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HÁZIREND 

2020/2021-es tanévre 

I. A tanuló joga, hogy: 

1. képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön 

vallási vagy világnézeti meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának 

megfelelően. 

2. Tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze. 

3. Hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és 

kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén 

jogorvoslattal éljen. 

4. A fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. 

5. Véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben. 

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

7. 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. 

8. Választó és választható legyen a diákképviseletbe. 

9. Segítséget kérjen szociális ügyekben az osztályfőnökétől, kollégiumi nevelőjétől és a 

megbízott ifjúságvédelmi felelőstől. 

10. Rendszeres egészségügyi szűrésben részesüljön (belgyógyászati, fogászati, szemészeti). 

11. Felvételt nyerjen az iskola kollégiumába. 

 

 

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 
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vagy más alkalmazottnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

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

ha megsérül. 

4. Az iskola- és kollégiumvezetői, oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló 

tanulótársait. 

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 (pl. élelmezésvezető) 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 hetente történő váltással egy tanuló végzi a hetesi teendőket. A hetes 

kötelezettségei: 

- számba veszi a hiányzókat,  

- jelent, 

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

igazgatóhelyettesnek 

- távozáskor ellenőrzi az osztály tisztaságát, a lámpákat leoltja, 

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

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

kollégium bejáratának 5 méteres körzetében tilos. A kijelölt dohányzóhelyen kizárólag 

csak a 18. életévét betöltött személy tartózkodhat! 

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 
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értékű tárgyakat (ezek eseti megőrzése sem biztosított), illetve az iskola belső rendjének 

megzavarására képes műszaki-elektronikai eszközöket (pl. bluetooth hangszóró). 

8. Az iskola a szülőket elektronikus napló útján értesíti a tanulóval kapcsolatos előmenetelről, 

érdemjegyekről, tanári, szakoktatói, osztályfőnöki és igazgatói bejegyzésről. Egyéni kérést 

a szülő az e-Krétán keresztül, vagy írásos formában kérhet.  

9. Az iskola és az iskolához tartozó 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 tanköteles tanuló törvényes képviselőjét és a tanköteles tanuló kollégiumi 

elhelyezése esetén - ha a kollégium nem a szakképző intézménnyel közös igazgatású intézmény 

- a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló 

igazolatlan mulasztása a tíz foglalkozást eléri. Az értesítésben fel kell hívni a tanköteles 

tanuló törvényes képviselőjének figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az 

iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola 

a család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanköteles 

tanuló törvényes képviselőjét. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási félévben eléri az öt foglalkozást, az 

igazgató - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben foglaltakkal 

összhangban - értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével - a család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a család- és 

gyermekjóléti szolgálat az iskola és - szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza 

a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan mulasztást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a tizenöt foglalkozást, 

az igazgató a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a 
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család- és gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanköteles tanuló törvényes 

képviselője értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanköteles tanuló 

esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy félévben eléri a huszonöt 

foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanköteles tanuló tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy 

tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást 

vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

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

végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és az iskola eleget tett a 

12/2020. (II.7.) számú kormányrendelet 163. §-ban meghatározott értesítési kötelezettségének. 

4. Ha a tanuló nem teljesíti a nyári összefüggő szakmai gyakorlati képzést, akkor évet kell 

ismételnie. 

5. Ha a tanuló tanóráról késik, annak okát igazolnia kell. Az igazolás elmaradása esetén a 

késés időtartama az elektronikus naplóban kerül nyilvántartásba. A késések idejét 

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

6. 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. 

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

8. 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 – oktatói testületi 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 az oktatónak. 

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

4. Az óraközi szünetekben a tanuló viselkedjen fegyelmezetten, vigyázzon a rendre és a 
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tisztaságra. A tanuló szünetekben az iskola területét nem hagyhatja el engedély nélkül! 

5. Az osztályfőnök az e-Kréta rendszeren 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. 

9. A tanári folyosót a tanulók közlekedésre nem vehetik igénybe! A tanári szobát a porta 

felőli oldalról, a gazdasági irodát az ebédlő felőli folyosóról közelíthetik meg. 

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

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,  

 oktatói testületi intés. 

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

a figyelmeztetés dátuma, típusa, az elkövetett cselekmény leírása.  

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 az oktatói testületi 

intés fegyelmi büntetést kapja, amely 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). 
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VI. 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 értékelését a szülők és gyermekük az elektronikus naplóban történő 

megtekintés mellett, nyomtatott formában is megkapják. 

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 telefonon keresztül, esetleg 

internetes közösségi oldalon, legvégső esetben írásban történik.    

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

megtekinthető. 

 
 
Szentlőrinc, 2020. augusztus 31.     
          
         Szabó Zoltán 
             igazgató 


