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Az intézmény közös házirendje 

Az intézmény neve: AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Az intézmény székhelye: 7100 Szekszárd 

Levelézési cím: 7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.: 61. 

OM azonosító: 036410 

Elfogadás dátuma: 2019.08.29. 

Jóváhagyásának dátuma: 2019.08.31. 

Hatályba lépés ideje: 2019. szeptember 1. 

Jóváhagyó fenntartói határozat száma: 

Hozzáférhetőség: A házirend megtekinthető az iskola könyvtárában, illetve az iskola honlapján 

és a kollégiumi faliújságra kifüggesztésre kerül. Az intézménybe újonnan 

beiratkozó diákok, illetve szüleik a beiratkozás alkalmával kézbe kapják. 

Személyi hatálya: A házirend előírásai elsősorban az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 

tanulókra vonatkoznak, de az intézményi élet jellegéből adódóan 

rendelkezései egyes esetekben az intézmény dolgozóit és a szülőket is érintik. 

Területi hatálya: A házirend az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan 

való távozásig az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is, 

valamint a szakmai gyakorlóhelyeket) és az intézmény területén kívüli iskolai 

rendezvényekre terjed ki. 

Időbeni hatálya: A házirend előírásait az intézménybe történő belépéstől az intézmény jogszerű 

elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként tartott 

kötelező, az intézményen kívüli foglalkozások és programok alatt kötelesek 

az érintettek betartani. 

Felülvizsgálat: jogszabályi változás esetén, illetve diákönkormányzati, nevelőtestületi, 

iskolaszéki kezdeményezés esetén. 

Az iskola működésének rendjével kapcsolatos jogszabályok, Nemzeti Köznevelési törvény 

20/2012. EMMI rendelet, Szakképzési törvény, Munka törvénykönyve az iskola könyvtárában 

elhelyezett számítógépen megtekinthetők. 
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I. A tanulók kötelezettségei 

1. Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlaton. 

2. Az iskola és a kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa, segítse rászoruló tanulótársait. 

3. Eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének. 

4. Tartsa be az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások 

rendjét, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek 

használati rendjét, a gyakorlati képzés szabályait, az iskola és a kollégium szabályzatainak 

előírásait. 

5. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészséget és 

biztonságot védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé 

teszi - ha megsérül. 

6. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, működjön közre saját 

környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, rendezvények 

előkészítésében, lezárásában. 

7. Az iskolai tanulmányaival összefüggésben jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel 

tartozik, szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni. A tanuló kártérítésre 

kötelezett a Nemzeti Köznevelési törvény 59.§. (1-2) bekezdése szerint. A kártérítés mértéke 

nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 5 havi 

összegét; gondatlan károkozás esetén 1 havi összegének 50%-át. 

8. Az iskolától felvett eszközökkel (könyvtári könyv, szerszámok, munkaruha, kollégiumi 

felszerelés stb.) a kitűzött határidőre, de legkésőbb tanulói jogviszonya bármely okból 

történő megszűnése esetén köteles elszámolni. 

9. Az iskola tanulója a gyakorlati képzés keretében köteles a Munka törvénykönyv, valamint a 

Szakképzési törvény rá vonatkozó paragrafusait betartani. 

10.Menzai és kollégiumi térítési díjat átutalással, készpénz átutalási megbízással, vagy az iskola 

pénztárába történő befizetéssel rendezni köteles. Menzáról, kollégiumból való kiiratkozását 

szülői engedéllyel kérelmezze (nagykorú tanuló írásban kérelmezheti a szolgáltatás 

megszüntetését). A befizetés rendjét az adott iskolára vonatkozó speciális fejezet 

tartalmazza. 

11.A mindenkori hetes "Az iskola belső rendje" 9. pontjában foglaltak szerint köteles eljárni. 

12.Az iskola és a kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, 

iskolán és kollégiumon kívüli rendezvényeken is kötelesek a tanulók a házirend szabályait 

betartani. 

13.A kötelességek elmulasztása fegyelmi, kártérítési felelősségre vonással jár. 
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II. A tanulók jogai 

1. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, számára védelmet 

biztosítsanak fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

2. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

3. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon. 

4. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 

tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba. 

5. A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre 

egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a 

tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen 

időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség 

iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban 

meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell. 

6. Az osztályozó vizsgák a félév, illetve a tanév zárása előtt két héttel kerülnek megszervezésre. 

A tanulmányok alatti vizsgák (javító-, pótló-, különbözeti- és osztályozó vizsgák) rendjét a 

20/2012. EMMI rendelet 24. fejezet 64.§-78.§-ai alapján szervezi az iskola. 

7. Kollégiumi ellátásban részesüljön. 

8. Tanulmányai során - a pedagógiai programban és a képzésére vonatkozó 

vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között - a tanuló megválassza a tanulni kívánt 

tantárgyakat és azok szintjét, valamint ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat 

tanító pedagógusokat. 

9. Igénybe vegye az iskolában és a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola 

létesítményeit, (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai terem, nyelvi labor, sport - és 

szabadidős létesítmények). 

10.Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató munkájáról, az iskola működéséről az osztályközösség, a 

diákönkormányzat révén, vagy az igazgatói fogadóórán. Javaslatot tegyen tanulmányait 

érintő kérdésekben. 

11.Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, továbbá kérdést intézzen 

az iskola, a kollégium vezetőihez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül 

- az iskolaszéktől a 15. napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon. 

12.Részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását, (legalább 8 fő, 

igazgató felé bejelentési kötelezettséggel), tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, 

ismeretterjesztő, sport -, valamint más köröknek - ha törvény másképp nem rendelkezik - az 

iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. 
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13.Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

 

14.Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában 

(iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, iskolaszék, fegyelmi bizottság, évi rendes 

diákközgyűlés). 

15.Kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról. 

16.Kérje átvételét az intézményen belül más képzési formára, vagy másik nevelési-oktatási 

intézménybe. 

17.Választó és választható legyen a diákképviseletbe. 

18.Szociális ügyekben az osztályfőnökétől, kollégiumi csoportvezetőjétől a törvényben 

meghatározott esetekben segítséget kérjen. 

19.A szakközépiskola, a szakiskola tanulóját a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és 

a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, melyeket a Munka 

törvénykönyve és a Szakképzési törvény biztosít. 

20.A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében a 

munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint jogvitát kezdeményezhet. 

21.A szakképzésben résztvevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult 

juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés 

szervezője köteles biztosítani. 

22.A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles 

felelősségbiztosítást kötni. 

23.Az éves munkatervben meghatározott időpontban összehívásra kerülő rendes évi 

diákközgyűlésen ismertesse véleményét az intézményben folyó munkáról, javaslatokat 

tegyen változtatásokra. Rendkívüli diákközgyűlést a tanulók nagyobb csoportja írásbeli 

kezdeményezésére köteles az iskola igazgatója összehívni. Tanulók nagyobb csoportjának 

tekintendő: szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók, szakiskolai képzésben résztvevő 

tanulók, szakképző évfolyam tanulói, és kollégista tanulók legalább 40 %-a. Az írásbeli 

kezdeményezésnek tartalmaznia kell a rendkívüli közgyűlés összehívásának okát, valamint 

a kezdeményezők nevét és aláírását.  

24.Rendszeres egészségügyi szűrésben részesül (belgyógyászati, fogászati, szemészeti). 

25.Részt vehet a mindennapi testedzésen, részt vehet sportkörben. 
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III. Az iskola belső rendje 

1. A gyakorlati oktatás általában 600 óra előtt nem kezdődhet és 2100 óránál tovább nem tarthat, 

18 év felettiek esetén ettől eltérő módon is szervezhető. 

2. A tanüzemi munka 600 - 1800 óra között szervezhető. 

3. Az iskola által szervezett szakmai előkészítő gyakorlati órák időtartama 45 perc, amelyekből 

legfeljebb 4 szünet nélkül megtartható, de azt követően legalább egy 25 perces szünetet kell 

tartani. Az OKJ szerinti képzés szakmai gyakorlatai 60 percesek. 

4. A tanítási órát zavarni nem szabad. (Kivéve indokolt esetben az igazgató engedélyével.) 

5. Lázasan, betegen a tanuló nem járhat iskolába és nem tartózkodhat a kollégiumban sem. 

6. Hiányzás esetén a tanuló vagy szülője az első napon jelentse be a hiányzás okát telefonon. 

7. Kollégista tanuló a kollégiumi nevelőjénél (kollégiumvezetőnél), menzás tanuló az iskola 

által kijelölt személynél mondhat le szolgáltatást. Nagykorú tanuló saját hiányzását 

bejelentheti, igénylését lemondhatja. 

8. Adott tanítási napon a tanuló csak az osztályfőnök, akadályoztatása esetén az 

igazgatóhelyettes engedélyével maradhat távol tanítási óráról. Az iskolát csak a szülő 

(gondviselő) tudtával hagyhatja el. 

9. Minden osztályban hetenkénti váltással egy tanuló végzi a hetesi teendőket. 

A hetes kötelezettségei: 

- számba veszi a hiányzókat, jelent, 

- ha becsengetés után 10 perccel nem érkezik tanár az órára, jelentenie kell az 

igazgatóhelyettesnek, 

- távozáskor ellenőrzi az osztály tisztaságát, a lámpákat leoltja, 

- ha bármilyen rendellenességet, rongálást tapasztal, jelenti az órát tartó tanárnak. 

10.Szeszes ital, kábítószer és egyéb tudatmódosító szer fogyasztása az iskolában, a tanüzemben 

és az iskola által szervezett valamennyi foglalkozáson tilos. 

11.Az intézmény tanulóinak dohányozni az intézmény területén tilos. 

12.Kártyázás, szerencsejáték az iskolában és a gyakorlóhelyen egyaránt tilos. 

13.A tanulók kötelesek az iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken alkalomhoz illő ruházatban 

megjelenni. 

14.A tanulók az iskola létesítményeit, tancélú helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. 

15.Tilos az életet, testi épséget veszélyeztető, vagy egészségre káros eszközöket (tőröket, 

gázsprayket, lőfegyvereket) iskolába, gyakorlati munkahelyre, iskolai rendezvényre hozni. 

16.Minden tanuló köteles a balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat, valamint a 

bombariadóra kiadott intézkedéseket betartani. Baleset esetén a tanuló köteles jegyzőkönyv 

felvételét kérni, saját érdekében, a jelenlévő tanártól vagy dolgozótól. 
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17.A mobiltelefon és egyéb elektronikai eszközök használata a tanórát, a gyakorlati 

foglalkozást nem zavarhatja, ezért használata nem megengedett. Tanítási óra ideje alatt a 

tanulók kötelesek kikapcsolt állapotban a táskájukban tartani a készülékeket. Tilos az 

iskolába hozni a tanulói jogviszonnyal összefüggésbe nem hozható nagy értékű tárgyakat 

(ezek eseti megőrzése sem biztosított). 

18.A tanulók által pályázatra készített dolgozatok, valamint a tanulmányok, záró dolgozatok a 

tanulói jogviszony megszűnése után az iskola tulajdonába kerülnek. A megőrzésükről az 

iskolai könyvtár gondoskodik az iratkezelési szabályzatnak megfelelően. 

19.Az intézmény igazgatója a tanulók és a gondviselők számára fogadóórát tart. A fogadóóra 

megtartásának rendje az intézményre vonatkozó speciális fejezetben található. 

20.A témazáró dolgozatokat annak időpontja előtt legalább két tanítási órával köteles a 

szaktanár bejelenteni. Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető két témazáró 

dolgozatnál több megírására. A diák joga, hogy témazáró dolgozatát, annak beszedésétől 

számított két tanítási héten belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. A szülő a témazáró 

dolgozatokat fogadóórán tekintheti meg.  

21.Az iskola a tanítási év utolsó napján megszünteti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, 

aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második 

alkalommal nem teljesítette. 
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IV. A mulasztások igazolása 

1. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. 

2. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló 

- előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- beteg volt és ezt igazolja (szülői ellenjegyzéssel) 

- hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése, vagy  

- egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni. 

3. Ha a tanuló nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. A mulasztásokról a 

20/2012. EMMI rendelet V. fejezet, 51.§ (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.) bekezdés alapján jár el az 

iskola. 

a) Az iskola köteles a szülőt és kollégista tanuló esetén – amennyiben a kollégium nem az 

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

igazolatlan mulasztásakor. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló 

ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 

igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 

óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti az illetékes a 

kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. 

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

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

szakaszban a kétszázötven tanítási órát, 

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

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák 

húsz százalékát, 

c) Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás 

tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

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

e) és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások 

száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) 

bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási 

év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

f) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való 

igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre 

vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

g) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati 

képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az 

évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). 

h) Ha a tanuló mulasztása az (e) pontban meghatározott mértéket eléri, de 

igazolatlan mulasztása nincs, és szorgalma elért teljesítménye alapján a 
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mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, és az előírt gyakorlati 

követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének 

kötelezettsége alól. 

4. Ha a tanuló tanóráról késik, annak időtartama a naplóban kerül nyilvántartásba. Ha a késés 

percei elérik a 45 percet, 1 igazolatlan óraként kezelendő. A késés igazolására a IV/2 pont 

az irányadó. 

5. Engedély adható a távolmaradásra a kötelező foglalkozásokról: 

- egy tanítási óráról az igazgató, igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök ad 

felmentést, 

- egy tanévben összesen 3 napot a szülő is igazolhat, melynek napját előzetesen 

a szülő írásban jelzi az osztályfőnöknek, 

- 3 napnál hosszabb távollétet az osztályfőnökkel történt előzetes megbeszélés 

után az igazgató engedélyezhet. 

6. A hiányzások igazolása legkésőbb a hiányzást követő nyolc tanítási napon belül történik. 

 

  



Szentlőrinci tagintézmény házirendje 

10 

AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma házirendje 

 

I. A tanuló joga, hogy: 

 

1. személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, számára védelmet 

biztosítsanak fizikai és lelki erőszakkal szemben, 

2. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon, 

3. kollégiumi ellátásban részesüljön, 

4. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit, 

(könyvtár, laboratórium, számítástechnikai terem, nyelvi labor, sport-és szabadidő 

létesítmények), 

5. személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint- részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában, 

(iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, iskolaszék, fegyelmi bizottság, évi rendes 

diákközgyűlés). Kérje átvételét az intézményen belül más képzési formára, vagy másik 

nevelési-oktatási intézménybe. 

6. választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

7. segítséget kérjen szociális ügyekben az osztályfőnökétől, kollégiumi nevelőjétől és a 

megbízott ifjúságvédelmi felelőstől, 

8. rendszeres egészségügyi szűrésben részesüljön (belgyógyászati, fogászati, szemészeti), 

9. részt vehet a mindennapi kötelező testedzésen a saját választása szerinti foglalkozáson. Aki 

sportkörben, sportegyesületben, stb. sportol, vagy más, mozgáskultúrával kapcsolatos 

tevékenységet végez, a tanulók/szülők kérelmet adhatnak be az iskola igazgatójának, melyben 

felmentésüket kérhetik e foglalkozásokon való részvételi kötelezettségeik alól, amelyről 

Határozatban dönt az iskola igazgatója, melyet megküld a tanulónak és a szülőnek. A tanuló 

csak a felmentést tartalmazó Határozat meghozatalának napjától mentesül a részvételi 

kötelezettsége alól. 

10. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

II. A tanuló kötelezettsége, hogy: 

 

1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, 

2. eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

3. óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 

balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérül, 

4. az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 
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5. az iskolai tanulmányaival összefüggésben jogellenesen okozott kárért anyagi felelősséggel 

tartozik, a szándékos károkozás esetén a teljes kárt köteles megtéríteni, 

6. az iskolától felvett eszközökkel (könyvtári könyv, szerszámok, munkaruha, kollégiumi 

felszerelés stb.) a kitűzött határidőre, de legkésőbb tanulói jogviszonya bármely okból történő 

megszűnése esetén elszámoljon. 

A kötelességek elmulasztása fegyelmi, kártérítési felelősségre vonással jár 

 

Az iskola belső rendje: 

 

1. Hiányzás esetén a tanuló vagy szülője az első napon jelentse be a hiányzás okát 

személyesen, telefonon, vagy e-mailben az osztályfőnöknek, vagy az igazgatóhelyettesnek. 

Kollégista tanuló a kollégiumi nevelőjénél (kollégiumvezetőnél), menzás tanuló az iskola által 

kijelölt személynél mondhat le szolgáltatást. Nagykorú tanuló saját hiányzását bejelentheti, 

igénylését lemondhatja. 

2.  Adott tanítási napon a tanuló csak a szaktanár engedélyével maradhat távol tanítási 

óráról. 

3. Minden osztályban hetenkénti váltással egy tanuló végzi a hetesi teendőket. A hetes 

kötelezettségei: 

 számba veszi a hiányzókat  

 jelent 

 ha becsengetés után 10 perccel nem érkezik tanár az órára, jelentenie kell az 

igazgatóhelyettesnek 

 távozáskor ellenőrzi az osztály tisztaságát, a lámpákat leoltja, 

 ha bármilyen rendellenességet, rongálást tapasztal, jelenti az órát tartó tanárnak. 

4. Az intézmény tanulóinak dohányozni az intézmény területén, valamint az iskola, illetve a 

kollégium bejáratának 5 méteres körzetében tilos. 

5. Kártyázás, szerencsejáték az iskolában és a gyakorlóhelyen egyaránt tilos. 

6. Tilos az életet, a testi épséget sértő, vagy egészségre káros eszközöket (kést, bicskát, 

bármilyen más szúró és/vagy vágó eszközt, gázsprayket, lőfegyvereket, stb...) iskolába, 

gyakorlati munkahelyre, iskolai rendezvényre hozni. 

7. Mobil telefon és egyéb elektronikai eszközök használata tanórát, gyakorlati foglalkozást 

zavarhatja, ezért használata nem megengedett. Tanítási óra ideje alatt köteles kikapcsolt 

állapotban, táskájában tartani, illetve a tanórát tartó tanár által meghatározott helyre 

kirakni. Tilos az iskolába hozni a tanulói jogviszonnyal összefüggésbe nem hozható nagy 

értékű tárgyakat (ezek eseti megőrzése sem biztosított). 

8. Az ellenőrző könyvet minden tanuló köteles a tanulmányaival összefüggő foglalkozásokon 

magánál tartani, azt kitölteni, különösen a tantárgyakat tanító pedagógusok nevét, 

fogadóórájának napját, idejét, illetve az érdemjegyeit. Az iskola a szülőket az ellenőrző 

könyv útján értesíti a tanulóval kapcsolatos döntéseiről. A tanári, szakoktatói, osztályfőnöki és 

igazgatói bejegyzéseket, valamint érdemjegyeit a tanuló köteles legkésőbb tárgyhó végéig a 

szülőkkel aláíratni. Egyéni kérést a szülő az ellenőrző könyv útján kérhet. A tanuló az 

érdemjegyeit maga írja be az ellenőrzőbe, az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi a fentiek 

betartását. 
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9. Az iskola és az iskolához tartózó objektumok területén, illetve az iskolával kapcsolatban 

hang- és képfelvételek készítése bármilyen formában kizárólag igazgatói engedéllyel és a 

hang-, illetve képfelvételeken szereplők írásbeli hozzájárulásával történhet. 

 

III. A mulasztások igazolása: 

 

1. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. 

2. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló 

- kikérő alapján előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- beteg volt és ezt igazolja (szülői ellenjegyzéssel) 

- hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése, vagy egyéb alapos 

indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni. 

3. Ha a tanuló nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. 

Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola 

igazgatója értesíti a szülőt. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola értesíti 

az Általános Szabálysértési Hatóságot illetve ismételten tájékozatja a Gyermekjóléti 

Szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát 

az iskola értesíti az illetékes Gyámhatóságot, akik elrendelik a gyermek védelembe vételét, 

továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósításának 

felfüggesztését. 

A nem tanköteles tanuló jogviszonya megszűnik, amennyiben az igazolatlan hiányzása 

meghaladja a 30 órát és az iskola eleget tett a jogszabályban írt értesítési kötelezettségeinek. 

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

a kettőszázötven tanítási órát, 

a) a szakközépiskolai évfolyamon az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

b) a 9-12. évfolyamokon az elméleti és gyakorlati szakmai oktatás tanítási óráinak 20-20%-át, 

c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 

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

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

tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást. Ha a tanuló a tanítási 

év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell 

tennie. 

4. Ha a szorgalmi időszakban (2019.06.14-ig) teljesítendő gyakorlati képzésről 

a) a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanulónak évet kell ismételnie. 

b) a tanuló mulasztása az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 

20%-át eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és a mulasztását a következő tanév 
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megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az 

évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. 

5. Ha az összefüggő szakmai gyakorlati képzésről 

a) a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb 

évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni 

köteles. 

b) a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról 

meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 20%-át, DE igazolatlan 

mulasztása nincs, vagy az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő (óraszám) 5%-át és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő 

tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb 

évfolyamra léphet. Amennyiben nem pótolja vagy igazolatlan mulasztása is van, évet kell 

ismételnie. 

6. Ha a tanuló tanóráról késik, annak időtartama a naplóban kerül nyilvántartásba. A késések 

idejét összesíteni kell. Ha a késés percei elérik a 45 percet, az 1 igazolatlan óraként kezelendő. 

7. Engedély adható a távolmaradásra a kötelező foglalkozásokról: 

egy tanítási óráról az igazgató, igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök ad felmentést,  

egy tanévben összesen 3 napot a szülő is igazolhat, 

3 napnál hosszabb távollétet az osztályfőnökkel történt előzetes megbeszélés alapján 

szülői/tanulói kérelem beadását követően az igazgató engedélyezheti. 

8.  A hiányzások igazolása legkésőbb a hiányzást követő nyolc tanítási napon belül történik. 

A nem határidőre leadott igazolást csak a késedelem okának igazolásával fogadható el! 

9.  Igazolatlan mulasztás esetén alkalmazandó fegyelmező intézkedések: 

Első igazolatlan óra - osztályfőnöki figyelmeztetés  

Harmadik igazolatlan óra - osztályfőnöki intés  

Hatodik igazolatlan óra - igazgatói figyelmeztetés  

Tizenkettedik igazolatlan óra - igazgatói intés  

Tizenötödik igazolatlan óra - nevelőtestületi intés  

 

IV. A tanulói jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok: 

1. A tanuló minden iskolai foglalkozásra köteles magával hozni felszerelését. 

2. Minden tanuló, ha kárt vagy rongálást észlel, haladéktalanul köteles jelenteni 

osztályfőnökének vagy szaktanárának. 

3. A tanuló ügyel környezetére, a tantermek rendjére, tisztaságára és felszerelésére. 

4. Az óraközi szünetekben a tanuló viselkedjen fegyelmezetten, vigyázzon a rendre és a 

tisztaságra. A tanuló szünetekben az iskola területét nem hagyhatja el engedély nélkül! 

5. Az osztályfőnök az ellenőrző könyvön keresztül tájékoztatja a szülőket a szülői értekezletről 

és a fogadónapokról, egyéb információkról. 

6. A szülők időpont egyeztetéssel bármikor felkereshetik a tanárokat és az iskolavezetést. 

7. A tanulói ügyintézés helye és ideje a hirdetőtáblán kerül meghirdetésre. 

8. A tanuló a tanári szobába külön engedély nélkül nem léphet be. Kopogtatás után megvárja, 

hogy az általa megnevezett tanárral az előtérben beszélhessen. 
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9. A tanári folyosót a tanulók közlekedésre nem vehetik igénybe! A tanárit a porta felőli 

oldalról közelíthetik meg. 

10. Órák előtt a tanulók a megfelelő szaktanterem előtt rendben és csendben várják a tanárt. 

11. Tanítás nélküli munkanapokon az e napokra szervezett rendezvényeken minden tanuló 

köteles megjelenni. A távolmaradást igazolni kell. 

12. A napi utolsó tanítási órák végén minden tanuló köteles a padja alatt, és a közelében 

található szemetet összeszedni, azt a szeméttárolóban elhelyezni, és a székét a padja fiókjába 

felhelyezni, csak ezt követően a tanár engedélyével hagyhatja el a tantermet. 

 

V. Fegyelmi büntetések 

 Ismétlődő, de nem súlyos vétségek esetén az alábbi fegyelmi büntetéseket kell alkalmazni 

a fokozatosság elvének figyelembe vételével.  

 

Az iskolai fegyelmi büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intés,  

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés,  

 nevelőtestületi intés. 

 A szaktanári figyelmeztetést a naplóban rögzíteni kell a következő adatokkal: a 

figyelmeztetés dátuma, a tanóra megnevezése, az elkövetett cselekmény leírása, aláírás.  

 A második szaktanári figyelmeztetéssel egy időben a tanuló megkapja az 

osztályfőnöki figyelmeztetést azzal, hogy sorozatosan követ el fegyelemsértést, és a 

következő szaktanári figyelmeztetésekkel mindig a következő fegyelmező intézkedést is 

szintén a sorozatos fegyelemsértés okán. Így a hatodik szaktanári figyelmeztetés után már 

a nevelőtestületi intés fegyelmi büntetést kapja, ami után a fegyelmi eljárás következik. 

 

A súlyos fegyelemsértések esetén a tanuló/k/ ellen fegyelmi eljárás indítható, melynek részletes 

szabályait az iskola Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható az 

iskola honlapján (http://www.vmujhelyi.hu/content/dokumentumok). 

 

V. Az elektronikus napló alkalmazásával kapcsolatos szabályok: 

 

1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére 2017. szeptember 1-jétől 

elektronikus naplót használ.   

2. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve 

a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. 

3. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 

eszköz segítségével tekinthetik meg.  

4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az értesítő 

könyvön (ellenőrzőn) keresztül is írásban közli. 
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5. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 

üzenetek küldésére is használhatják.  

6. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az 

e-naplót, a szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön (ellenőrzőn) 

keresztül, írásban történik. Az osztályzatok bejegyzése az értesítő könyvbe (ellenőrzőbe) a 

tanuló feladata. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell.   

7. Az elektronikus napló használatát külön szabályzat rögzíti, mely az iskola honlapján 

megtekinthető. 

 
 
Szentlőrinc, 2019. augusztus 31.     
         
Szabó Zoltán 
igazgató 


