálatok időpontjáról 

a védőnő az iskolatitkárt tájékoztatja, aki a vizsgálatok időpontjáról írásban tájékoztatja 

az osztályfőnököt. Ő gondoskodik a tanulók és szüleik tájékoztatásáról, valamint arról, 

hogy osztálya az orvosi vizsgálaton megjelenjen. Az általánosítható tapasztalatokról az 

iskolaorvos illetve a védőnő tanévenként tájékoztatja az iskolavezetést. Az egészséges 

környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola lehetőségei függvényében 

megvalósítja.  
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A baleset-megelőzés minden oktatásban résztvevő érdeke és feladata, ezért mindenkinek 

törekednie kell arra, hogy az iskolai élet során senki ne okozzon balesetet, és ne legyen 

baleset áldozata. A tanuló kötelessége, hogy jelentse a leggyorsabban elérhető 

pedagógusnak, ha balesetveszélyes állapotot lát, illetve ha balesetet észlel.  

Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során 

felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tanulók kötelesek 

betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési 

szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági 

szabályokat. 

 

19. Az iskola helységei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó 
területek használatának rendje, figyelembe véve a környezettudatos 
használatra vonatkozó szabályok 

 

1. Az iskola minden tanulója felelős: 

 az iskolai közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért,  

 az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért, 

 a takarékos energiafelhasználásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, továbbá a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

2. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. 

 A szaktantermekbe belépni csak tanári engedéllyel szabad. 

 Az iskola tornatermében és a tornaszobába csak tanári felügyelettel lehet 

tartózkodni. 

 Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos.  

 A konditerem első használata előtt a testnevelő tanár oktatást tart az 

eszközök használatának rendjéről.  

3. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási 

időben és azután is csak felügyelettel használhatják. A 

4. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben 

tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok jelenlétében.  

5. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör 

keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával. 
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6. Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet 

elvinni abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes 

esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem 

felelősének (a teremért felelős pedagógus, osztályfőnök) engedélyéhez kötött.  

7. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, 

elektronikus berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával 

engedélyezett. 

8. Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban 

előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az 

osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. A kár felmérése, és a kártérítés szülővel, 

gondviselővel történő rendeztetése az osztályfőnök és az iskola vezetésének 

kötelessége. 

9. A használat során a tanulók kötelesek betartani a környezetvédelemre vonatkozó 

általános irányelveket (energiatakarékosság, lehetőség szerinti szelektív 

hulladékgyűjtés). 

20. Egyéb előírások 
 

1. Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

2. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat 

magával. 

3. Az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendezvényeken alkoholos állapotban 

részt venni, szeszesitalt fogyasztani tilos! 

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

a tanulók részére szervezett minden fajta eseményen tilos a szervezetre káros 

élvezeti cikkeknek (szeszesital, dohányáru, drog) az intézmény területére való 

behozása, árusítása és fogyasztása. 

5. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas 

állapotban hagyhatják el. 

6. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport 

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

elvégezni a visszarendezést. 

7. Az iskolai rendezvények az engedélyezett óráig tarthatóak úgy, hogy a rendrakás 

is véget érjen eddig az időpontig. 
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A hetesek feladatai: 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti, az osztályfőnök által meghatározott 

beosztás szerint. 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

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

a tanár hiányát. 

 A hetesek kötelezettségének elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

21. Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 
kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
 

Az intézmény nevelési elveit és célkitűzéseit a szülőkkel egyeztetett Pedagógiai Program 

tartalmazza. Ennek megfelelően támasztanak közös követelményeket az iskolán kívüli 

magatartásra. 

 Tanulóink mindenütt képviseljék a Gimnáziumot és Kollégiumot, kulturált 

viselkedésükkel, szolgálatkészségükkel, hogy erősítsék intézményünk jó hírnevét. 

 Tanulóink kerüljék mindazokat a szórakozóhelyeket, ahol alkoholt szolgálnak fel, 

illetve amelyek intézményünk szellemiségével ütköznek.  

 Bizonytalan esetben kérjék ki osztályfőnökük vagy az igazgató véleményét. 

 Amennyiben ezt a szabályt megszegik és viselkedésükkel, magatartásukkal az 

iskola rossz hírét keltik, fegyelmi vétséget követnek el, amit az iskola fegyelmi 

bizottsága kedvezmények megvonásával (pl.: osztálykirándulás, sítábor, külföldi 

projektben való részvétel, alapítványi támogatás stb. ), súlyos estben 

eltanácsolással szankcionálhat.  

 Bármilyen iskolán kívüli konfliktusba keverednek diákjaink, azt a következő 

tanítási napon 10 óráig jelentsék az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak. 
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 Tanulóink egymás iránt is felelősek. Tartsák vissza egymást a törvény és a 

Házirend megszegésétől. Különösen súlyos vétség másokat az előírások 

megszegésére bíztatni.  

 Diákjaink a Házirendet a tanulói jogviszony egésze alatt kötelesek betartani. 

 Öltözetükkel és magatartásukkal kötelesek iskolai időn kívül is a benne 

megfogalmazott elveknek megfelelni. 

22. A tanórai kötelezően választott, és a tanórán kívüli foglalkozásokra 
vonatkozó szabályok 

 

Jogszabályi háttér 

 20/2012. EMMI rendelet 13. § (1) Az iskolában a helyi tanterv alapján kell 

megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, 

valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák 

megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló 

csoportok részére is. 

 (2) A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően 

választandó és szabadon választható tanítási óra. 

 (3) A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, 

amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint, 

hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra 

felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott 

óraszámban részt kell vennie. 

14. § (1) Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a 

tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra 

befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára 

történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt 

álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú 

tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell 
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arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit 

tudomásul vette. 

(3) Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az 

iskolába történő beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon 

választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

 (5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló 

a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános 

iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 

tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 

tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

 Az iskola kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási órát a 

pedagógiai program helyi tanterv tartalmazza. 

 Az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően  

közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról és a középiskolában az 

érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről. 

 A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az SZMK és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét. 

 A tanuló szülei/ gondviselője ellenjegyzésével, írásbeli nyilatkozattal jelentkezik 

legkésőbb május 20-ig. 

 Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási év végéig 

köteles azon részt venni. 

 A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról 

írásban tájékoztatni kell. A módosításra június 15-ig van lehetőség, az igazgatónak 

címzett írásbeli kérelem alapján.  

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás és tanórán kívüli foglalkozásokra való 

jelentkezés jogát a szülő/gondviselő gyakorolja. 

 Szakkörökre, sportkörökre szülői nyilatkozattal jelentkeznek a tanulók 

szeptember 15-ig. Ezen foglalkozások indítása csak megfelelő létszám elérésével, 

a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 
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23.  A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 
kérdések 
 

A gimnázium 9. osztályába jelentkező tanulók a felvételi tájékoztatóban megadott módon 

választhatnak, hogy az iskola által felkínált idegen nyelvek közül milyen nyelvet kívánnak 

tanulni. A választás módosítására akkor van lehetőség, ha az igazgató a szülő írásos 

kérelmére a szaktanár hozzájárulása után erre engedélyt ad.  

A középszintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból órarendi keretek között 

biztosított. A 10 évfolyam végén az általános képzésben részesülő diákoknak április 15-ig 

az intézményvezetés tájékoztatót tart az emelt szintű érettségi előkészítő lehetőségéről, 

a jelentkezés módjáról. A kitöltött és szülő által is aláírt jelentkezési lap alapján az iskola 

összesítést készít a létszámról és a tantárgyakról.  

Az érettségi előkészítőt biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika tantárgyakból tartunk 

a 11. évfolyamon heti 2 órában az általános képzésben résztvevő tanulóink számára heti 

2 órában, a 12. évfolyamokon pedig lehetőség van még további 2 óra keretében magyar, 

matematika vagy történelem tantárgyakból, ha van legalább 5 jelentkező. 

Az emelt biológia, kémia illetve angol, informatika képzésben résztvevő tanulók esetén 

külön érettségi felkészítőt nem tartunk, mivel számukra beépítésre kerültek ezen 

óraszámok biológia, kémia vagy angol nyelv, informatika tantárgyak óraszámaiba. A 

magasabb óraszámok biztosítják számukra az emelt szintű érettségire való felkészítést 

ezen tantárgyakból. 

Választását csak a szülő és a tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június 15-ig 

lehet módosítani. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, 

akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében azt 

kötelező tanórai foglalkozásnak kell tekinteni. 

Mentesítés tantárgyak tanulása alól 

A tanulónak joga, hogy a szülője vagy gondviselője által a tanulmányokkal összefüggő 

mentesítést kérjen, ha sajátos nevelési igényű és erről szakértői vélemény van. 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 47. § (1) szerint: a 

sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban 

részesüljön. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság 

szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 
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2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 56. § (1) szerint: A 

tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal 

történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés 

alkalmazását írja elő. 

 

Ezen esetekben az iskola igazgatója határozatot hoz, mely bejegyzésre kerül az iskolai 

dokumentumokba. 

 

Egyéni munkarend 

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig 

magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend 

intézménye. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az 

egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 

kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell 

menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni 

munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi 

követelményeinek teljesítése alól sem. 

Ezen időszak alatt:  

 a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

 a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel 

egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 

pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles 

gondoskodni; 

 a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles 

gondoskodni; 
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 a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy 

egyéb foglalkozásokon; 

 az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell 

értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában 

osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 

programjában foglaltak szerint; 

 a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év 

végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal 

nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása az Oktatási 

Hivatal joga és kötelessége. Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az 

Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A 

kérelmet a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be az adott tanévet 

megelőző június 15-ig. 

 

24. Digitális (elektronikus)napló használata  

 Iskolánkban a szülőkkel való kapcsolattartásra a digitális naplót használjuk. A 

napló használatához speciális program nem, csak egy internet kapcsolattal 

rendelkező számítógép szükséges. 

 A digitális napló használatához felhasználó névre és jelszóra van szükség. A 9. 

osztályos diákok a tanév elején megkapják a belépéshez szükséges felhasználó 

nevet és jelszót. A felhasználó név a tanuló jogviszonyának ideje alatt változatlan, 

a jelszót a felhasználók megváltoztathatják. Új felhasználó nevet és jelszót a 

rendszergazda generálhat. 

 Szülők az első szülői értekezleten kapják meg a szükséges kódokat. Azon szülők, 

akik ezen nem tudnak megjelenni, a napló használatához szükséges felhasználó 

nevet és jelszót tartalmazó lezárt borítékot munkaidőben az iskolatitkár 

irodájában vehetik át.  
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 Az e-napló szülői felületén elérhető lehetőségek: 

o a szülők információt kapnak a gyermekük órarendjéről, a megtartott órák 

témájáról, a bejelentett dolgozatok időpontjáról és témaköréről, a 

gyermekük hiányzásairól és szerzett jegyeiről, 

o félév végén és év végén értesülhetnek a gyermekük tanulmányi 

teljesítményéről (félév végi értesítő, év végi bizonyítvány), 

o kapcsolatot tarthatnak az iskolával: az iskola értesítéseket, 

tájékoztatásokat, kéréseket, meghívókat küldhet a szülőknek; illetve a 

szülők is lehetőséget kapnak, hogy ezekre reagáljanak, kéréseket, 

bejelentéseket tegyenek az iskola, illetve a gyermeküket tanító tanárok felé,  

o a szülők látják a róluk és gyermekükről az iskolában nyilvántartott 

adatokat, így az azokban bekövetkezett változásokat tudják jelezni, 

o egy beállítás segítségével arra is lehetőségük van a szülőknek, hogy a 

gyermekeikkel kapcsolatos, az e-naplóba bejegyzésre került adatokról 

emailben kapjanak tájékoztatást. 

 

 

 

 

25.  Záró rendelkezések 

 

A Házirend nyilvános, a fenntartó által jóváhagyott.  

Házirendet minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti. Belépő 

évfolyamoknál a teljes dokumentumot, a többi évfolyam esetében csak a változásokat és 

a főbb pontokat emlékeztetőül.  

 

A Házirend minden évben felülvizsgálható, igény szerint módosítható. 

 

Hatálybalépés: A fenntartói jóváhagyást követően 2020. szeptember 1. 
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Legitimáció 

 

A szülői munkaközösség (SZMK) a Házirendet 2020. augusztus 27-én tartott SZMK 

értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.     

 

 SZMK elnök   

 

A diákönkormányzat a Házirendet 2020. augusztus 27-én tartott DÖK értekezleten 

véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.     

         DÖK elnöke 

 

 

A nevelőtestület a Házirendet 2020. augusztus 27-én tartott értekezletén 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.     

     

    

 

 

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium házirendjét a mai nappal, 

mint fenntartó jóváhagyom. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.   
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A géptermekre vonatkozó használati szabályok 

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

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az ügyeletes nevelő engedélyezheti. 

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

nevelőtanárok és a rendszergazda kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a géptermekben. A helyiségek áramtalanításáért a kijelölt személyek 

felelősek. 

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

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

kijelölt személyek felelősek. 

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

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

tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

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

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

beavatkozást csak a rendszergazda, gépterem kezelője és a szervizek szakemberei 

végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetés-szerűen lehet használni. 

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

tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A géptermekben elhelyezett jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan 

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

rendszergazdának. 11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak 

minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes 

használat, a szakszerűség követelményeit, a vonatkozó érintésvédelmi szabályokat és az 

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

beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. A fenti rendelkezések 

megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető. 
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b.) A tornaterem:  

1. A tornateremben tanári felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

2. A tornaterembe utcai cipővel belépni tilos, váltó cipő használata kötelező! -A 

testnevelés órán csak külön erre a célra rendszeresített sportfelszerelésben 

jelenhetnek meg a tanulók. 

3. Minden tanuló köteles betartani az egészségvédelmi, balesetelhárítási, 

vagyonvédelmi szabályokat. 

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

balesetet az illetékes igazgatóhelyettesnek az órát tartó nevelő jelenti, és 

gondoskodik a jegyzőkönyv felvételéről és a nyilvántartásba vételéről is. 

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

tanuló. 

6. A tornaterembe ételt, italt bevinni tilos! 

7. A tornateremben, tornaszerekben szándékosan okozott kárt a károkozó(k)nak 

meg kell téríteni, melyet fegyelmi eljárás követ(het). 


