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Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése nyomán, a 

diákönkormányzat, a szülői közösség és az intézményi tanács véleményének előzetes 

kikérésével, a nevelőtestület elfogadó határozatával jött létre. 
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1. Általános rendelkezések 
 

A házirend jogi norma, melynek célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok 

minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. Ennek érdekében a benne foglalt 

jogérvényesítési szabályok betartása mind a tanulókra, mind a pedagógusokra és más 

iskolai alkalmazottakra nézve egyaránt kötelező.  

 

A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott – iskola 

által szervezett - iskolán kívüli rendezvényeken. 

 

A házirend eligazítást nyújt a közösségi viselkedés szabályaiban, melyek betartása 

zökkenőmentessé teszi az intézményben folyó munkát, hatékonyabbá a tanulást. Követendő és 

kötelező érvényű értékrendet állít fel a gimnázium tanulói számára.  
 

A házirend állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói kötelességek és jogok 

gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, 

az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi 

szabályokat. 

 

A házirend megsértése számonkérést, fegyelmi intézkedést, fegyelmi eljárás lefolytatását 

vonja maga után, mely utóbbi részletes szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53-

60.§-a, valamint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői közösség véleményezési jogának 

gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki 

kezdeményezheti. 

 

2. A tanuló kötelességei 
 

Kötelességem, hogy  

➢ részt vegyek a kötelező és a választott foglalkozásokon; 

➢ eleget tegyek - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeimnek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségemnek;  

➢ életkoromhoz és fejlettségemhez, továbbá iskolai elfoglaltságomhoz igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjek saját környezetem és az 

általam alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények 

előkészítésében, lezárásában; 

➢ megtartsam az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helységei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait; 

➢ óvjam saját és társaim testi épségét, egészségét, szülői hozzájárulás esetén részt vegyek 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsam és alkalmazzam az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket; 

➢ haladéktalanul jelentsem a felügyeletemet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magamat, társaimat, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észleltem, továbbá – amennyiben állapotom 

lehetővé teszi -, ha megsérültem; 

➢ megőrizzem, továbbá az előírásoknak megfelelően kezeljem a rám bízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket; 
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➢ óvjam az iskola létesítményeit, felszereléseit;  

➢ az iskola vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak és tanulótársaim emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsam, tiszteletet tanúsítsak irántuk; 

➢ segítsem rászoruló társaimat; 

➢ megtartsam az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben 

foglaltakat. 

 

3. A tanuló jogai 
 

Kötelességeimet és jogaimat – melyeket a nemzeti köznevelési törvény 46.§-a tartalmazza – 

egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rám külön-külön érvényesek. 

 

Jogaim gyakorlása során nem sérthetem társaim és a közösség jogait. 

 

Személyiségemet, emberi méltóságomat és jogaimat tiszteletben kell tartani, és védelmet kell 

számomra biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethetnek alá testi és lelki 

fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.  

 

Jogom, hogy 

➢ képességeimnek, érdeklődésemnek, adottságaimnak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljek, képességeimet figyelembe véve továbbtanuljak; 

➢ az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljenek és oktassanak; 

➢ részemre a tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjék; 

➢ egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyek részt; 

➢ nevelési–oktatási intézményem tiszteletben tartsa személyiségi jogaimat, így különösen 

személyiségem szabad kibontakoztatásához való jogomat, önrendelkezési jogomat, 

cselekvési szabadságomat, családi élethez és magánélethez való jogomat, e jogomnak 

gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, 

továbbá nem veszélyeztethetem a saját és társaim, az iskola alkalmazottai egészségét, 

testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek 

megteremtését, fenntartását; 

➢ állapotomnak, személyes adottságomnak megfelelő megkülönböztetett ellátásban – 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljek, és életkoromtól 

függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljak segítségért; 

➢ az oktatási jogok biztosához forduljak; 

➢ családom anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben 

kérelmemre térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljek, 

továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljek a közoktatási törvényben 

meghatározott, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjak a 

fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy részletekben való fizetésére. 

 

Jogom különösen, hogy 

➢ kollégiumi ellátásban részesüljek; 

➢ válasszak a pedagógiai program keretei között választható tantárgyak, foglalkozások, 

továbbá pedagógusok közül; 

➢ igénybe vegyem az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az 

iskolai könyvtári szolgáltatást; 

➢ rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljek; 



Házirend 

 4 

➢ hozzájussak a jogaim gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassanak a jogaim 

gyakorlásához szükséges eljárásokról; 

➢ részt vegyek a diákkörök munkájában és kezdeményezzem azok létrehozását, tagja legyek 

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

➢ az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsak minden 

kérdésről, az engem nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről; 

➢ tájékoztatást kapjak személyemet és tanulmányaimat érintő kérdésekről, valamint e 

körben javaslatot tegyek, továbbá kérdést intézzek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, 

a szülői közösséghez, a diákönkormányzathoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 

tizenöt napon belül – a szülői közösségtől a tizenötödik napot követő ülésen - érdemi 

választ kapjak; 

➢ vallási, világnézeti vagy más meggyőződésemet, nemzeti önazonosságomat tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassam, feltéve, hogy e jogomnak gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társaim tanuláshoz 

való jogának gyakorlását; 

➢ jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsek; 

➢ jogaim megsértése esetén eljárást indítsak, továbbá igénybe vegyem a nyilvánosságot; 

➢ személyesen vagy képviselő útján részt vegyek az érdekeimet érintő döntések 

meghozatalában; 

➢ kérjem a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentésemet; 

➢ kérelmemre független vizsgabizottság előtt adjak számot tudásomról; 

➢ kérjem az átvételemet másik nevelési-oktatási intézménybe; 

➢ választó és választható legyek a diákképviseletbe; 

➢ a diákönkormányzathoz fordulhassak érdekképviseletért, illetve kérjem az engem ért 

sérelem orvoslását; 

➢ kérelmemre, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljek, 

amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll; 

➢ azokért a dolgokért, amelyeket az iskolában (az iskola eszközeivel, anyagi 

hozzájárulásával) állítottam elő - ezért az iskola rendelkezik azok felett tulajdonjoggal -, 

azok értékesítése esetén díjazásban részesüljek; 

➢ diákigazolványt igényeljek az iskola közreműködésével.  

 
 

4. A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 
 

Tanulói jogviszonyom a beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszonyon alapuló jogaimat 

az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatom. 

Az évközi felvételekkel, átvételekkel kapcsolatos eljárást is az iskola pedagógiai programja 

tartalmazza. 

A 7., és 9. évfolyamba való felvételem és másik iskolából való átvételem az igazgató döntési 

jogköre. 

 

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig (augusztus 31.) tart, amelyben a tizenhatodik 

életévemet betöltöm.  

Szünetel a tanulói jogviszonyom, ha az igazgató engedélyezte, hogy tanulmányaimat 

megszakítsam külföldi tanulmányaim miatt. Annak is szünetel a jogviszonya, akit fegyelmi 

határozattal eltiltottak a tanév folytatásától. 

 

Tanulói jogviszonyom a gimnáziumban megszűnik,  
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➢ ha egy másik iskola átvett, az átvétel napján; 

➢ a tankötelezettségem megszűnése után – ha a szülőm az én egyetértésemmel írásban 

bejelenti, hogy kimaradok, ha nagykorú vagyok, saját magam jelentem ezt be –, a 

bejelentés tudomásulvételének napján; 

➢ gimnáziumi tanulmányaim esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napján;  

➢ ha már nem vagyok tanköteles, és a tanulói jogviszonyomat fizetési hátralék miatt az 

igazgató szülőm eredménytelen felszólítása (nagykorúságom esetén személyem 

eredménytelen felszólítása) és szociális helyzetem vizsgálata után megszünteti, a 

megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; 

➢ ha egy tanév során több, mint 30 igazolatlan órám gyűlik össze, feltéve, ha már nem 

vagyok tanköteles, és ha az iskola engem, kiskorúságom esetén szülőmet legalább két 

alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztásra; 

➢ a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján; 

➢ a tanítási év utolsó napján az iskola egyoldalú nyilatkozatával, ha nem vagyok tanköteles, 

ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem 

teljesítettem. 

 
 

5. A diákkötelességek és -jogok gyakorlásának módja 
 

5.1. Tanulói véleménynyilvánítás, a tanulók tájékoztatása 
 

Tanulóként, tanulóközösségek, diákkörök tagjaiként érdekeink képviseletére 

diákönkormányzatot (DÖK-öt) hozhatunk létre, mely véleményt nyilváníthat, javaslattal 

élhet az iskola működésével és a velünk mint tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat 

javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A segítő pedagógus a DÖK 

megbízása alapján eljárhat annak képviseletében is.  

 

A DÖK szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) a választó tanulóközösség fogadja el, 

és a nevelőtestület hagyja jóvá, melyről a nevelőtestület a benyújtást követő harminc napon 

belül nyilatkozik. 

 

A DÖK - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a 

működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról, a DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió) szerkesztősége 

tanulói vezetőjének, munkatársainak megbízásáról.  

 

Az iskolaújság és -rádió feladata a tanulóifjúság tájékoztatása az aktuális eseményekről, 

programokról, adott programok előkészítésében, szervezésében való aktív részvétel, valamint 

a szórakoztatás. Diákszerkesztői feladatainak ellátására jelentkezni a diákmédia tevékenységét 

segítő, azért felelős, a kommunikáció és médiafoglalkozásokat vezető pedagógusnál lehet. Az 

iskolai média az előbbi foglalkozásokon résztvevők gyakorlati színtere is. 

 

A tanítás nélküli munkanap - melynek programjáról a DÖK rendelkezhet - az ún. diáknap 

április végén, melyen a hagyományok szerint diákkirály-választás zajlik, majd a győztes által 

összeállított programon vehetünk részt. 



Házirend 

 6 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a pedagógiai program elfogadása előtt, 

c) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

d) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

e) a házirend elfogadása előtt, 

f) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

g)  a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

h) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

i) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

j) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

k) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

l) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

A DÖK képviselőjét meg kell hívni a fenti ügyek tárgyalására, a tárgyalás napját megelőzően 

15 nappal. 

 

Legalább évente egyszer diákközgyűlést kell szervezni (mely összehívását az iskolai DÖK 

vezetője kezdeményezi) a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése 

céljából. Iskolánkban egy tanévben egyszer (egyeztetést követően), a tanév helyi rendjében 

(munkatervben) meghatározott időpontban, vagy kezdeményezésünkre egyéb esetben és 

időpontban szervezhető e fórum. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 

 

A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Az iskola költségvetéséből 

támogatást nyújt a DÖK tisztségviselőinek továbbképzéséhez, konferencián való 

részvételéhez. Működésének anyagi feltételét saját programjaik révén befolyt bevételekből, 

esetlegesen szponzori támogatásokból biztosítja. 

 

Az iskola tanulóiként közös tevékenységünk megszervezésére diákköröket hozhatunk létre, 

melynek feltétele az iskola fenntartójával és működtetőjével – a költségvetés függvényében - 

való egyeztetés után az intézményvezető által kihirdetett érdeklődői létszám, s hogy találjunk 

egy pedagógust, aki vállalja a kör patronálását. Pedagógus helyett a patronáló lehet egy szülő, 

vagy egy az adott területen képzett felnőtt. 

 

A szülői közösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülést, a pedagógiai munka 

eredményességét. A tanulók csoportját érintő bármely kérdésekben tájékoztatást kérhet az 

iskola vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal 

részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  

 

Kis létszámú azonos gonddal, javaslattal bíró csoportok a DÖK és a szülői szervezet 

segítségének igénybevétele nélkül is véleményt nyilváníthatnak, tájékoztatást kérhetnek 

tanáraiktól - természetesen úgy, hogy a tanórák rendjét ne akadályozzák -, vagy az igazgatótól, 

de mint egyes tanuló én is megtehetem ugyanezt. 
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5.2. Választható és kötelező tantárgyak, foglalkozások 
 

11. és 12. évfolyamos tanulóként közép- és emeltszintű érettségire felkészítő 

foglalkozásokra, fakultatívan választott órákra, 7-12.-es tanulóként iskolai sportköri és 

szakköri foglalkozásokra jelentkezhetem - a megadott feltételek szerint. 

 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról 

és az érettségi vizsgára felkészítés szintjéről – a tanító pedagógusok nevével együtt -, 

amelyekből választhatok, majd május 20-ig felméri, hány tanuló milyen szabadon választott 

tanítási órán kíván részt venni, s ennek alapján melyik csoportok indíthatók szeptembertől. 

Végső esetben szeptember közepéig változtathatok jelentkezésemen. 

A pedagógusok nevével meghirdetett szakkörökre – ha az iskola költségvetése az indítást 

megengedi - minden új tanév szeptemberében jelentkezhetem. 

 

A szabadon választott tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon az adott tanév végéig 

(pontosabban a tanévben tartott utolsó tanóráig) kötelező részt vennem. Kilépnem, vagy 

másik fakultációra, ill. foglalkozásra átjelentkeznem csak tanévkezdéskor lehet (szorgalmi 

időben nem). A kilépést és átlépést az igazgató engedélyezheti az érintett szaktanárok 

javaslata alapján. A foglalkozásokra való jelentkezéshez, ill. az azokról való kilépéshez 

minden esetben szükséges szüleim hozzájárulása is, amit írásbeli kérelmemen az aláírásuk 

tanúsít. 

 

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. 

Írásban nyilatkoznom kell (ha kiskorú vagyok, szülőmnek) arról, hogy a szabadon választott 

tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vettem. 

 

Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

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

történő beiratkozásommal a szabadon választott tanítási órákon való részvételt is vállalnom 

kell. 

 

A meg nem hirdetett tárgyakból is kezdeményezhetem előkészítők, fakultációk, szakkörök, 

diákkörök indítását megfelelő létszám és vállalkozó tanár függvényében. A költségvetéstől 

függő minimális létszámot az iskola fenntartójával és működtetőjével való egyeztetés után az 

intézményvezető kihirdeti.  

 

Gyógytestnevelési órára vagy könnyített testnevelésre való beosztást - szükség esetén, 

előzetes szűrővizsgálatot követően - az iskolaorvos igazolása alapján kapok. A 

gyógytestnevelés a testnevelési órákat helyettesíti, ezért – ha egészségi állapotom ezen órákon 

való részvételt teszi szükségessé - látogatása számomra kötelező. (Osztályom testnevelésórája 

alatt lyukasórám van.) Az órákat a gyógytestnevelővel egyeztetem a tanév elején, a 

szűrővizsgálatok után. Ha csak gyógytestnevelés órára lettem beosztva, legalább heti 3 órán 

részt kell vennem. Ha szakorvosi javaslat alapján normál testnevelés órán is részt veszek, heti 

5 kötelezően az összes testnevelésóráim száma. Ez esetben a gyógytestnevelés és testnevelés 

óráim arányára az iskola és a szakorvos tesz javaslatot. 

 



Házirend 

 8 

A kötelező testnevelés órák száma a mindennapos testnevelés biztosítása miatt heti 5 óra. 

Ebből iskolánkban 10. évfolyamtól kezdődően kettő óra iskolai sportkörben való 

sportolással, a belügyi rendészeti csoport számára a helyi tanterv alapján teljesíthető. 

Ezen kívül, ha versenyszerű sporttevékenységet folytató tanuló vagyok (igazolt versenyző), 

kérelmem alapján a tanévre érvényes versenyengedélyem és a sportszervezetem által kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel a heti két órát 

kiválthatom. Ha egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytatok és versenyzek 

is, kérelmemre – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre 

érvényes, az egyesület által kiállított igazolással mentesülök az adott két óra iskolai 

testnevelés alól. 

 

A testnevelő tanáraink május 15-ig felmérik, hogy a következő tanítási évben milyen 

iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igényeljük, majd a diákönkormányzat véleménye 

alapján május 31-éig javaslatot tesznek az iskolai sportkör szakmai programjára.  

 

Ha tanulmányi kötelezettségeimnek szüleim kérésére magántanulóként teszek eleget (egyéni 

adottságaim, sajátos nevelési igényem, sajátos helyzetem miatt), felkészítésemről ők 

gondoskodnak, ill. egyénileg készülök fel, és igazgatóm által meghatározott időben, és a 

nevelőtestület által meghatározott módon adok számot tudásomról. Iskolám dönt a magasabb 

évfolyamra lépésemmel kapcsolatban. Magántanulóként az igazgató engedélyével vehetek 

részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, miután az igazgató (intézményvezető) kikérte a 

gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 

 

Az igazgató kérelmemre mentesíthet a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni 

adottságom, sajátos helyzetem indokolja. Egyéb felmentéseket szakértői és rehabilitációs 

bizottság, illetve nevelési tanácsadó véleményezése alapján kaphatok. 

 

Az iskola lehetőséget nyújt tanterem biztosításával, hogy egyházi jogi személy által szervezett 

fakultatív hit- és vallásoktatatásban vegyek részt. A hittant tanítására – igény esetén - az 

iskola hittantanári diplomával is rendelkező pedagógusai is vállalkoznak. 

A kötelező tanórai foglalkozások közül 7. és 8. évfolyamon az etika tantárgy helyett 

választhatom valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan tanulását. 

Választani ebben az esetben is a megelőző tanév május 20-áig lehet. 

 

 

5.3. A tanulmányi teljesítmény, a magatartás és a szorgalom értékelése 
 

Tanulmányi teljesítmény: 

 

Teljesítményemet a szaktanár tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor 

és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Tanáraimnak érdemjegyeimről engem, és ha 

kiskorú vagyok, szüleimet is rendszeresen tájékoztatniuk, értesíteniük kell. A félévi és az év 

végi osztályzatot az érdemjegyek alapján határozzák meg. Az év végi osztályzat az egész 

éves, folyamatos munkámat jellemzi. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat 

szóbeli vagy szöveges értékelés kíséri. Félévkor értesítőt, év végén bizonyítványt kapok.  

 

Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása teljesítményem, szorgalmam 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 



Házirend 

 9 

Az iskola pedagógiai programja szerint egy félévben egy tantárgyból legalább annyi 

érdemjeggyel kell rendelkeznem, amennyi e tárgy eggyel növelt heti óraszáma. Ha nincs elég 

érdemjegyem, akkor osztályozhatatlan vagyok. A félévi és a tanév végi osztályzatom akkor 

lehet elégséges, ha az érdemjegyek átlaga az 1,75-öt eléri. A többi, magasabb átlag esetében 

…,51-től a jobb jegyet kell kapnom, …,50 átlagnál szaktanárom mérlegel és a féléves, ill. 

éves teljesítményem tendenciája alapján dönt a rosszabb vagy a jobb osztályzatról. 

 

Az elektronikus naplóba betekinthet szülőm is, és megnézhetem én is bejegyzett 

osztályzataimat, dicséreteimet, elmarasztalásaimat, rögzített hiányzásaimat stb.. 

Természetesen csak az én adataimat láthatjuk, és másét nem, ahogy másik tanuló és szülő sem 

láthatja az én adataimat. Az e-naplóhoz való hozzáféréshez szülőmnek és nekem is meg 

kell adnunk működő e-mail címünket osztályfőnökömnek. Erre az e-mail címre a 

rendszer-adminisztrátor küld egy elektronikus levelet a bejelentkezéshez szükséges adatokkal: 

felhasználónév, jelszó, mely utóbbit egyénileg meg lehet változtatni. Ezután élhetünk 

jogunkkal, hogy megtekintsük a bevitt, rám vonatkozó adatokat. 

 

Az osztályzatokat különböző színnel jelölik a haladási naplóban:  

❖ piros – témazáró dolgozat osztályzata, mely két feleletjeggyel egyenértékű 

❖ fekete – szóbeli, írásbeli felelet osztályzata 

❖ kék –  ún. szódolgozat (idegen nyelv) osztályzata, mely egy feleletjegy felével  

           egyenértékű 

❖ lila – osztályozó vizsga eredménye; egy félév vizsgája két piros, témazáró jeggyel  

         egyenértékű 

 

A témazáró dolgozatot tanáraimnak egy héttel korábban be kell jelenteniük. Egy napon 

legfeljebb két témazáró dolgozatot lehet íratni. A dolgozatok javítási ideje három 

tanítási hét (15 munkanap). Addig nem írattathatnak velünk tanáraink új dolgozatot, 

amíg az adott tantárgyból az előző dolgozat nincs kijavítva. 

A rosszul sikerült témazáró dolgozat javítására meg kell kapnom a lehetőséget 

ugyancsak egy hét felkészülési idővel. A naplóba mindkét írásbeli dolgozat osztályzata 

bekerül. 

 

Egy tanórán csak egy dolgozatot írhatok. Ha témazárót írtam vagy feleltem, ugyanazon az 

órán tanárom már más formában nem számoltathat be. Ha tanárom lehetőséget ad, hogy 

írásbeli feleletemen egész órán dolgozzam, az adott órán vett új tanagyagból nem kérhet 

számon a következő órán. A felkészüléshez egy hetet kell, hogy kapjak. Ha mulasztok, 

szaktanárom nem számoltathat be abból a tananyagból, melynek tárgyalásán nem 

voltam jelen. Lehetőséget kell kapnom a tananyag pótlására (max. egy hetet), s csak 

azután feleltethet, írathat dolgozatot. A szaktanárommal egyeztetett időpontban és 

helyszínen jelen kell lennem a javító, ill. a pótló dolgozat megírásán. Ha számomra felróható 

okból nem jelenek meg, a javításra nem kapok további lehetőséget, ill. ez esetben a 

pótlódolgozat eredménye elégtelen. 

 

Az írásbeli dolgozatokat tanáraim pontozzák, hogy egyértelműbb legyen számomra 

teljesítményem érdemjegyben való megjelenítése. A kijavított, értékelt dolgozatot jogom 

van megtekinteni. 

A félévi és az év végi osztályzat megállapításakor a témazáró dolgozatok nagyobb súllyal 

szerepelnek. 
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A témazáró dolgozatok esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének 

osztályzatban történő kifejezése a következő: 

• magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, társadalomismeret, 

művészettörténet, zeneelmélet, filozófia, etika, pszichológia, média, utazás és 

turizmus, belügyi rendészet tantárgyaknál 

 

85 -100% elérése esetén jeles (5) 

70 -  84% elérése esetén jó (4) 

55 -  69% elérése esetén közepes (3) 

40 -  54% elérése esetén elégséges (2) 

                                                 0 -  39% elérése esetén elégtelen (1) 

 

• matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika tantárgyaknál 

84 -100% elérése esetén jeles (5) 

66 -  83% elérése esetén jó (4) 

48 -  65% elérése esetén közepes (3) 

30 -  47% elérése esetén elégséges (2) 

  0 -  29% elérése esetén elégtelen (1) 

 

Az írásbeli feleletek esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban 

történő kifejezése a következő: 

• a matematikát kivéve az összes tantárgynál (mint a témazáró értékelése) 

85 -100% elérése esetén jeles (5) 

70 -  84% elérése esetén jó (4) 

55 -  69% elérése esetén közepes (3) 

40 -  54% elérése esetén elégséges (2) 

  0 -  39% elérése esetén elégtelen (1) 

• matematika 

84 -100% elérése esetén jeles (5) 

67 -  83% elérése esetén jó (4) 

50 -  66% elérése esetén közepes (3) 

33 -  49% elérése esetén elégséges (2) 

  0 -  32% elérése esetén elégtelen (1) 

 

Az ún. szódolgozatok (idegen nyelv) esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének 

osztályzatban történő kifejezése a következő: 

90 -100% elérése esetén jeles (5) 

80 -  89% elérése esetén jó (4) 

70 -  79% elérése esetén közepes (3) 

60 -  69% elérése esetén elégséges (2) 

        0 -  59% elérése esetén elégtelen (1) 

 

A százalékhatárok különbségénél a felfelé kerekítés szabálya érvényesül. 

 

 

Értékelés, minősítés: 

❑ Jeles (5): Kiemelkedő a teljesítményem, érdeklődésem önálló ismeretszerzésben is 

megnyilvánul. Aktív vagyok, az ismereteket alkotó módon, szabatosan, áttekinthető 

formában ki tudom fejezni.  
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❑ Jó (4): A törzsanyagot elsajátítom és alkalmazni is tudom. Gondolataimat szóban és 

írásban egyaránt szabatosan és áttekinthetően ki tudom fejezni. Az órákra rendszeresen 

felkészülök, és aktívan bekapcsolódom az új ismeretek szerzésébe. 

❑ Közepes (3): Kisebb hiányosságaim vannak, de törekszem ismereteimet önállóan kifejezni. 

Nem elég egyenletes az órákra való felkészülésem. Ismereteimet kisebb tanári segítséggel 

tudom csak alkalmazni. 

❑ Elégséges (2): A tantervi minimumot teljesítem. Ismereteimet csak rendszeres tanári 

segítséggel tudom alkalmazni. Szóbeli és írásbeli kifejezőkészségem gyenge, nehézkes.  

❑ Elégtelen (1): Nem teszek eleget a tantervi követelményeknek.  

 

 

Magatartás: (A részletes táblázatot a magatartás értékeléséről ld. az iskola ped. 

programjában)  

❑ Ha írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésben vagy intésben részesültem, az adott tanévben 

példás (5) minősítést nem kaphatok. Ugyancsak nem lehet magatartásom példás, ha 

szorgalmam változó, ha van 1-2 igazolatlan órám, vagy 4-8 alkalommal igazolatlanul 

késtem. 

❑ Változónál (3) jobb minősítésem nem lehet, ha írásbeli igazgatói figyelmeztetést kaptam az 

adott tanévben, vagy 3-6 igazolatlan órám, vagy 9-11 igazolatlan késésem volt. 

❑ Rossz (2) minősítésnél jobbat nem kaphatok, ha igazgatói intésben, vagy fegyelmi 

büntetésben részesültem az adott tanévben, vagy 7-nél több volt az igazolatlan órám, vagy 

12-nél több az igazolatlan késésem. 

 

Szorgalom: 

Iskolám célja, hogy tanáraim segítségével - tanulótársaimmal együtt - képességeimet 

kibontakoztassam, készségeimet fejlesszem és adottságaimnak megfelelően a legnagyobb 

képzettségre és tudásra tegyek szert. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő hozzáállásom. 

Képességeimnek és teljesítményemnek viszonyait fejezi ki a szorgalom értékelése, melyet 

táblázatba foglalva a pedagógiai programban tanulmányozhatok. 

 

Magatartásomat és szorgalmamat osztályfőnököm értékeli és minősíti szaktanáraim és 

tanulótársaim véleményének figyelembevételével. A végső döntést a nevelőtestület hozza. 

 

Javítóvizsgát akkor tehetek, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kaptam, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számomra felróható okból elkésem, 

távol maradok, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozom. 

 

Ha tanév végén háromnál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptam, 

évfolyamismétlésre kényszerülök. Ha tanköteles vagyok, kötelező jelleggel. Az évfolyam 

megismétlése – kivéve, ha betöltöttem a tizenhatodik életévemet – nem tagadható meg abban 

az iskolában, mellyel tanulói jogviszonyban vagyok. 

 

Ha a következő tanév kezdetéig azért nem tettem eleget a tanulmányi követelményeknek, mert 

az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kaptam, az engedélyezett határidő 

lejártáig tanulmányaimat felsőbb évfolyamon folytathatom. 
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Bizonyítványom az egész tanévben nyújtott teljesítményem minősítéseit tartalmazza. A 

bizonyítványt az ünnepélyes tanévzárón kapom kézhez, és az új tanév kezdetén, az első 

tanítási napon adom vissza osztályfőnökömnek.  

 

Bizonyítványom kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.  

 

Javítóvizsgára kötelezett tanulók a javítóvizsga megkezdése előtt adják le a bizonyítványukat. 

 

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése, illetve 

annak igazolása.   

 

 
5.4. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 
 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok (házi feladatok) elkészítésével a tanórákon tanult 

anyagrészeket újragondolom, rögzítem, a gyakorlással képességeimet, készségeimet 

fejlesztem.  

Szaktanáraimnak úgy kell meghatározniuk a házi feladatok mennyiségét – gondolva a többi 

tantárgyból való felkészülésre is -, hogy ne terheljenek túl. Átlagos képességű tanulóként a 

kötelező otthoni felkészülésem ideje nem haladhatja meg a 2-2,5 órát.  

Szükség van a rendszeres otthoni tanulásra, ezért inkább kevesebb feladatot kell kapnom – 

egy-egy tantárgyra átlagosan fél óra felkészülést számítva -, de egyenletes megterheléssel. A 

szóbeli és írásbeli feladatoknak is egyensúlyban kell lenniük. Az otthon elkészített feladatokat 

ellenőrizni, megbeszélni, értékelni kell. Visszajelzést kell, hogy kapjak önállóan elvégzett 

munkámról.  

Hétvégére, tanítási szünetre nem kaphatok több házi feladatot, mint egyébként egyik 

óráról a másikra. 

 
 

5.5. Versenyek, vizsgák 
 

Megyei döntőbe jutott tanulóként 1 napot, országos döntőbe jutottként 3 napot kaphatok a 

felkészülésre szaktanárom és osztályfőnököm egyetértésével. A felkészülést és a verseny 

napját az osztályfőnök igazolt hiányzásnak tekinti.  

 

Osztályozó vizsgát kell tennem a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

a) felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyek eleget, 

c) a nevelőtestület engedélyezi, annak ellenére, hogy egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztásom együttesen a 250 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át 

meghaladta, és emiatt teljesítményem tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

ezáltal a tanítási év végén minősíthető,  

d) a félévi, év végi osztályzatom megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

teszek vizsgát. 
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Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik, kivéve, ha a mulasztásaim száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítményem érdemjeggyel nem volt minősíthető. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

A nevelőtestület a (c) pontban foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja 

meg, ha igazolatlan mulasztásaim száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett a következő értesítési kötelezettségének: Értesítette a szülőmet és - ha kollégista 

vagyok - a kollégiumot is tankötelezettségem idején első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásomkor, továbbá abban az esetben is, ha a nem vagyok tanköteles kiskorú, és 

igazolatlan mulasztásom a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívnia a szülőm figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és 

ismételten igazolatlanul mulasztok, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 

igénybe véve megkeresi a szülőmet. 

 

Az osztályozó vizsgák időpontja a tanév folyamán előre nem rögzített, az iskola által 

bármikor szervezhető, jelentkezésemkor tájékoztatnak róla. A különbözeti és beszámoltató 

vizsgák november 15-től 30-ig, illetve április 15-től 30-ig terjedő időszakban zajlanak, 

javítóvizsga letételére augusztus 15-től 31-ig terjedő időszakban van lehetőségem a 

munkatervben rögzítettek szerint. Az intézményvezető engedélyezheti, hogy az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tehessek vizsgát. Az osztályozó vizsgára az adott 

időpont előtt egy hónappal az intézményvezetőnél kell jelentkeznem. 

 

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola 

honlapján tanulmányozhatom, azokról a vizsgáztató szaktanárokkal a felkészülés 

megkezdésekor egyeztetek. 

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti (különbözeti, pótló, javító) vizsga nem 

ismételhető. 

 

A gimnázium pedagógiai programjában szereplő alapműveltségi vizsga sikeressége a 10. 

évfolyam végén - magyar nyelv és irodalomból, történelemből, valamint matematikából - nem 

feltétele a 11. évfolyamba lépésnek. Ha a 10. évfolyamot ismételni kényszerülők, az 

alapvizsgát akkor is újra le kell tennem, ha korábban sikeres alapvizsgát tettem. 

 

Ha teljesítettem az iskola pedagógiai programjában előírt tantárgyi követelményeket a 10. 

vagy a 11. évfolyamot követő május-júniusi vizsgaidőszakban (és csakis abban), előrehozott 

érettségi vizsgát tehetek idegen nyelvekből (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, 

japán, kínai, latin), ill. informatikából, így a továbbiakban mentesülök az adott tantárgyi órák 

látogatása alól. (Természetesen, ha szükségét érzem, továbbra is részt vehetek azokon.) A 

tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt 

szintemelő vizsgát is csak adott idegen nyelvekből és informatikából lehet tenni (a tavaszi és 

az őszi vizsgaidőszakban is.) 

Az előrehozott érettségi vizsga írásbeli és szóbeli része előtt is 1 napot igénybe vehetek a 

felkészülésre. 

 

A legalább B2 (középfokú C) szintű nyelvvizsga letétele előtt 1 nap felkészülési időt 

kérhetek, mely szándékomat osztályfőnökömnek jelzem. A vizsgán való megjelenést 

igazolnom kell.  
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Ha az ECDL vizsga egy-egy moduljából vizsgázom komáromi helyszínen, a vizsga előtt 2 

órával elhagyhatom az iskolát. 
 

 

5.6. A tanulók jutalmazása 
 

Kiemelkedő tanulmányi munkámért, versenyeredményeimért, példás magatartásomért és 

társaimért végzett közösségi munkámért dicséretben részesülhetek. 

A jutalmazás az osztályfőnöknél, igazgatónál, nevelőtestületnél kezdeményezhető. 

Kezdeményezheti szaktanár, osztályfőnök, igazgató, nevelőtestület, diákközösség. 

 

A jutalmazás formái: 

• szaktanári dicséret 

• osztályfőnöki dicséret 

• igazgatói dicséret 

• igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt 

 

A dicséretet könyv és tárgyjutalom, oklevél egészítheti ki, teheti számomra még 

emlékezetesebbé. A dicséret a naplóba és az ellenőrzőmbe, a tanév végi szaktanári dicséret a 

bizonyítványomba is bekerül. Ha az engem tanító tanárok mindegyike egyetért vele, általános 

dicséretben is részesülhetek. 

 

Ha hat, ill. négy évig kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végeztem, emellett 

példamutatóan viselkedtem, a ballagási ünnepségen a 12. évfolyamon egyedüliként az ún. 

Jókai emlékplakettben részesülhetek. 

 

Ha osztályom a tanév végére a legjobb tanulmányi átlagot éri el, az iskola alapítványától 

tanulmányi kiránduláshoz, múzeum- vagy színházlátogatáshoz 30.000.- Ft, ha a többi 

osztályhoz képest legkevesebb a mulasztott óráink száma, 15.000.- Ft pénzjutalomban 

részesülünk. 

 

 

5.7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések, fegyelmi 
büntetések 

 

A házirend rendelkezéseit az iskolába történő beiratkozás pillanatától köteles vagyok 

betartani. Ha azokat nem tartom be, felelősségre vonhatnak: fegyelmi intézkedésben, ha 

kötelességeimet vétkesen és súlyosan megszegem - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal - fegyelmi büntetésben részesíthetnek. 

 

Ugyanazért a kötelességszegésért a nevelőtestület csak egy fegyelmi büntetést állapíthat meg. 

A vétség elkövetése esetén első esetben a vétség súlyosságának megfelelő büntetésben 

részesülök. További vétség elkövetésekor magasabb fokozat jár. Kollektív büntetést ellenem 

nem alkalmazhatnak, azaz más(ok) jogszabályellenes, házirendbe ütköző magatartása miatt 

engem nem büntethetnek. 

A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés az ellenőrzőmbe és a naplóba is bekerül.  
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Fegyelmező intézkedések: 

• szaktanári figyelmeztetés 

• osztályfőnöki figyelmeztetés 

• osztályfőnöki intés 

• igazgatói figyelmeztetés 

• igazgatói intés 

 

Fegyelmi büntetések fokozatai: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása 

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem 

alkalmazható) 

• kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható) 

 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat is – kötelezően - 

véleményt nyilvánít a fegyelmi eljárás során. Velem szemben ugyanazért a 

kötelezettségszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg Ha tanköteles tanulóként 

olyan rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétséget követek el, hogy kizárnak az iskolából, a 

szülőmnek kötelessége nekem új iskolát keresni. Abban az esetben, ha az iskola a fegyelmi 

büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül 

az engem fogadó iskolától nem kap értesítést arról, hogy a szülőm kezdeményezésére 

elhelyezésem másik iskolában megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola három napon belül 

köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül 

másik állami iskolát jelöl ki számomra. 

 
6. Iskolai munkarend  

 

6.1. Az iskolai mindennapok rendje 
 

A tanév minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.  

Az iskola munkatervét az emberi erőforrások minisztere által kiadott „tanév rendje” 

alapvetően meghatározza. A rendelet a 2017/2018-as tanévtől hét tanítás nélküli 

munkanapot engedélyez a tanítási év során (nappali tagozatos munkarend szerint működő 

gimnázium révén), melyek közül eggyel a diákönkormányzat rendelkezik (diáknap), egy 

tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel. Az őszi 

nevelőtestületi továbbképzés két, a pályaválasztást segítő nap és az áprilisi diáknap egy-egy 

napot jelent, ezen kívül a májusi írásbeli érettségi vizsgák ideje alatt három napig nincs 

tanítás. 

 

Az iskola tanítási napokon 6.30-kor nyitja meg kapuit.  

 

Ha kerékpárral, kismotorral érkezem, járművemet az udvari tárolóknál helyezem el. A 

kabátom helye a saját osztálytermemben van. 
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A pontos órakezdés érdekében a tanóra előtt legalább 5 perccel kell beérkeznem. 

Becsengetéskor - tanításra készen - a tanteremben kell tartózkodnom (az előadót, a 

szaktantermeket, a tornatermet kivéve). 

 

A tanítás befejezéséig az iskola területének elhagyása TILOS, azt - indokolt esetben - csak 

kilépési engedéllyel tehetem meg, amit az osztályfőnöktől, az igazgatótól vagy az 

igazgatóhelyettesektől kaphatok. A kilépési engedélyt a portán jövet-menet be kell mutatnom. 

Szüleim ellenőrző könyvembe jegyzett írásbeli kérelmére és felelősségére, osztályfőnököm, az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettesek tudtával és ellenjegyzésével szintén elhagyhatom az 

iskola területét. Ha engedély nélkül hagyom el tanítási idő alatt az intézmény területét, 

igazgatói figyelmeztetésben részesülök. 

 

Tudomásul veszem, hogy az iskolai felügyelet – ami nem más, mint testi épségem 

megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás - az iskolába történő belépésemtől 

addig tart, amíg az iskolát jogszerűen el nem hagyom. 

 

A tanítás rendje:  1. óra:   8.00-  8.45 

    2. óra:   8.55-  9.40 

    3. óra:   9.50-10.35 

    4. óra: 10.50-11.35 

    5. óra: 11.45-12.30 

    6. óra: 12.40-13.25 

    7. óra: 13.30-14.15 

 

Esetenként (iskolai ünnepély, egészségnap, környezetvédelmi nap, sportnap, diákközgyűlés, 

félévi értekezlet) rövidített órákkal zajlik a tanítási nap, melynek rendje a következő: 

 

1. óra:   8.00-  8.35 

    2. óra:   8.45-  9.20 

    3. óra:   9.30-10.05 

    4. óra: 10.15-10.50 

    5. óra: 11.00-11.35 

    6. óra: 11.45-12.20 

    7. óra: 12.30-13.05 

 

Tanóra az első tanítási órát megelőzően is tartható, melynek kezdési ideje 7.15 (ezt a szülői 

közösség és a diákönkormányzat elfogadta), időtartama 40 perc (ún. 0. óra). A délutáni 

tanórán kívüli foglalkozások 14.30-tól 16.00-ig tartanak. Foglalkozás ettől eltérő időpontban 

való megtartásához az igazgató engedélye szükséges. A szünetek 10 percesek, kivéve a 3. óra 

utáni 15 és a 6. óra utáni 5 perces szünetet. 

 

Ha a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezem meg, késem, amit igazolnom kell, de 

tanárom nem zárhat ki a tanóráról. A késés tényét tanáraim az elektronikus naplóba 

bejegyzik. A késések idejét az elektronikus rendszer rögzíti, és azok perceit összegzi. 

Amennyiben ez az idő eléri egy tanórai foglalkozás idejét (45 perc), a késés egy igazolt 

vagy igazolatlan órának minősül. 

Az igazolatlan mulasztások következményei a 20. oldalon olvashatók. 
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Hetesként – társammal együtt - a feladatom: 

• jelenteni a hiányzókat és a napközben történt változásokat; 

• gondoskodni arról, hogy a tábla tiszta legyen, s mindig legyen kréta és szivacs; 

• a tantermet minden szünetben kiszellőztetni, ügyelni a terem, a padok tisztaságára; 

• 10 perccel a becsengetés után jelenteni a tanáriban, vagy az igazgatóságon, ha a tanár nem 

érkezett be az órára;  

• figyelni és jelenteni minden rongálást; 

• távozáskor a villanyt lekapcsolni és az ablakokat becsukni. 

A hetesek hiányzása esetén a feladatokat az előző heti hetesek látják el. A heteseket az osztály 

csoportbontásainak megfelelően jelölik ki. Szünetben legalább az egyik hetes köteles az 

osztályteremben tartózkodni. Ha hetesi feladatainkat elmulasztjuk, fegyelmező intézkedésben 

részesülünk. 

 

A tanórai követelményeket - órára készülést, kötelező felszerelést - szaktanáraink ismertetik. 

Szüleimet a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén, illetve a 

megrendeléseket megelőzően tájékoztatják. 

 

Minden órára rendszeresen készülnöm kell, a házi feladatot is önállóan kell elkészítenem. Ha 

a tanórára felkészülés, ill. felszerelés nélkül vagy hiányos felszereléssel érkezem, első 

alkalommal szóbeli szaktanári figyelmeztetésben részesülök, ha ez máskor is előfordul, 

elégtelen osztályzatot kapok.  

 

A tanóra rendjét fegyelmezetlenséggel nem zavarhatom, hiszen ezzel társaim tanuláshoz 

való jogának gyakorlását korlátozom. Ha a tanórán levelet, üzenetet küldök társamnak, 

természetesen ez is fegyelmező intézkedést von maga után. Mobiltelefon használata 

magáncélra a tanórán tilos (tanulónak, tanárnak egyaránt). A szaktanár utasításának 

megfelelően a tanórán mint oktatási segédeszköz és csakis akként használható. Egyéb esetben 

a készüléket kikapcsolt állapotban a táskában kell elhelyezni. Ha a tanár felszólítása ellenére 

nem ennek megfelelően járok el, igazgatói figyelmeztetésben részesülök. Ha a tanítás 

zavartalansága másképpen nem biztosítható, tanárom elveheti tőlem a zavaró eszközt, de a 

tanóra végén azt vissza kell adnia. 

 

Az ellenőrző könyv a mindennapos felszerelésemhez tartozik. Tanáraim kérésére azt köteles 

vagyok átadni. Ha nem viszem magammal adott tanórára az ellenőrzőmet, vagy kérésre nem 

adom át a tanárnak, figyelmeztetésben részesülök. 

Köteles vagyok a kapott érdemjegyeimet az ellenőrzőbe bevezetni, és minden hónapban 

szüleimmel aláíratni. Köteles vagyok az ellenőrzőbe beírt értesítéseket másnapra szüleimmel, 

kollégista tanulóként értelemszerűen a kollégiumi nevelőtanárommal, a következő hét első 

napjára a szüleimmel is aláíratni. 

Az ellenőrző vezetését osztályfőnököm ellenőrzi. Ha a szabályokat nem tartom be, 

felelősségre vonnak. 

Az ellenőrző könyv hamisítása (pl.: érdemjegyek, aláírás, igazolás) a legsúlyosabb fegyelmi 

vétségek közé tartozik. Az ellenőrzőt csak az osztályfőnök pótolhatja az addigi összes 

érdemjegyeim bevezetésével. 
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Éves rendezvényeink: 

• gólyabál, mikulás, karácsonyi ünnepség, szalagavató bál, Jókai-nap (kétévente), 

művészeti hét (kétévente), idegen nyelvi napok, diáknap, pályaválasztási nap, 

környezet/természetvédelmi nap, egészségnap, 

• megemlékezés az aradi vértanúkról, a holocaust és a kommunista diktatúra 

áldozatairól, az 1848/49-es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcról, a 

trianoni döntésről, 

• tanulmányi versenyek, mozi- és színházlátogatások, kirándulások. 

 

Nemzeti ünnepeink tiszteletére rendezett ünnepélyeinken az ünnepi műsor adása 

évfolyamonkénti feladat: március 15. – 10. évfolyam, június 04. és október 23. – 11. évfolyam. 

 

Mint az iskola tanulójának nekem is részt kell vennem a rendezvények előkészítésében, 

lebonyolításában, lezárásában, s természetesen a rendezvényeken. 

 

A gólyabálra, szalagavatóra, Jókai-bálra szüleimen kívül adott alkalommal aktuálisan 

meghatározott létszámban hívhatok meg közvetlen hozzátartozót, iskolán kívüli barátot. A 

meghívott vendég viselkedéséért mint meghívó én tartozom felelősséggel. 

 

Az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon, versenyeken az ünnepi egyenruhát viselem (lányként 

matrózblúzt, sötétkék vagy fekete kb. térdig érő szövetszoknyát, fiúként fehér inget, sötétkék 

vagy fekete szövetnadrágot, ill. öltönyt, az iskola emblémájával ellátott sötétkék nyakkendőt). 

Az egyenruhához illő fekete cipőt viselek. Ha megjelenésem nem felel meg ennek az 

elvárásnak, első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetésben részesülök, ha többször 

figyelmeztetni kell, a fegyelmező intézkedések egyre magasabb fokozatai jutnak érvényre, 

mely a magatartásjegyekben is megmutatkozik. Az iskolai ünnepélyek egész napján az 

egyenruhát kell viselnem társaimmal együtt. 

A tanítási napokon szolid ruházatot viselek. Lányoknak tilos a kihívó, mélyen dekoltált, 

rövid (hasat láttatni engedő) blúz (top), a hasonlóan mélyen kivágott nyári ruha, valamint a 

túlontúl rövid, combközépig érő szoknya és a rövidnadrág. Az iskolában strandpapucsot sem 

hordhatunk. A fegyelmező intézkedések ezen elvárások megsértése esetén is érvényesek. 

Tanáraink esetében is elvárás a helyhez és alkalomhoz illő öltözet viselése. 

 

Osztálykeretben tanulmányi kirándulást szervezhetünk maguknak a tanév rendjében 

megadott időpontban. A kirándulás önköltséges, éppen ezért a szervezéskor körültekintően – a 

szülőkkel egyeztetve - kell eljárni a költségeket illetően is. Ha osztályunk nem kirándul, a 

kirándulás idejében tanórai foglalkozásokon kell részt vennünk.  

Külföldi tanulmányutakra is sor kerülhet, ha igényeljük, s ha osztályfőnökünk, vagy egy másik 

tanárunk vállalja a szervezést és a kíséretet. 

 

A gimnázium által szervezett minden - a pedagógiai programhoz kapcsolódó - iskolán kívüli 

rendezvényen, programon (hazai kirándulások, külföldi iskolák közötti együttműködések, 

kölcsönös látogatások, határon túli magyar emlékhelyek felkeresése, városunkon belüli és 

azon kívüli tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, stb.) elvárja tőlünk, 

diákjaitól intézményünk, hogy mind viselkedésünkben, mind megjelenésünkben a Jókai Mór 

Gimnáziumhoz méltóan mértéktartóak, fegyelmezettek, tisztelettudóak – attól még 

lendületesek, fiatalosak, vidámak -, azontúl érdeklődőek, együttgondolkodók, ötletgazdagok, 
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őszinték, toleránsak, segítőkészek legyünk. Legyünk büszkék arra, hogy a „Jókai” tanulói 

vagyunk; iskolánk jó hírét viselkedésünkkel és teljesítményünkkel tudjuk erősíteni. 

 

Az iskolában, továbbá az iskolán kívül részünkre - mint tanulók részére - szervezett 

rendezvényeken (osztálykirándulás, klubdélután, stb.) TILOS a szervezetre káros 

élvezeti cikkek (alkohol, kávé, dohányáru, kábítószer) árusítása és fogyasztása. Ez 

diákra, pedagógusra, ill. egyéb kísérőre egyaránt vonatkozik.  

 

Ha megszegem a dohányzási tilalmat és dohányzom, első alkalommal igazgatói 

figyelmeztetésben részesülök, így magatartásosztályzatom sem lehet év végén változónál (3) 

jobb. Ha másodszor is dohányzáson érnek, igazgatói intést kapok, s magatartásosztályzatom 

csak rossz (2) lehet év végén. Ha mindezek után továbbra is megszegem ilyen módon a 

házirendet, fegyelmi eljárás eredményeképpen fegyelmi büntetésben részesítenek.   

 

Az iskola - rendkívüli esetektől eltekintve - számunkra a délutáni ill. esti foglalkozások végéig 

tart nyitva. A foglalkozásokon kívüli tartózkodást, pl. klubdélután rendezését - az 

osztályfőnökünkkel történt előzetes egyeztetés után - az igazgató engedélyezi. Az iskola 

biztosít helyiséget, ha az időpontot egy héttel korábban bejelentettük igazgatónknak.  

 

Az iskola területére testi épséget veszélyeztető, sérülést, balesetet okozó tárgyakat nem 

hozok be, mivel veszélyes és tilos. 

 

Nem hozom be jelentősebb értékeimet az iskola területére. Ha a behozatal 

elkerülhetetlen, az iskolatitkárnál kell elhelyeznem megőrzésre. Ha ezt nem teszem, 

tudomásul veszem, hogy az iskola csak a részéről szándékos károkozásért vállal 

felelősséget.  

 

A talált tárgyakat leadom a portán, az iskolatitkárnál vagy a gazdasági irodában. 

 

Hivatalos ügyeimet szorgalmi időszakban 9.00-től 13.30-ig intézhetem az iskolatitkári vagy a 

gazdasági irodában. A nyári szünetben szerdai napokon 8.00-tól 14.00 óráig van ügyelet. 

 

 

6.2. Tanórákról és egyéb foglalkozásról való távolmaradás 
 

Ha az iskolai kötelező foglalkozásról távolmaradok, mulasztásomat igazolnom kell. 

Mulasztásomat igazoltnak kell tekinteni, ha előzetes engedélyt kaptam a távolmaradásra. 

 

Csak indokolt esetben maradhatok távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, igazolt 

közlekedési nehézségek, hatósági intézkedés, stb.). Szüleim kötelesek az előre nem látott 

hiányzás első napjának végéig az osztályfőnöknek telefonon vagy e-mailben a hiányzásom 

okát jelenteni. A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnöknek intézkednie kell a 

mulasztás okának felderítésére, és az ő hatáskörébe tartozik, hogy indokolt esetben a be nem 

jelentett hiányzások igazolását elfogadja. 

 

A hiányzásokat 3 napon belül az ellenőrzőben igazoltatnom kell, valamint azokat az 

osztályfőnökömnek köteles vagyok bemutatni. A határidő letelte után ezek a hiányzások 

igazolatlan mulasztásnak számítanak. Ugyancsak igazolnom kell (orvosi vagy szülői írásbeli 

igazolás) a távolmaradást azokról a tanórákról, amelyeken rosszullétem miatt nem tudtam 
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részt venni és amiatt az osztályfőnök vagy az igazgató, ill. igazgatóhelyettes engedélyével 

elhagyhattam tanítási idő alatt az iskolát. 

 

Tanulmányi verseny esetén az osztályfőnök igazolja a verseny napját. A gépjárművezetési 

vizsgák (KRESZ, elsősegély, vezetés) napját az osztályfőnökömnek előre jeleznem kell, majd 

azokról az igazolást be kell bemutatnom neki. 

 

Rendkívüli esetben, tanévenként összesen három napot, illetve összesen 21 tanórát vagy 

egyéb foglalkozást a szüleim utólag is igazolhatnak. Három napnál, illetve 21 tanóránál 

vagy egyéb foglalkozásnál tovább tartó hiányzás esetén az iskola csak orvosi igazolást fogad 

el, amit az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni (kikérőt lásd később). Kivételes esetben az igazgató 

engedélyezi az előzetes (legalább 3 nappal korábban bejelentett) kérelem alapján a 

mulasztást, ami vonatkozik az iskolai rendezvényekről (ballagás, szalagavató) való 

távolmaradásra is.  

 

Délelőtti órákra igazolást délután is folyó orvosi ellátásról (fogászat, szemészet, 

bőrgyógyászat, tüdőszűrés) csak indokolt esetben fogad el az iskola. 

 

Ha a távolmaradást nem igazolom, vagy az igazolás nem hiteles, a mulasztás igazolatlan. 

Ha tanköteles vagyok, szülőmet – ha kollégista vagyok, a kollégiumot is - egy igazolatlan, ha 

már nem vagyok az, de kiskorú, 10 igazolatlan óra mulasztás esetén értesíti osztályfőnököm, 

és az értesítésben felhívja figyelmüket az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az 

iskola értesítése eredménytelen marad, és ismételten igazolatlanul hiányzom, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi szülőmet. Ha egy tanítási 

évben az igazolatlan mulasztásom eléri a tíz tanórát, vagy egyéb foglalkozást, iskolám 

igazgatója értesíti a tényleges tartózkodási helyem szerinti gyámhatóságot, ha tanköteles 

vagyok, a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Ha mint tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásom egy tanítási évben eléri a harminc órát és 

egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot (járási hivatal), továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, 

amely közreműködik szülőm értesítésében. Ha tankötelesként mulasztásom egy tanítási évben 

eléri az ötven órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a 

tényleges tartózkodási helyem szerint illetékes járási gyámhatóságot. 

 

Ha egy tanévben több, mint 30 igazolatlan órám gyűlik össze, és ha már nem vagyok 

tanköteles, megszűnik a tanulói jogviszonyom, azaz saját magamat zárom ki az iskolából 

(feltéve, hogy az iskola engem - ha kiskorú tanuló vagyok, akkor a szülőmet - legalább kettő 

alkalommal írásban figyelmeztetett az igazolatlan mulasztás következményeire). Ha 

tanköteles vagyok, ugyanezért a mulasztásért fegyelmi eljárást indítanak ellenem.  

 

Az igazolatlan mulasztás fegyelmező intézkedést von maga után és befolyásolja a 

magatartásjegyemet:  

 

     1 igazolatlan óra = osztályfőnöki figyelmeztetés → nem lehet példás  

     2-3 igazolatlan óra = osztályfőnöki intés    → nem lehet példás  

     4-6 igazolatlan óra = igazgatói figyelmeztetés  → nem lehet jó   

       7 igazolatlan óra = igazgatói intés    → rossznál jobb nem lehet  

    15 igazolatlan óra = fegyelmi eljárás indítása  → fegyelmi büntetés 
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Ha egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásom együttesen  

➢ a 250 tanítási órát,  

➢ vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja,  

és emiatt teljesítményem a tanítási év közben érdemjeggyel nem értékelhető, akkor a 

tanév végén nem leszek osztályozható (tanulmányaimat évismétléssel folytathatom), kivéve, 

ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyek.  

Az osztályozó vizsga időpontja ez esetben megegyezik az augusztusi javítóvizsga 

időpontjával. Az osztályozóvizsga ténye záradék formájában bekerül a bizonyítványomba. 

 

Ha mulasztásaim száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítményem érdemjeggyel nem értékelhető, félévkor (a félév utolsó napja 

előtti héten) osztályozóvizsgát kell tennem. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha igazolatlan 

mulasztásaim száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és eleget tett a következő értesítési 

kötelezettségének: „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 történt igazolatlan mulasztásakor, továbbá 

abban az esetben is, ha a nem tanköteles 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 maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét.” (20/2012. (VIII.31.) EMMI rend., 51.§ (3) bek.). 

 

Ha a tanóra és egyéb foglalkozás kezdetére nem érkezem meg, a késést igazolnom kell 

(orvos, szülő, ill. illetékes hivatalos személy bejegyzése az ellenőrző könyvbe). A késések 

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

igazolt vagy igazolatlan órának minősül (ld. még 16. old.). Ha elkésem, tanárom nem zárhat ki 

a tanóráról, foglalkozásról. Ha elalszom, ezért kések a tanóráról, vagy amiatt akár egész 

tanórát is mulasztok, távollétem igazolatlan. 

 

Ha testnevelés órára nem hozok felszerelést, vagy ha betegség, ill. egészségügyi 

problémák miatt nem veszek részt az órán, a tornateremben kell tartózkodnom. Ha 

elhagyom a tornatermet, vagy meg sem jelenek az órán, holott az iskolában tartózkodom 

(tanítási idő alatt nem lehet elhagyni az iskola területét), igazolatlan a mulasztásom. Ha már 

második alkalommal nem hozok felszerelést, és így nem veszek részt a tanórán, 

szaktanári figyelmeztetőt kapok, további esetekben a fegyelmező intézkedések fokozatai 

érvényesülnek. Itt is érvényes, hogy ha a mulasztott órák a tanítási órák 30%-át meghaladja, 

és ezért nem értékelhető a teljesítményem, osztályozóvizsgát kell tennem, hogy osztályozható 

legyek tanév végén, vagy akár félévkor. 

 

Ha osztályunk egy tanulója sem hiányzik egyidejűleg folyamatosan 20 munkanapon keresztül 

egyetlen óráról sem, egy munkanapot tanítás nélkül, de ismeretszerző programmal tölthetünk. 

A jutalomnap kivételét két héttel korábban be kell jelenteni, a következő tanévre átvinni nem 

lehet. Erre a napra tanulmányi kirándulást, múzeum-, színházlátogatást szervezhetünk. 

 

Bármely tanórán kívüli tevékenységet csak úgy folytathatok, ha nem ütközik a kötelező iskolai 

elfoglaltságokkal (tanítási óra, ünnepély, stb.), és nem akadályozza az iskolai munkát, a 

tanulmányi feladatok elvégzését. 
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Iskolai elfoglaltság alól felmentést - szüleim kérésére vagy kikérőre – az osztályfőnök ad.  

 

Kikérőt csak hivatalos szervezet (sportegyesület, oktatási intézmény stb.) nyújthat be a 

kérdéses időpont előtt legalább három tanítási nappal. Azon szerepelnie kell a nevemnek, s 

hogy melyik intézmény, milyen időpontra, milyen esemény alkalmából kéri a felmentést, és 

milyen minőségben veszek részt az eseményen. (Csak eredeti pecséttel és aláírással ellátott 

kikérő fogadható el, fénymásolt nem.)  

 

Rendszeres vagy 3 nap, illetve 21 tanóráról vagy egyéb foglalkozásról való hiányzást 

meghaladó felmentés, ill. kikérés esetén az osztályfőnök engedélye mellé az iskola 

igazgatójának és szüleimnek az engedélye is szükséges. 
 

 

6.3. Az iskola létesítményeinek használata 
 

Az iskola épületébe érkező szülők, idegenek belépését a portás ellenőrzi. Idegenek az 

iskolában – vagyonvédelmi okokból - csak hivatalos ügyben tartózkodhatnak és csakis az 

ügyintézés helyén. A szülők a tanulóra az aulában várakozhatnak. 

 

Előadóterembe, laborba, számítógépes terembe, torna- és kondicionálóterembe, szertárba csak 

a szaktanár engedélyével léphetek. Az iskola létesítményeit csak pedagógus felügyelete 

mellett használhatom. Tanórán kívüli, hétvégi, szünidei létesítményhasználatra az igazgató 

adhat engedélyt.  

 

A tornatermek használatát a „Tornatermi rend” rögzíti. Alapvető előírás, hogy a terembe 

csak a testnevelővel együtt és csak tornacipőben léphetek be. A testnevelés órák előtt 

értéktárgyaimat (ékszereimet, órámat) – saját és társaim testi épségének megóvása érdekében - 

megőrzésre átadom a testnevelőnknek. A hosszú, hegyes műkörmök különösen 

balesetveszélyesek, ezért viselésük TILOS. A testékszerek, a fültágítók ugyancsak 

balesetveszély forrásai, ezért viselésüket különösen testnevelés órákon mellőznöm kell, 

azokat kivéve a testnevelő tanáromnak átadom a tanóra idejére; a ki nem vehető testékszert, a 

lyukas fülcimpát le kell ragasztanom. Ha ezeket a balesetmegelőző előírásokat nem tartom be, 

először szaktanári figyelmeztetésben részesülök, ha azokat a figyelmeztetés ellenére sem 

tartom be, a fegyelmező intézkedések további fokozatai lépnek életbe. 

 

A testnevelésórákon az iskolában elvárt sportöltözetben: sötét sportnadrágban és fehér 

pólóban kell megjelennem. Ennek be nem tartása fegyelmező intézkedést von maga után. 

 

Az öltözőket – az ott hagyott holmijaink védelmében - szaktanárunk a tanóra megkezdése 

előtt bezárja. A bezárt öltözőbe senki nem mehet vissza az óra alatt, nem kaphat kulcsot a 

testnevelő tanártól. Az elsősegélynyújtó ládát (benne az esetlegesen szükséges 

eszközökkel) tanárunk minden testnevelés óra elején elhelyezi az óra helyszínén. 

 

A szüneteket az osztálytermekben, a folyosókon, ill. az udvaron tölthetem. Lyukasórákon a 

könyvtárban (a könyvtári rend betartásával), az aulában, a büfénél, ill. az udvaron 

tartózkodhatom.  

Az iskola könyvtára a bejáratánál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint áll a 

rendelkezésemre. A gimnázium tanulójaként automatikusan tagja vagyok a könyvtárnak és a 
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könyveket kikölcsönözhetem. A kézikönyvek, folyóiratok, nem hagyományos dokumentumok 

nem kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő tankönyvek esetén egy tanév, amely az érettségi 

vizsgáig meghosszabbítható. Ebben az esetben nincs késedelmi díj. Egyéb könyvek 

kölcsönzési ideje egy hónap. Ha a határidőt túllépem, késedelmi díjat kell fizetnem (10 

Ft/nap/könyv). A megrongált vagy az elveszett könyvet pótolnom kell. Ha ez végképp nem 

lehetséges, úgy azok árát meg kell térítenem. 

 

Az iskola tisztaságának megőrzése valamennyiünk érdeke és kötelessége. Létesítményeiben az 

alapvető higiéniai szabályokat betartom, a mellékhelyiséget is rendeltetésszerűen használom. 

Tanulói asztalomat, székemet, az osztálytermet tisztán, rendben hagyom el a tanítási 

órák után. Az iskola udvarának, kertjének rendben tartásában is részt veszek. 

  

 
6.4. Anyagi kártérítési felelősség 

 

Az iskola minden tanulója és dolgozója anyagi felelősséggel tartozik az iskola épületéért, 

felszereléséért, taneszközeiért.   

Ha az iskolának gondatlanul, vagy szándékosan kárt okozok, a kárt meg kell térítenem a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint, illetve a közoktatási 

törvényben meghatározott módon.  

A károkozás legmagasabb mértéke gondatlan károkozás esetén a havi minimálbér fele, 

szándékos károkozás esetén annak akár ötszöröse is lehet. 

 

Az iskola is felel a tanulóknak a tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért. Az 

iskola felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül 

eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében - külön jogszabályban 

meghatározott - felelősségbiztosítást kell kötnie az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek 

kedvezményezettjei a tanulók. A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a 

köznevelési intézmény a tanulóknak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai 

szerint felel. 

 

 
6.5. Iskolai juttatások, támogatások 

 

A komáromi Jókai Mór Gimnázium 1995-ben (1996. februári bírósági bejegyzéssel) 

alapítványt (közhasznú) hozott létre, melynek neve: „Komáromi Jókai Mór Gimnázium 

Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány”, célja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, valamint az esélyegyenlőség elősegítése.  

E célok megvalósítása érdekében az alapítvány által támogatott 

✓ az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; 

✓ a nyelvoktatás hatékonyabbá tétele (pl. nyári táborok szervezése, 

szakkönyvvásárlás); 

✓ a tanulmányi versenyen kiváló eredményt elért tanulók díjazása; 

✓ a szerény körülmények között élő tehetséges tanulók ösztöndíjjal való segítése; 

✓ a rászoruló, tehetséges tanulók segélyezése (pl. tanulmányi kirándulásokhoz való 

hozzájárulás); 
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✓ az egészséges életmód és a sport finanszírozása; 

✓ a kulturális rendezvények támogatása. 

 

Ha tanulmányi átlagom legalább 4,0, és négyesnél nincs rosszabb osztályzatom, magatartásom 

pedig példás, alapítványi tanulmányi versenyben való részvételt pályázhatok meg. Ha a 

példamutató magatartás mellett 3,7 feletti a tanulmányi átlagom, és a család egy főre jutó 

nettó jövedelme legfeljebb a mindenkori minimálbér felét éri el, „Dián Ferenc” ösztöndíjra 

nyújthatom be pályázatomat. Ha magatartásom legalább jó (4), tanulmányi eredményem pedig 

3,5 feletti, és kiemelkedő sporttevékenységet folytatok, szintén pályázhatok az 

alapítványnál. A pályázatok feltételeit a folyosón kifüggesztve olvashatom minden év 

december első hetében, illetve osztályfőnököm tájékoztatását kérhetem.  

 

7., 8., 9. évfolyamon a tankönyvek ingyenesek számomra. Rászoruló tanulóként (ha 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök, vagy ha tartósan beteg vagyok, vagy ha 

három- vagy többgyermekes családban élek) a tanév kezdetekor ingyenes 

tankönyvhasználatra vagyok jogosult a felsőbb évfolyamokon is. Ez azt jelenti, hogy az 

iskola könyvtári kölcsönzéssel biztosítja számomra a tankönyveket. Étkezési 

kedvezményben (50%) is magasabb jogszabály alapján részesülök (a tankönyvjuttatásnál 

felsorolt feltételek teljesülése esetén). 

 

Diákigazolványt a beiratkozáskor igényelhetek, miután az okmányirodában regisztráltattam 

magam. Elvesztése esetén azt csak az iskolatitkár pótolhatja újabb igénylési eljárással.  

 

 
6.6. Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje 

 

Az iskola minden tanulója által, így általam is betartandó védő szabályok: 

 

➢ Iskolába jövet – gyalog, kerékpárral, autóbusszal – fokozottan ügyelnem kell a 

közlekedés szabályainak betartására, saját és mások testi épségét ne veszélyeztethetem. 

➢ A folyosón és a lépcsőházban nem rohangálhatok. 

➢ Testnevelésórákon szigorúan be kell tartanom a szaktanár utasításait. 

➢ A tantermekben a padokon és a székeken nem ugrálhatok, szigorúan tilos az ablakba 

ülnöm és az ablakon kiugranom.  

➢ A mellékhelyiségekben ügyelnem kell a tisztaságra; a dugulást vagy a vízvezetékben 

történő meghibásodást azonnal jelentenem kell a portán, vagy a gazdasági irodában. 

➢ Oktatástechnikai eszközhöz (TV, videó, stb.) csak tanári felügyelet mellett nyúlhatok, 

az elektromos berendezéseket csak a rendeltetésnek megfelelően szabad használnom. 

➢ A számítógépeket csak pedagógus felügyelete mellett használhatom. 

➢ Azonnal értesítenem kell az osztályfőnökünket, ha valakit baleset ért, vagy olyan 

rendellenességet tapasztaltam, ami balesethez vezethet. 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők szabályai: 

 

Ha bomba elhelyezésére utaló információhoz jutottam, késedelem nélkül köteles vagyok azt 

jelenteni az intézményvezetőnek, vagy iskola bármely tanárának, dolgozójának, akik az 

intézmény valamelyik telefonján keresztül értesítik a komáromi Rendőrkapitányságot. 

Telefon: 107 
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A bombajelzésnél közölni kell az állítólagos bomba helyét, a rendőrséget riasztó személy 

nevét, a hívó telefonszámát. 

 

A bombajelzés leadása után az épületben tartózkodókat szaggatott csengetéssel (három 

csengetés után kis szünet, majd ismét három csengetés stb.) és BOMBA! BOMBA! 

kiáltással értesítik. 

 

A bombajelzést követően osztályonként az órát tartó pedagógus irányításával haladéktalanul 

kivonulunk az épületből az alábbiak szerint: 

➢ a földszint 0., 1-es, 2-es, 3-as, 4-es termekből a főbejáraton, az 5-ös, 6-os és 7-es 

teremből a hátsó kijáraton (kazánháznál), 

➢ az I. emeleti 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös termekből az első lépcsőn és a 

főbejáraton, a 16-os, 17-es termekből a hátsó lépcsőn és a hátsó kijáraton, 

➢ a II. emeleti 21-es, 22-es, 23-as (kémia terem), 24-es (biológia terem) termekből az 

első lépcsőn és a főbejáraton, a 25-ös, 26-os termekből a hátsó lépcsőn és a hátsó 

kijáraton, 

➢ a konditeremből, a földszint 8-as, 9-es, 10-es termekből, a könyvtárból, valamint a 

tornateremből és az öltözőkből a C szárny kijárati ajtóin keresztül hagyják el az 

épületet, és vonulnak a hátsó udvarra, ahol a karbantartók a kapuk kinyitásával 

lehetővé teszik az épület környékének elhagyását a Sport utcán keresztül a Hősök 

temetőjének irányába. 

 

A kijárathoz, ill. az ajtókhoz elsőként érkező dolgozók és pedagógusok kötelesek a kijáratot 

szabaddá tenni és az ajtókat rögzíteni nyitott helyzetben, a lábtörlőket a közlekedési útból 

félrehúzni. 

 

A lépcsőházban lefelé haladva ügyelni kell arra, hogy az alsó szinten kifelé igyekvő többi 

csoporttal ne ütközzünk. 

 

Ha kiürítéskor nem tartózkodom az épületben, akkor már riasztás után nem szabad felfelé 

haladnom, mert akadályozom az épület gyors elhagyását. 

 

A pedagógusoknak segítőkészeknek kell lenniük és meg kell akadályozniuk a 

pánikhangulat kialakulását, mert az súlyos következményekkel járhat.  

 

Kiürítéskor semmit nem vihetnek magukkal sem a dolgozók, sem a tanulók, ui. egy táska 

vagy kabát is rejtő helye lehet egy bombának. 

 

Ha valaki valami leejt a kezéből, csak akkor hajolhat le érte, ha ezzel nem okoz torlódást, nem 

okoz balesetet. 

 

 
7. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 
A tankönyvrendelés menete 

 

Ha 7., 8. vagy 9. évfolyamos tanuló vagyok: 



Házirend 

 26 

akkor ingyenesen kapom meg a tankönyveket iskolánkban, ami tartós könyvtári használatot 

jelent. A tankönyvet több éven át is magamnál tarthatom, ha szükségem van rá, de tanév 

végén, legfeljebb a tanév utolsó napján meg kell hosszabbítanom a kölcsönzést a könyvtárban. 

A tanulói jogviszony megszűnése előtt minden tankönyvet vissza kell vinnem a könyvtárba. A 

megrongált vagy elveszített tankönyvért kártérítési díjat kell fizetnem a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései szerint. 

 

Ha 10., 11. vagy 12. évfolyamos teljes árat fizető tanuló vagyok:  

• Február-márciusban listát kapok az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről, 

melyben a szülőmmel együtt megjelölöm azokat a könyveket, amelyekre igényt tartok. 

Szülőm nyilatkozhat arról, hogy részemre az összes tankönyvet meg kívánja-e 

vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

•  Az igénylő lapok alapján a tankönyvfelelős megrendeli a tankönyveket. 

• A tanév első napjaiban a tankönyvekkel egyidejűleg csekket kapok, melyen az átvétel 

után két héten belül be kell fizetnem a tankönyvcsomag árát. 

 

Ha 10., 11. vagy 12. évfolyamos ingyen tankönyvellátásra vagyok jogosult:  

• Márciusban benyújtom a szülőm által aláírt igénylőlapot. A rászorultságot bizonyító 

iratokat elegendő a tankönyvosztáskor benyújtanom. 

 

Normatív kedvezmény illet meg, ha: 

• tartósan beteg vagyok 

• sajátos nevelési igényű vagyok 

• három-vagy többgyermekes családban élek 

• nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult vagyok 

• rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülök 

 

A felsorolt esetekben ingyenesen kapom meg a tankönyveket iskolánkban, ami tartós 

könyvtári használatot jelent, vagyis ugyanaz érvényes rám is, mint a 7-8-9. évfolyamra: a 

tankönyvet több éven át is magamnál tarthatom, ha szükségem van rá, de tanév végén, 

legfeljebb a tanév utolsó napján meg kell hosszabbítanom a kölcsönzést a könyvtárban. A 

tanulói jogviszony megszűnése előtt minden tankönyvet vissza kell vinnem a könyvtárba. A 

megrongált vagy elveszített tankönyvért kártérítési díjat kell fizetnem a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései szerint. 
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Záró rendelkezések 

 

 

 

 

Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője az elfogadást követő 5 munkanapon belül 

az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik, majd a kihirdetést követően, 2018. szeptember 1-

jén lép hatályba, és a visszavonásig érvényes. Egyúttal a 2012. november 26-án hatályba 

lépett, majd többször módosított házirend hatályát veszti.  

 

Az elfogadott házirend nyilvános. Az az iskola honlapján, egy kinyomtatott példánya az iskola 

könyvtárában olvasható. Egy példányát az iskolába beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át 

kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. Az 

osztályfőnökök is rendelkeznek egy-egy kinyomtatott dokumentummal, hogy diákjaikkal azt 

részleteiben értelmezhessék, illetve szükség esetén rendelkezésükre álljon. 

 

A házirendnek nincs olyan rendelkezése, amellyel többletkötelezettség hárulna a fenntartóra, 

ezért nem szükséges a fenntartó egyetértését beszerezni. 

 

A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a 

diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 

belül a nevelőtestület dönt. 

A házirendet minden tanév májusában az iskola és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti, 

és határoz arról, hogy szükséges-e annak módosítása. 

A házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatban bárki fordulhat kérdéssel az iskola 

igazgatójához.  

    

 

 

 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika 

intézményvezető 
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A nevelőtestület elfogadó határozata 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése értelmében a 

házirend módosításához a szülői szervezet (iskolaszék hiányában) és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét kikértük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Komáromi 

Jókai Mór Gimnázium házirendjét elfogadjuk. 

 

Komárom, 2018. június 15. 

………………………………………………… 

a nevelőtestület képviseletében 

 

 

A diákönkormányzat véleményező nyilatkozata 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése értelmében a 

házirend módosításához a Komáromi Jókai Mór Gimnázium nevelőtestülete az iskolai 

diákönkormányzat véleményét kikérte. A házirend módosítását részletesen megismerhettük, 

majd véleményeztük. A szabályzatot jónak tartjuk, és örülünk, hogy szem előtt tartják a 

tanulók érdekeit is. 

 

Komárom, 2018. június 14. 

…………………………………………… 

a diákönkormányzat elnöke 

 

 

A szülői közösség véleményező nyilatkozata 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése értelmében a 

házirend módosításához a Komáromi Jókai Mór Gimnázium nevelőtestülete a szülői közösség 

véleményét kikérte. A házirend módosítását részletesen megismerhettük, majd 

véleményeztük. A szabályzatot teljes egészében megfelelőnek tartjuk. 

 

Komárom, 2018. június 14. 

…………………………………………… 

a szülői közösség elnöke 

 

 

Az intézményi tanács véleményező nyilatkozata 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§ (7) bekezdése értelmében a házirend 

módosításához a Komáromi Jókai Mór Gimnázium nevelőtestülete az intézményi tanács 

véleményét kikérte. A házirend módosítását részletesen megismerhettük, majd 

véleményeztük. A szabályzatot teljes egészében megfelelőnek tartjuk. 

 

Komárom, 2018. június 14. 

…………………………………………… 

az intézményi tanács elnöke 


