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I. Bevezetés 
 

1. A Házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Az abban foglaltakat be kell tartaniuk az 

iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek és az iskola minden dolgozójának. 

2. A Házirend hatálya kiterjed az iskola és az iskola által szervezett programok intézményen 

kívüli területére. 

3. A Házirend állapítja meg a köznevelési törvényben és a 20/2012. EMMI-rendeletben 

meghatározott tanulói jogok gyakorlásának – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kí-

vül – és a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedé-

si normákat. 

4. A tanulók iskolai életét a Házirenden kívül, „a nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.), az aktuális miniszteri rendeletek, az Avasi Gimnázi-

um Pedagógiai Programja, az Avasi Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata ha-

tározza meg. 

5. A Házirend módosítását kezdeményezheti az iskola tanulója, dolgozója, nevelőtestülete, 

diákönkormányzata, a szülői közösség, az intézményi tanács vagy a fenntartó. 

6. A Házirendben leírtakon túl normaadó viselkedésnek tartjuk az alapvető udvariassági sza-

bályok betartását, az etikus magatartást, az Avasi Gimnázium jó hírnevének megőrzését, 

és ezek érvényesítését az internetes oldalakon is. 
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II. A tanulói jogviszony  
 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 

útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvé-

telről az iskola igazgatója dönt az érvényes jogszabályok alapján.  

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló 

jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja.  

1. Amennyiben a tanuló nem tesz eleget a tantárgyi követelményeknek, javítóvizsgát tehet 

minden évfolyam végén legfeljebb három tantárgyból. Amennyiben a tanuló háromnál 

több tantárgy tantárgyi követelményeinek nem felel meg, vagy sikertelen javítóvizsgát 

tesz, az évfolyamot meg kell ismételnie. 

2. Megszűnik a tanulói jogviszony: 

2.1. ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; 

2.2. a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé válásának napján; 

2.3. az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján; 

2.4. a tankötelezettség megszűnése után – ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú ta-

nuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában –

, a bejelentés tudomásulvételének napján. 

3. A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási 

éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a 

tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola 

írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztar-

tásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 

4. Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 

tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

5. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megsza-

kítsa, illetőleg akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. 
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6. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmá-

nyainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség 

teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmen-

tést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be 

kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körül-

mény merül fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani 

kell. A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének 

egyéni munkarend keretében tehet eleget. Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a 

szülő kérelme alapján egyéni munkarend keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő 

gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni munkarend keretében tanuló maga-

tartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója tájékoztatja a tanulót és a 

szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az egyéni munka-

renddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. Ezen ké-

relmekről az iskola igazgatója dönt. Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható ok-

ból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem tel-

jesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező 

szervet, és a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezett-

ségét. 

III. A tanulók kötelességei 
 

1. A tanulás a tanuló munkája. Kötelessége, hogy képességeinek megfelelően rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 

2. Kötelessége, hogy munkájával, közéleti szereplésével, magatartásával a közösség és a 

saját fejlődését szolgálja. Az iskola képviseletében viselkedjen az Avasi Gimnáziumhoz 

méltóan, a Pedagógiai Programban megfogalmazottaknak megfelelően. 

3. Kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett közreműködjön osztálytermének, saját 

környezetének rendben tartásában (az iskolapad tisztán tartása, teremrendezés), a rendez-

vények, tanítási órák előkészítésében, lezárásában.  

4. Vigyázzon az intézmény rendjére, tisztaságára, maga után az intézmény udvarán és helyi-

ségeiben rendet hagyjon. 

5. Kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően használja az iskola berendezéseit. 
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6. Adja meg a tiszteletet az iskola tanárainak és dolgozóinak! Tanúsítson megbecsülést vég-

zett munkájuk iránt! 

7. Vegyen részt a kötelező és választott foglalkozásokon és a szakmai gyakorlatokon. 

8. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét 

ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalma-

zottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, to-

vábbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. 

9. Elvárjuk, hogy a tanuló tisztán, ápoltan, a jó ízlést nem sértő módon jelenjen meg az isko-

lában és az iskolai rendezvényeken, kirándulásokon is. 

IV. A tanulók jogai 
 

A tanuló az őt megillető jogokról az osztályfőnökétől, ha érintettség miatt ez nem meg-

oldható, akkor az igazgatóhelyettesektől vagy a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár-

tól kaphat információt. A panaszkezelés módja a diákokkal kapcsolatos problémák meg-

oldására a következőképpen történik: először az adott szaktanárnak kell elmondania pana-

szát, majd fordulhat az osztályfőnökéhez, ezek után a szaktanár munkaközösségének ve-

zetőjéhez, a felelős igazgatóhelyetteshez és az igazgatóhoz. 

 

A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá 

testi fenyítésnek, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Bár-

milyen okból tilos a hátrányos megkülönböztetés. Nem minősül hátrányos megkülönböz-

tetésnek a nevelő és oktató munka jellegéből következő törvényes különbségtétel. 

 

1. A tanuló joga, hogy: 

1.1. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről; az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, to-

vábbá tájékoztatást kapjon a személyét és a tanulmányait érintő kérdésekről, valamint 

e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógu-

saihoz, a diákönkormányzathoz, és arról legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül érdemi választ kapjon; 
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1.2. javaslatot tehet dicséretekre, elmarasztalásokra, szociális juttatásokra, véleményt 

nyilváníthat a magatartás és szorgalom jegyek minősítésében; az egész közösséget, il-

letve az egyént érintő lényeges kérdésekben a következő fórumokon: 

1.3. egyénileg a szaktanárnál, 

1.4. osztályfőnöki órán, 

1.5. osztálygyűlésen, 

1.6. diákönkormányzati fórumon, 

1.7. iskolagyűlésen (ennek lehetséges útja: a tanuló a problémáját elmondja az osztálytit-

kárnak, aki előterjeszti azt a diákönkormányzati ülésen); 

1.8. választó és választható legyen diákképviseletbe; 

1.9. személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, a családi élethez és a magánélet-

hez való jogát az iskola tiszteletben tartsa; e jogának gyakorlása azonban nem korlá-

tozhat másokat ugyanezen jogai érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a sa-

ját és társai, az iskola alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a tanuláshoz és a 

művelődéséhez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenn-

tartását; 

1.10. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonos-

ságát tiszteletben tartsák, és azt ő kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakor-

lása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másnak ezt a jogát és nem korlátozza a tár-

sai tanuláshoz való jogának gyakorlását; 

1.11. részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, 

tagja legyen az iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök-

nek; 

1.12. jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indít-

son, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot; 

1.13. személyesen vagy képviselő útján – jogszabályban meghatározottak szerint – 

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában; 

1.14. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról; 

1.15. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és okta-

tásban részesüljön, képességeihez mérten tanuljon tovább; 

1.16. az iskolában – családja anyagi helyzetétől függően – külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetésben, 
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tanszerellátásban részesüljön, továbbá hogy részben vagy egészben mentesüljön az 

Nkt. által meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy enge-

délyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben 

való fizetésre; 

1.17. válasszon a pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyak, fog-

lalkozások közül. 

1.18. Az iskola minden év április 15-ig közzéteszi a tájékoztatót a tantárgyakról, a 

felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók érettségi felkészítést választhatnak, illetve 

közli azoknak a tanároknak a nevét, akik a foglalkozásokat előreláthatólag tartani fog-

ják. Az iskola május 20-ig felméri az érettségi felkészítésre jelentkező tanulók lét-

számát. Amennyiben a tanuló már jár érettségi felkészítésre, de a következő tanítási 

évben nem kíván részt venni az általa korábban választott foglalkozáson, vagy jelent-

kezni kíván a nem kötelező tanítási órára, arról május 20-ig írásban nyilatkozatot kell 

tennie; 

1.19. jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen; 

1.20. kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabi-

zottság előtt adjon számot tudásáról; 

1.21. kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe; 

1.22. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és az iskola létesít-

ményeit; 

1.23. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

2. A tanulót az iskolában is megilleti a magánélethez való jog, baráti kapcsolatot, párkapcso-

latot alakíthat ki. Tilos e kapcsolatok rossz szándékú véleményezése, kigúnyolása. Ugya-

nakkor a közösségi keretek, az iskola nevelési feladata szükségessé teszi e jog gyakorlásá-

nak korlátozását. Tanítási időben tilos az iskolában az intimitás. 

3. A tanulók hivatalos tájékoztatása történhet szóbeli vagy írásbeli közléssel, az iskola hon-

lapján, az iskolarádión, a faliújságon, az elektronikus naplón keresztül. 
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V. Tanulói jogok gyakorlása 
 

1. A tanulók az életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzathoz (DÖK). fordul-

hatnak érdekképviseletért, illetve kérhetik az őket ért sérelmek orvoslását. 

2. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

- saját működéséről, 

- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

- hatáskörei gyakorlásáról, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

- az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetésé-

ről.  

3. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő 

vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, Házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a neve-

lőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia 

kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtes-

tület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

4. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intéz-

mény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

5. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a Házirend, a Szervezeti és Működési Sza-

bályzat jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt. 

6. Az iskolai diákönkormányzat véleményét 

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör szakmai programjának megállapításához, 

- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben, 

- az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, próbaebédeltetés módján 

vagy évente egyszer diákönkormányzati közgyűlésen ki kell kérni. 
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7. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 

a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, vala-

mint a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját lega-

lább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

8. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola he-

lyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

9. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, 

a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, 

amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

10. Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti. 

11. Az iskolában tantárgyi, kulturális és sport diákkörök alakíthatók. 

12. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, felügyelheti. 
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VI. Az intézmény látogatása 
 

A Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetben, az Avasi Gimnázium járványügyi in-

tézkedési tervében foglaltak érvényesülnek az intézmény látogatására vonatkozóan. 

 

Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, 

illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő 

nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. Ha a gyermeket, illetve a tanulót 

az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy maszkot visel, az 

intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. 

Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a belépés során a testhőmérséklete eléri 

vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermek-

től, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt táv-

közlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

Nagykorú tanuló esetén belépés az Avasi Gimnáziumba csak abban az esetben történhet, 

ha a tanuló testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatáro-

zott mértéket.  

Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet-

ellenőrzésnek alávetni. 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló, illetve felnőtt 

látogathatja. 

 

A szülő felelőssége, hogy amennyiben gyermekénél vírusra utaló tüneteket észlel, gon-

doskodnia kell orvosi vizsgálatáról, illetve köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

Az iskola közösségi tereiben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata minden-

ki számára. A tanórákon a maszk használata nem kötelező. 
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VII. Az Avasi Gimnázium munkarendje 
 

Az iskola tanévi munkarendjét a tanévenként megjelenő, a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendelkezés alapján az éves munkaterv és a Házirend szabályozza. Az iskolai munkaterv 

határozza meg a tanév helyi rendjét, elkészítéséhez az igazgató kikéri a nevelőtestület, a 

szülői közösség, ill. a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat vélemé-

nyét is. Az éves munkarend a gimnázium honlapján található. 

1. Az iskolakezdés és a mulasztás igazolásának szabályai: 

1.1. A tanítás 8.00-kor kezdődik. Legkésőbb 5 perccel az órarendben előírt első foglalko-

zás előtt minden tanulónak meg kell érkeznie az iskolába. 

1.2. A tanítási óráról való indokolatlan távolmaradás igazolatlan mulasztás. 

1.3. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban az osztályfőnököknek és az iskolának 

bejelentési kötelezettsége van. Erről a 20/2012. EMMI 51.§ rendelkezik (4. számú 

melléklet). 

1.4. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, az késésnek számít, 

amit igazolnia kell. A késéseket a szaktanár az elektronikus naplóban rögzíti. A késé-

sek ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a 

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

tanóráról. 

1.5. A tanítási órák becsengetéstől kicsengetésig tartanak. Tanórának minősül az az óra, 

ami a digitális naplóban helyszínnel, időponttal és tankörrel rögzítve szerepel. Az et-

től való eltérést csak az igazgató engedélyezheti. 

1.6. Az Avasi Gimnázium csengetési rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

1.7. A 20/2012. EMMI rendelet 16. § (3) pontja rendelkezésének akkor teszünk eleget, ha 

a csengetés rendje az alábbi módon változik:  

1.8. A 4. óra utáni szünet 20 perces, így az 5. óra utáni szünet 10 perces.  

1.9. A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás,  

1.10. Testnevelésórán csak sportfelszerelésben vehet részt a tanuló. Aki felszerelés 

nélkül jelenik meg – félévenként legfeljebb két alkalommal – következmények nélkül 

felmentést kaphat a tanórai munka alól. Félévente egy tanórát igazolhat a szülő is. 

Minden további felszereléshiány órai munkáért elégtelen osztályzatot von maga után. 

Sportfoglalkozásokon tilos minden olyan ékszer, testékszer viselése, amely baleset 
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okozhat. Tilos továbbá olyan megjelenés, mely saját vagy mások testi épségét veszé-

lyezteti. 

1.11. Egyesületben vagy az Avasi Gimnáziumban sportoló diákok kötelesek az 

egyesület elnöke által kiállított igazolást aláírva, lepecsételve, minden évben egyszer 

leadni. A mindennapos testnevelést megvalósító +2 óráról elengedni a testnevelő ak-

kor tudja a diákot, ha a tanuló az iskola honlapjáról kinyomtatott szülői igazolást be-

mutatja. Ez attól a naptól érvényes, amikor az igazolásokat leadta. Az így felmentett 

tanuló köteles edzésnaplót vezetni, edzővel aláíratni, és azt minden hónap 5. napjáig 

bemutatni az őt tanító testnevelőnek. Ennek hiányában az órák igazolatlannak minő-

sülnek. 

1.12. A kötelező gyógytestnevelésben részt vevő tanulók, a szakorvos által korábban 

kiadott érvényes orvosi leletet minden év szeptember 15-ig kötelesek leadni. az óráról 

elengedni a testnevelő tanár akkor tudja a diákot, ha a tanuló az iskola honlapjáról ki-

nyomtatott szülői igazolást bemutatja. 

1.13. Hiányzás esetén a tanuló az iskolába érkezése után 5 tanítási napon belül be-

mutatja az ellenőrző könyvben levő igazolást, vagy azt feltölti a szülő az e-naplóba. 

Ha a tanuló a távolmaradását 5 tanítási napon belül nem igazolja, mulasztott óráit az 

iskola igazolatlannak tekinti. Amennyiben orvosi igazolást hoz, az csak az ellenőrző 

könyvbe bejegyzett szülői aláírással érvényes. 

1.14. Az iskolából való távolmaradást – tanévente legfeljebb három napot – a szülő 

személyesen, az e-naplóban vagy az ellenőrző könyv útján előzetesen kérheti az osz-

tályfőnöktől, több napra írásbeli kérelem alapján az iskola igazgatójától kaphat enge-

délyt. 

1.15. A szülő utólag nem igazolhatja gyermeke hiányzását. A szülő a hiányzás kez-

detekor köteles értesíteni az iskolát. A jelzés történhet telefonon, személyesen vagy 

az e-napló útján. 

1.16. Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára 

történő intenzív felkészülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási 

napot vehet igénybe. A és B típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési 

időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutatnia az írásbeli és szóbeli vizsga, 

egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hivatalos levelet az osztályfőnöknek. 

A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi 

összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdésben, 

hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható 
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be, az igazgatónak van döntési jogköre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga 

sikertelen, a további próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészü-

lésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzetesen leírt módon 

engedélyezi és rögzíti az osztályfőnök. 

1.17. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a 10–12. évfolyamos tanuló – tanítási 

évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt 

vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény 

által kiállított igazolással igazolja. 

1.18. A hivatalos iskolai távollétek nem számítanak a hiányzási statisztikába. 

1.19. Járványügyi megfigyelés alá, illetve karanténba került tanuló hiányzását iga-

zoltnak kell tekinteni. 

2. A tanuló egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írhat. A témazáró dolgozatot a 

tanár a megírás előtt legalább egy héttel köteles bejelenteni. 

3. A lyukasórák alatt a tanulók nem hagyhatják el az iskola területét. Ilyenkor a könyvtárban 

és a közösségi terekben tartózkodhatnak. 

4. Tanórán kívüli iskolai foglalkozásnak számít minden olyan, tanár által ellenőrzött tevé-

kenység, ami nincs a digitális naplóban rögzítve, alkalomszerű. Helyszínét és idejét a fe-

lügyelő tanár jelöli ki. Ilyenek pl.: ünnepi műsorok próbái, Avasi Hét rendezvényei, gya-

korlás, tehetséggondozás stb. 

5. A tantermi rend szabálya, a hetes feladatai: 

5.1. Becsengetés után tíz perccel a hetes kötelessége az igazgatóhelyettesnek jelenteni, ha 

a szaktanár nem érkezett meg az órára. 

5.2. Az osztályfőnök által kijelölt hetes kötelessége a tábla tisztán tartása, a szünetekben a 

szellőztetés, az óra elején a tanulók számbavétele, a rendkívüli esemény bejelentése, a 

tanítás után a tanterem rendjének ellenőrzése. A munkát osztályonként két hetes vég-

zi, az osztott csoportoknak külön heteseik vannak. 

5.3. Minden tanuló köteles padját tisztán tartani. A hetesnek vagy a kijelölt tanulónak az 

utolsó óra után az ablakokat be kell zárnia, a villanyt le kell kapcsolnia. Az adott te-

remben utolsó órás csoport/osztály felelős a tanterem rendjéért. 

5.4. Minden osztály felelős tanterméért, esztétikus, a jó ízlést nem sértő díszítéséért, rend-

ben tartásáért. 

5.5. Amennyiben a hetes nem megfelelően látja el feladatát, azt az osztályfőnök a maga-

tartás minősítésekor figyelembe veszi.  

5.6. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 
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5.7. Fegyelmezési problémák miatt a tanár nem büntetheti a diákokat a tanóráról való ki-

küldéssel. 

5.8. Az órai foglalkozásokon tilos minden, az órai munkát és a munkafegyelmet zavaró 

tevékenység (pl. evés, ivás, rágógumizás). 

6. Az óraközi szünetek szabályai: 

6.1. Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

6.2. Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornate-

rem), jó idő esetén a nagyszünetben - ha a felügyelet biztosított - az udvaron tartóz-

kodhatnak, de a tanóráról nem késhetnek el. A folyosókon – baleset megelőzése és 

egészségügyi okok miatt – a padlózaton nem ülhetnek a tanulók, csak az iskola által 

biztosított ülőbútorokon. 

6.3. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelen-

létében tartózkodhatnak a tanulók. 

6.4. A folyosókon, lépcsőházban a diákok ne lármázzanak, ne játsszanak testi épségüket 

veszélyeztető vagy rongálást okozó játékokat. A szaktantermek előtt órára várakozó 

tanulók biztosítsák az akadálytalan közlekedést. 

6.5. Étkezés céljából a folyosókon, a lépcsőházban, és az aulában tartózkodni nem lehet, 

csak a tantermekben és az étkezés céljából kijelölt helyeken (iskolai ebédlő, büfé mel-

letti terület) lehet az ételt elfogyasztani. 

6.6. A termek közötti mozgásra a tanári folyosó nem vehető igénybe. 

7. Balesetvédelem: 

7.1. A tanév megkezdésekor minden tanulónak baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

vennie. Az oktatást az első osztályfőnöki órán tartjuk az iskola baleset- és munkavé-

delmi felelősének irányításával. 

7.2. A fizika, kémia, biológia, informatika/digitális kultúra, testnevelés és a könyvtári fog-

lalkozások megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is 

részt kell venniük a tanulóknak. 

7.3. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötele-

sek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

8. Vagyonvédelem, kártérítés: 

8.1. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tár-

gyaknak, taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő 

kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezhető. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségei-
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nek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt 

okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

8.2. Az iskola a tanulónak a tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkes-

ségére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól 

csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elhárítha-

tatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan ma-

gatartása okozta. 

9. Az elektronikus napló használata: 

9.1. Az e-napló szoftver egy web-alapú, tanulói nyilvántartó rendszer, amely rögzíti a ta-

nulói adatokat, kiszolgálja a pedagógusok adminisztrációs kötelességeit, valamint a 

szülők (online) tájékoztatására szolgál. 

9.2. Használatához bármilyen böngésző alkalmas. Az e-napló az iskola honlapjáról is el-

érhető. Az e-napló rendszerébe történő belépést a tanulók számára az iskolai admi-

nisztrátor által létrehozott belépési adatok teszik lehetővé. A szülői belépést lehetővé 

tevő jelszavakat az osztályfőnök generálja, és az ezzel kapcsolatos problémákat az 

osztályfőnöknek megtett jelzés után az adminisztrátor kezeli. 

10. Tanulmányok alatti vizsgák, belső vizsgarendszer  

10.1. A tanulmányok alatti összes vizsgát (osztályozó, javító, különbözeti vizsga) a 

hatályos jogszabályok előírásainak figyelembe vételével szervezzük, a belső vizsga-

rendszer (5. számú melléklet) részletes szabályait a Pedagógiai Program 1.9. fejezete 

tartalmazza. 

10.2. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, 

akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alap-

ján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehet meghatá-

rozni, ill. akiknek az évfolyam tantárgyi követelményeit nem sikerült legalább elég-

séges szinten teljesíteni. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés módját és határidejét 

az intézményvezető határozza meg, és teszi közzé a vizsga lebonyolítása előtt 10 

nappal. 

11. Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozá-

son való használata 

11.1. Az iskolában mobiltelefon vagy egyéb IKT eszköz (tablet, laptop, ipad, és 

minden olyan eszköz, amellyel fotó készíthető, internetre, hálózatra bekapcsolható) 

öncélú tanulói üzemeltetése, használata tanítási órákon tilos. 



 16 

11.2. A tanulói eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. 

11.3. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 

pedagógus jelenlétében és irányításával  használhatják. 

11.4. A tanulónak a telefonokat, „okoseszközöket” a táskában, kikapcsolt állapotban 

kell tartani tanórák alatt. 

11.5. Digitális eszközöket az iskola elektromos hálózatán nem lehet tölteni. 

11.6. A mobiltelefont, és egyéb IKT eszközt a tanulók a tanár engedélyével, az általa 

megadott időkeretek között, tanítási órán használhatják. 

11.7. A tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró di-

gitálisjátékok használata tilos. 

11.8. Amennyiben a tanuló mobiltelefonjával, ill. más digitális IKT eszközzel meg-

zavarja a tanóra vagy egyéb iskolai foglalkozás rendjét, szaktanári figyelmeztetésben 

részesül. 

VIII. Egyéb előírások: 
 

1. Az iskola éttermében 11.25-14.30-ig lehet ebédelni. Az étteremben a sorakozás csendben, 

fokozott tanári ügyelet mellett a kellő védőtávolság betartatásával, és kézfertőtlenítéssel 

történik. 

2. Utcai ruházatot csak a zárható folyosói szekrényben szabad tartani. Ezeken kívül az isko-

lában kizárólag olyan személyes tárgyak tárolhatók, amelyeket a tanuló napi rendszeres-

séggel hazavisz. A szabadon hagyott személyes tárgyakért az iskola nem vállal felelőssé-

get. 

3. Ünnepségeken és egyéb közös rendezvényeken a tanuló az iskolába – rendezvényre – ér-

kezéstől a távozásig az iskolai egyenruhát köteles viselni. 

4. Lányok: fekete vagy sötétkék (legfeljebb kicsivel térd fölött érő) szoknya vagy hosszú 

szövetnadrág, fehér, galléros blúz, egyen sál, sötét, alkalmi cipő 

5. Fiúk: sötét öltöny, fehér ing, sötét, alkalmi cipő, egyen nyakkendő, sötét zokni 

6. Az ellenőrző a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi tanulmányi 

eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az iskola és a szülő 

kölcsönös tájékoztatására szolgál. A tanulók mindennap kötelesek azt magukkal hozni és 

pontosan vezetni. Amennyiben a tanulók nem hozzák rendszeresen magukkal az ellenőrző 

könyvet, azt az osztályfőnök a magatartás minősítésekor figyelembe veszi. 
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7. Az iskola egész területén (beleértve az iskolába érkezéstől az onnan való távozásig az is-

kolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is), valamint az iskola területén kívüli 

iskolai rendezvények alatt tilos a dohányzás, a kábító hatású szerek és szeszesital tárolása 

és fogyasztása, valamint ezen szerek hatása alatti megjelenés. Továbbá tilos a kábító hatá-

sú szerek fogyasztására utaló, valamint a tiltott, rasszista és egyéb gyűlöletet szító jelké-

pek használata. 

8. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába. 

Testnevelésóra ideje alatt ezek őrzéséről saját magának kell gondoskodnia. Célszerű 

igénybe venni a portán lévő értékmegőrzőt. Az iskola csak a portai értékmegőrzőben ha-

gyott tárgyakért vállal felelősséget. Lehetőség van arra, hogy zárható suliboxot bérelhes-

senek a tanulók. 

9. Tanuló a tornateremben, edzőteremben mozgással, testedzéssel egybekötött tevékenység 

céljából csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

10. A tanulók az iskolai büfé szolgáltatásait minden szünetben, illetve lyukasóra alatt vehetik 

igénybe. A büfé szolgáltatásainak igénybevétele miatt a tanulók a tanórákról nem késhet-

nek el. 

11. A tanulók hivatalos ügyeiket a 113. irodában, valamint osztályfőnökük közreműködésével 

a titkárságon intézhetik. A tanári folyosón kizárólag egyéb ügyintézés, a tanárokkal való 

kapcsolattartás céljából tartózkodhatnak tanulók. 

12. A talált tárgyakat a portán kell leadni, illetve lehet átvenni. 

13. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabá-

lyai: 

14. Az iskolát illeti meg minden olyan, birtokába került terméknek, dolognak, alkotásnak a 

tulajdonjoga, amelyet a tanuló állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettség teljesítése 

során, feltéve, hogy annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az iskola 

biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha az is-

kola a tulajdonába kerülő dolog értékesítésével bevételre tesz szert.  

15. A tanuló a menza térítési díját az MKMK-nál rendezi egyénileg, az iskola és az MKMK 

honlapján megadott módokon. Az ebéd lemondására az iskolában nincs lehetőség. 
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IX. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmi intézkedések 
formái, alkalmazásuk elvei 

 

1. Tanév végén a kitűnő, a jeles tanulók, az örökös tagok és tehetségdíjas diákok oklevelet 

kapnak, melyet az iskola igazgatója ad át ünnepélyes keretek között. 

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásban ré-

szesülhetnek. 

A jutalmazás formái: 

Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket, ill. tárgyi jutalmakat adjuk: 

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

tárgyban elért versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért, 

folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért; 

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

alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; 

- igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért helye-

zetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesít-

ményt nyújt; 

- nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület szavazata alapján tanév végén adható; 

- könyvjutalom; 

- tárgyjutalom; 

- oklevél. 

2. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések: 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmá-

nyok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a Házirend előírásait 

megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. A fegyelmező intézkedések formái:  

- szaktanári figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés. 

 odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri 

vétségért, figyelembe véve annak súlyosságát; 

 javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 
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- megbízás visszavonása. 

A fegyelmező intézkedések és büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel- el lehet térni. 

A felsorolt fegyelmező intézkedések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot 

tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult tanár, ill. nevelőtestület dönt. A büntetést a szülő 

tudomására kell hozni, és az elektronikus naplóba, valamint a tanuló ellenőrzőjébe be kell 

jegyezni. 

Fegyelmi büntetések (csak fegyelmi eljárás során szabható ki): 

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

beli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

A fegyelmi eljárás részletes módját az 20/2012. EMMI rendelet 53-61.§-a tartalmazza. (6. 

sz. melléklet) 

3. 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 meg-

előzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések: 

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

lenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, úgy az iskolai, közösségi együtt-

élés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi 

normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok, vala-

mint egyéb alkalmazottak alapvető érdekeit. 

3.2. Az intézmény vezetője a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított 5 napon 

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

vizsgálat lefolytatására az igazgató háromfős bizottságot hoz létre. 

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

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést. A 
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vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény bün-

tetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik vagy sem. 

3.4. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszé-

lyezteti az iskola vagy osztályközösség működését, a nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen mértékben áll szemben a társadalmi, iskolai kommu-

nikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. 

3.5. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

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

elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

X. A tankönyvellátás rendjét az SZMSZ tartalmazza. (7. számú melléklet) 
 

XI. Az Öveges-labor működési rendjét a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

Záró rendelkezések 

 

A Házirend nyilvános, a tantermekben, az iskola titkárságán, a könyvtárban és az iskola hon-

lapján bárki számára hozzáférhető.  Az iskolába történő beiratkozás során a szülő és a diák 

írásban nyilatkozik, hogy a Házirendet az intézmény honlapjáról megismerte (jogszabály írja 

elő). A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül, melyről a 

szülőt, tanulót az intézmény tájékoztatja (jogszabály írja elő). 

Jelen Házirend 2020. november 30-ától hatályos, és visszavonásig érvényes. 

Kelt: Miskolcon, 2020. november 30-án. 

 Miklós Tamás 

 igazgató 
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MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet  

Az Avasi Gimnázium csengetési rendje 

 BECSENGETÉS Tanítási óra időtartama KICSENGETÉS Szünet időtartama 

1. óra 8.00 45’ 8.45 10’ 

2. óra 8.55 40’ 9.35 15’ 

3. óra 9.50 45’ 10.35 10’ 

4. óra 10.45 40’ 11.25 20’ 

5. óra 11.45 40’ 12.25 10’ 

6. óra 12.35 40’ 13.15 15’ 

7. óra 13.30 45’ 14.15 5’ 

8. óra 14.20 45’ 15.05  
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2. számú melléklet 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje 

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

(2) A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

(3) A könyvtár használata ingyenes. 

(4) A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, 

kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

(5) A kölcsönözhető könyvek körét a könyvtáros határozza meg. 

(6) Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak, az 1-1 példányban található dokumen-

tumok. 

(7) Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 

(8) A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 21 nap. 

(9) A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

(10) Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köte-

les gondoskodni a pótlásáról. 

(11) Amennyiben a tanuló a könyvtári tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a 

könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

(12) A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tarto-

zásokat rendezni kell. 

(13) A könyvtár a bejáratához kifüggesztett időpontban tart nyitva, ebben az időben van 

lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 

(14) Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 

(15) Az a diák, aki magatartásával zavarja a többi tanuló könyvtárhasználati jogát, az a 

könyvtár szolgáltatásai közül csak a kölcsönzést veheti igénybe. 
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3. számú melléklet 

 

A gépterem és a szaktantermek rendje 

 

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

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani, és a kulcsokat le kell adni. A gépterem 

kulcsát csak a kijelölt személyek kaphatják meg. Idegen csak felügyelet mellett tartóz-

kodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit meg kell 

őrizni. A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy 

a felelős. 

4. A gépterembe ételt, ital bevinni és ott elfogyasztani kizárólag a kijelölt helyen szabad. 

A gépek közelében ételt, italt fogyasztani TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

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

beavatkozást csak a gépterem kezelője és szervizek szakemberei végezhetnek. 

7. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

8. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tarto-

zó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

9. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki álla-

potát folyamatosan figyelni kell, és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a 

működésükért felelős megbízottaknak. 

10. A számítógép-javítást, illetve bármilyen beavatkozást a szükséges műszaki feltételek, a 

balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az 

esztétikai követelmények figyelembe vételével kell végezni. 

11. TILOS: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs 

rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, valamint bármilyen módon a 

jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

12. Meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. 
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4. számú melléklet 

 

20/2012 EMMI rendelet 

V. FEJEZET 

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE 

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 

 

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 

nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, 

gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló 

esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolás-

nak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kol-

légiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell külö-

níteni. 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, 

valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a Házi-

rendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a Házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötele-

zettségének eleget tenni, 

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszo-

nyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja, 

e) az általános iskola 7–8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10–12. évfolyamos tanu-

lója – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz 

részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény 

által kiállított igazolással igazolja. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén – amennyiben a kollégium nem az 

iskolával közös igazgatású intézmény – a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköte-

les kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 

figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen 
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maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat köz-

reműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy ne-

velési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda veze-

tője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti 

b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjólé-

ti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvé-

delmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 

tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot. 

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – 

a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás oká-

nak feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolat-

lan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankö-

telezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladato-

kat. 

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a 

mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és iga-

zolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője hala-

déktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot. 

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási 

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

hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismé-

telten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 

évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul 
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értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és 

gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgála-

tot. 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-

ről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulá-

sához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen 

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy 

nap 

b) tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

(7) Ha a tanulónak– az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszáz-

ötven tanítási órát, 

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,  

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a taní-

tási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizs-

gát tegyen. 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai fog-

lalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismét-

léssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

… 

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

Házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő 

eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 
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5. számú melléklet 

 

A belső vizsgarendszer 

A belső vizsgarend kialakításának célja, hogy tanulóink nagyobb terjedelmű tananyag elsajá-

tításáról adjanak számot szóban és/vagy írásban.  

A speciális tantervű rajz tagozatos tanulóknak vizsgamunkát kell készíteniük.  

A vizsgahelyzet gyakorlásán túlmenően a vizsgán a tanulók alapkompetenciáikról, anya-

nyelvi, kommunikációs, kifejező- és előadói készségükről is számot adnak.  

Belső vizsgarendünk elsősorban az alábbiakat érinti:  

 az emelt óraszámban tanuló különböző orientálódású tanulókat,  

 a hat évfolyamos képzésben részt vevő tanulókat a nyolcadik és tizedik évfolyamon 

magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból, illetve a páratlan 

évfolyamon választhatnak négy természettudományos tantárgy (biológia, földrajz, 

kémia, fizika) közül egyet,  

 minden 11. évfolyamos tanulót a választott idegen nyelvből B2 szinten, 

 minden 12. évfolyamos tanulót a választott idegen nyelvből közép- vagy emelt szinten 

az érettségire jelentkezés előtt januárban,  

 minden 12. évfolyamos tanulót matematikából az érettségi előtt, áprilisban.  

 A francia nyelvi előkészítővel induló képzés tanulói minden év végén írásbeli és szó-

beli vizsgát tesznek, amely az adott év helyi tantervben rögzített tananyagát és téma-

köreit tartalmazza.  

 A 10. évfolyam végén a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti B1 szintű 

feladatokból álló írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. A szóbeli vizsga a 10. évfo-

lyamig elsajátított tananyag témaköreiből összeállított tételsor. Amennyiben a ta-

nuló a 10. évfolyam vizsgáját legalább 60%-os eredménnyel nem teljesíti, felzár-

kóztató órára kötelezhető.  

 A 11. évfolyamon a KER szerinti B2 próbanyelvvizsgát tesznek. Félévkor írásban, 

év végén 2 fős bizottság előtt szóban. A szóbeli vizsga a 11. évfolyamig elsajátított 

tananyag témaköreiből összeállított tételsor. Amennyiben a tanuló a 11. évfolyam 
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vizsgáját legalább 60%-os eredménnyel nem teljesíti, felzárkóztató órára kötelez-

hető.  

A francia belső vizsgák alól felmentést kap az a tanuló, aki a KER szerinti B2 

szintű komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 

A belső vizsgák szervezésének alapelvei, amelyek minden vizsgáztató szaktanár számára kö-

telező érvényűek:  

 A vizsgaidőpontokat a tanév elején, szeptember 15-ig jelezni kell a diákoknak, 

valamint az igazgatónak, a tartalom és az időpont meghatározásával.  

 A vizsgák lehetséges időpontjai:  

 DSD: (külön vizsgarend szerint)  

 Egyéb vizsgák: 

▪ szeptember 

▪ január 

▪ a tavaszi szünet utáni héten (legfeljebb egy tantárgyból),  

▪ a tanítási év utolsó heteiben 

▪ hatosztályos vizsga (7/5, 8/5, 9/5, 10/5 osztályok) az írásbeli érettségi 

vizsgák időszakában 

A vizsganaptár elkészítése az igazgató és a nevelési igazgatóhelyettes feladata.  

A vizsgák nyilvánosak. Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben.  
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6. számú melléklet 

 

A fegyelmi felelősség 

53. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségsze-

gés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési 

eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával 

vagy felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

(2) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás lét-

rehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

(3) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, 

kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi 

eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelesség-

szegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető 

eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés 

kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető 

eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 

bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

(5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető el-

járásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az 

írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sé-

relmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött 
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írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megálla-

podásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továb-

bá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai 

feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető fel-

kérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és 

a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, 

ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a ta-

nuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességsze-

gő magatartást. 

(2) Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a ta-

nuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, 

lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabi-

zottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. 

(3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfo-

lyamának, a középiskola vagy a szakiskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése után válik 

végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a meg-

kezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés ha-

tálya alatt áll. 

(4) A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban fog-

laltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet 

hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 
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(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást ér-

demlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 

idő-tartamra felfüggesztheti. 

56. § (1) Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A 

fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatal-

mazott képviselője is képviselheti. 

(2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a ta-

nuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi 

tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet 

tar-tani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az 

értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 

legalább nyolc nappal megkapja. 

(2a) A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy állás-

pontját, védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét 

biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a 

kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

(3) A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be 

kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az ügy-

gyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal 

élhessen. 

(4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

(5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú 

bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

(6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, 

ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 
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57. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre 

bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

(2) A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kö-

telességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 

(3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elköve-

tett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell sze-

rezni. 

(4) Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-

oktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

(5) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az isko-

lában kell lefolytatni. 

58. § (1) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetés-

kor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolult-

sága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fe-

gyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

(2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 
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(3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az 

ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

(4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

(5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, 

a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés idő-

tartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényál-

lás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben fog-

lalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, 

a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelő-

testület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, to-

vábbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 

59. § (1) Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújt-

hat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

(2) A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyel-

mi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbíta-

ni a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi 

iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véle-

ményével ellátva. 

60. § (1) A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a ta-

nulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló ál-

tal elkövetett kötelességszegés érintett. 
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(2) A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, 

továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

(3) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és 

kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási 

ok esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi 

jog-kör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizá-

rási ok fennállását. 

61. § (1) Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium veze-

tője köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és 

lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

(2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a vizs-

gálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. 

A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére. 
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7. számú melléklet 

 

Tankönyvellátás szabályai 

 

A 2020 – 2021. tanévtől a térítésmentes tankönyvellátás alanyi jogon kiterjed a közneve-

lés nappali rendszerű iskolai oktatásban a 10-12. évfolyamok, valamint köznevelés nappa-

li rendszerű iskolai oktatásában az első szakképesítés megszerzése során a 13 – 16. szak-

képzési évfolyamok valamennyi tanulójára. Ezzel az intézkedéssel a 2020 – 2021. tanévtől 

a köznevelés valamennyi nappali rendszerű iskolai oktatásában résztvevő tanuló ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. 

Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás rendjének alapjául szolgáló jogszabály-

ok:  

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról   

 A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyil-

vánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

Teendők és határidők:  

 

Minden év április 15-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. Az aktuális tanévre vo-

natkozó tankönyv-rendelőlapokat a szülők az iskola honlapján (www.avasi.hu) találják 

meg, melyet kitöltve, elektronikusan, küldenek vissza a kalavene.nora@gmail.com e-mail 

címre. Legkésőbb adott év április 15 - ig nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és 

melyeket nem. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja-e rendelni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

 

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad  

a. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, 

b. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására,  
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c. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a korábban fizetős 

diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi meg-

ismerésére és rendezésére. 

 

A határidő elmulasztása esetén az iskola a listán szereplő tankönyveket szerzi be a tanuló 

számára.  

 

A 2020/2021-től tanév tankönyvellátásának részletes menete   

 

a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján  

 

A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat 

tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/  

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának 

megszervezése, állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvellátó Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el. 

 

Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

 

A tankönyvrendelést a központ fenntartásában működő iskola a központ egyidejű tájékoz-

tatásával a köznevelés információs rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett 

elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, 

hogy: 

 

a) a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, 

b) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 15. 

c) a pótrendelés határideje szeptember 5. 

 

A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell megten-

ni, legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, feltüntetésével. Az isko-

lának a megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetnie, akik számára nem rendel 

tankönyvet az okok megjelölésével. 
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A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám 

változása esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rende-

lésben megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti rende-

léstől maximum 15%-ban térhet el. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei:  

 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a 

szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyil-

vánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes 

tankönyvet meg kívánja-e rendelni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, pél-

dául használt tankönyvvel kívánja megoldani, esetleg egyénileg megszeretné megvásárol-

ni a tankönyveket.  

 

Az iskola igazgatója a Nemzeti Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett isko-

lai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet ren-

delhet az iskolai tankönyvrendelés keretei között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a 

kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, 

műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra 

kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

 

A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében 

az iskola igazgatójának meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai 

tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit és a tan-

könyvtörvényben meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

A köznevelési törvény alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket – a munka-

füzetek, illetve munkatankönyvek kivételével – az igazgató az iskola könyvtári állomá-

nyába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a 

tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola Házirendjében megha-

tározottak szerint. 

 

Az iskolának közzé kell tennie az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét. Lásd az Avasi 

Gimnázium honlapja (www.avasi.hu ). 
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Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az 

iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégez-

ni. A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam ál-

tal biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola 

könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülöní-

tetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola Há-

zirendjében meghatározottak szerint.  

A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestüle-

tet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.  

 

Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás 

rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót. 

 

Az iskolai tankönyvrendelésbe csak akkor lehet a hivatalos tankönyvjegyzékben nem sze-

replő könyvet felvenni, ha az iskolaszék és a diákönkormányzat azokkal egyetért (írás-

ban). 
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8. számú melléklet 

  

Az Öveges labor rendje 

 

 A laboratóriumi helyiségbe csak akkor léphetsz be, ha ott szaktanár vagy laboráns ta-

nár is tartózkodik.  

 Amikor a laboratóriumban tartózkodsz, köteles vagy betartani a balesetvédelmi és tűz-

védelmi szabályokat! 

 Óra előtt a kijelölt várakozó helyiségben várakozz fegyelmezetten!  

 A terembe ételt, italt bevinni, fogyasztani szigorúan tilos!  

 A kabátokat, a nagyobb terjedelmű csomagokat a ruhatárba kell elhelyezned.  

 Védőruházat viselése a gyakorlat jellegétől függően kötelező! A hosszú hajat fogd ösz-

sze, vagy viselj kendőt! 

 Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson minden laboratóriumi gyakorlat előtt részt 

kell venned, azt aláírásoddal a jelenléti íven igazolnod kell.  

 A foglalkozások során az 1,5 méteres védőtávolságot lehetőség szerint biztosítani kell. 

 A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – fe-

lületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között. 

 Az előre kikészített kísérleti eszközökkel, berendezésekkel csak akkor kezdheted meg 

a munkát, ha tanárod erre engedélyt adott. 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen és csak az adott mérési para-

méterekre beállítva használhatod. A munkát a kijelölt helyen végezd! 

 Úgy dolgozz, hogy a laboratóriumban tartózkodók testi épségét vagy azok munkájá-

nak sikerét ne veszélyeztesd! 

 A gyakorlat során a munka közben okozott károkért egyéni felelősség terhel. A nem 

szakszerű használat miatt okozott kárt meg kell térítened!   

 Bármilyen baleset vagy váratlan esemény történik, bármilyen eszköz meghibásodik, 

azonnal jelentsd a pedagógusnak!  

 A gyakorlat során bekövetkezett balesetről vagy károkozásról minden esetben jegyző-

könyv készül. 

 Baleset esetén kövesd a tanár vagy a laboráns utasításait!  

 Az eszközök szétosztását és a kísérletek előkészítését a szaktanár és laboránsok vég-

zik. A szertárba tilos belépned! 
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 A munkahelyet a feladat elvégzése közben is tartsd rendben, és tanóra végén tisztán és 

rendben add át tanárodnak vagy a laboránsnak. 

 A termet csak bejelentés és az eszközök átadása után hagyhatod el! 


