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I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések 
 
A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. A benne megfogalmazott szabályok 
megteremtik az iskolai együttműködés alapjait, biztosítják mindenki számára a nyugodt 
oktató-nevelő munka, az eredményes tanulás, a jó iskolai légkör feltételeit. A házirend állapítja 
meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának módját, továbbá – a 
tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, 
valamint az intézmény által elvárt viselkedés szabályait.  
Hatálya – a benne foglalt különbségekkel – kiterjed valamennyi tagozatunkon és 
intézményegységükben iskolánk pedagógusaira, nem pedagógus dolgozóira, diákjaira, a 
szülőkre (gondviselőkre) és minden olyan személyre, aki az épületeket használja; kötelező 
betartani az iskola épületeiben, udvarain, az iskolabusz járatokon, továbbá az iskola épületein 
kívül tartott iskolai, illetve iskolához kötődő, diákcsoportot érintő rendezvényeken. Az iskolai 
élet, s ezen belül a házirend, kereteit a következő jogszabályok szabják meg:  
   

- Magyarország Alaptörvénye,  
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) rendelkezései,  
- a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról,  
- az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról,  

- a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 
Óvoda és Sportiskola Szervezeti és Működési Szabályzata  

 
A házirend felülvizsgálatára a jogszabályi előírások változása esetén, továbbá akkor kell sort 
keríteni, ha azt az intézmény nevelőtestülete, alkalmazotti testülete, diákönkormányzata, szülői 
szervezete, vezetője vagy fenntartója javasolja. 
 
 

II. Általános szabályok 
 
1. Az iskolánk fő nevelési célja, hogy igazságkeresésre ösztönözzön. Ebben a keresésben 

zsinórmértéket jelentenek a Biblia igazságai, és alapja a Jézus Krisztus 
keresztáldozatában megnyilvánuló kegyelem.  

2. A szülők, a tanuló gondviselői tudomással bírnak arról, hogy az intézmény alapítója a Hit 
Gyülekezete bevett egyház, fenntartója az egyház által alapított Hit Gyülekezete Oktatási 
Főigazgatósága. Ennek ismeretében döntöttek úgy, hogy gyermeküket ebbe az 
intézménybe íratják be. A szülők, gondviselők erkölcsi kötelessége ezért az intézmény, 
az azt alapító és fenntartó egyházi jogi személyek támogatása. Ez okból a szülőktől, 
gondviselőktől elvárható, hogy az intézmény, annak alapítója és fenntartója, valamint az 
azokat vezető egyházi személyek jó hírnevére tekintettel legyenek, azt semmilyen 
módon – sem az intézménnyel történő kommunikációjukban, sem egyéb véleményük 
kifejtése során – ne sértsék meg, a tevékenységük ne irányuljon ezen szervezetek és 
személyek ellen, illetve semmilyen körülmények között ne járjon azzal a hatással, hogy 
ezen szervezetek és személyek megítélését negatívan befolyásolja. Ezek az elvárások és 
követelmények az intézmény alkalmazottai számára is kötelező jelleggel érvényesek. 



 

3. A tanulói jogviszony a szülő (gondviselő), a tanuló és az intézmény között megkötött 
szerződés alapján jön létre az iskolánkba történő beiratkozáskor. Ezen jogviszony 
fennállásának, megszűnésének és felbontásának feltételeit a szerződés és a vonatkozó 
jogszabályok mellett a Házirendben foglalt feltételek szabályozzák.  

4. A tanuló gondviselője a szerződés megkötésével kifejezi igényét az iskolánk által 
képviselt nevelésre és oktatásra. Az iskola vállalja, hogy a Szentírásnak és a hatályos 
oktatási-nevelési jogszabályoknak megfelelő nevelést és oktatást nyújt.  

5. A tanulók joga, hogy a Bornemisza Péter Gimnáziumban bibliai erkölcsi nevelésben és a 
keresztény világnézet és hit alapján álló oktatásban részesüljenek. A tanuló és 
gondviselője elfogadja az iskolának azt a jogát és kötelezettségét, hogy tanulóit a bibliai 
erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse. Az iskolába való 
beiratkozás és a tanulói jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási 
jogszabályokban meghatározottakon túl, a tanuló az iskola által képviselt értékeket is 
elfogadja, beleértve a megjobbítást célzó erkölcsi nevelést. 

6. Iskolánk pedagógusainak és alkalmazottainak kötelessége, hogy példát mutassanak, a 
tanulókat a Szentírással összhangban álló erkölcsi, szellemi és intellektuális céljaik 
elérésében segítsék, biztosítsák számukra az egészséges életmód gyakorlását, 
vigyázzanak a tanulók testi épségére és biztonságára. Az iskolának, a pedagógusoknak 
és más alkalmazottaknak kötelessége, hogy a tanulókat erkölcsi tisztaságuk 
megőrzésében segítsék, abban az esetben is, ha ezeket más tanulók veszélyeztetik. 

7. Abban, hogy mi az erkölcsös, a jó és kívánatos magatartás, a tanulók, szüleik 
(gondviselőik), a tantestület és az alkalmazottak a Szentírást fogadják el mértéknek.  
Iskolánk pedagógusainak, alkalmazottainak és tanulóinak törekedniük kell arra, hogy a 
jó erkölcsök a nevelés és oktatás során kiteljesedjenek. Abban az esetben, ha az iskola 
megítélése szerint a tanuló ebben nem működik együtt, számára az erkölcsi tanítás és 
nevelés eredménytelen, az iskola a közoktatási-köznevelési jogszabályokban és jelen 
Házirendben meghatározott fegyelmező eljárásokat alkalmazhatja.  

8. Minden tanulónak joga és egyben kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni 
az iskolában, tanárai, tanítói segítségét igénybe venni, az iskola infrastruktúráját 
rendeltetésszerűen, a Házirendben szabályozott keretek és feltételek között használni. 
E jogok és kötelességek gyakorlásában másokat nem korlátozhat. Nem veszélyeztetheti 
saját, társai és nevelői egészségét, testi épségét, illetve nem hátráltathatja a tanulási 
feltételek megteremtését és fenntartását. 

 
 

III. Iskolai, tanulói munkarend 
 

A magatartás és viselkedés általános szabályai 
9. Iskolánk a tanulók számára a tanulás, ismeretgyűjtés, a hatékony önálló élethez 

hozzásegítő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének színhelye. Olyan 
környezet, amely segíti a szellemi, erkölcsi fejlődést, kiteljesedést. Ennek érdekében 
mindenkinek törekednie kell a tiszteletteljes – szellemi, erkölcsi és tanulmányi 
előrehaladásra ösztönző - légkör kialakítására.  A tanuló az iskolában korrekt baráti és 
munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, 
mind tanárai, tanítói részéről. Az illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a 
társas kapcsolatokban mind a tanulók, mind a pedagógusok és alkalmazottak, valamint 
az iskolát felkereső más személyek részéről is megengedhetetlen. Ugyancsak 
megengedhetetlen a tanulók között a fizikai, a verbális, az online bántalmazás, zaklatás, 
kiközösítés (mobbing, bullying). A tanulók egymással, valamint az iskola tanáraival és 
technikai alkalmazottaival való kapcsolatukban a tisztelet és méltánylás alapján 
nyilvánulnak meg, udvariasan viselkednek a tanórákon és azon kívül is; a köszöntésben, 
megszólításban is. Ugyanezt teszik az iskola pedagógusai és alkalmazottai is.  
Mindannyian törekednek arra, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyenek. 



 

10. A tanulók és a pedagógusok, illetve az alkalmazottak ruházatának, megjelenésének a 
bibliai erkölcsi követelményeknek és a tisztességes öltözködés szabályainak (pl. 
legalább rövid ujjú póló, térdközépig érő szoknya vagy nadrág, utcai cipő vagy szandál) 
kell megfelelni. Ügyelni kell arra, hogy az öltözködés senkit se zavarjon meg. Ellenkező 
esetben a tanuló kötelezhető öltözéke korrekciójára. Amennyiben ez az iskolában nem 
oldható meg, a tanuló a szülő értesítésével egyidejűleg az iskolából hazaküldhető. Az 
extrém öltözék, divatékszerek, tetoválás, kiegészítők, kirívó smink és frizura viselete az 
iskolában nem megengedett.  Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi 
öltözetben kell megjelenni az iskola tanulóinak és pedagógusainak. (Az iskola tanulóinak 
esetében: legalább sötét cipő, sötét alj vagy hosszú szövetnadrág, fehér ing vagy blúz). 
Az általános iskolában a sminkelés (arc- és körömfestés) nem megengedett, a 
gimnáziumban mértékletesen engedélyezett. Az iskolai megjelenésről a diákoknak az 
osztályfőnökök adnak bővebb tájékoztatást.  

11. A tanítási órán a pedagógusoknak és a diákoknak kölcsönösen biztosítaniuk kell a 
tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó légkört. A pedagógusokat és a 
tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben az igazgató vagy a 
tagozatvezetők, igazgató-helyettesek kivételt tehetnek.  

 
A magatartás és viselkedés részletes szabályai 

12. Az első tanítási óra 8 óra 00 perckor kezdődik.  Erre az időpontra a diák bent ül a 
tanteremben, és felkészülve várja a tanóra kezdetét. Az iskolába érkezés időpontja a 
diákoknak 7:50, a pedagógusoknak 7:45, illetve az első tanítási óra előtt a diákoknak 
legalább 10, a pedagógusoknak legalább 15 perccel  meg kell jelenniük. 

13. Az iskola reggel 7 óra 00 perctől 17 óráig tart nyitva. Ez idő alatt a tanulók csak tanári 
felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén.  

14. Amikor a tanuló napi iskolai feladatai befejeződnek, és nincs több szervezett iskolai 
elfoglaltsága, az iskola területét el kell hagynia, vagy az általános iskolásoknak tanári 
felügyelet mellett a napközire kijelölt teremben, a gimnazistáknak a kijelölt tantermek 
egyikében kell várakoznia. A foglalkozások befejezése és 17 óra között tanuló csak az 
ügyeletes tanár felügyelete alatt tartózkodhat az iskolában.  

15. Az első tanítási óra közös imával kezdődik. 
16. A tanítás befejezése előtt a tanuló csak az osztályfőnök – rendkívüli esetben a 

tagozatvezető – írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Az iskola által 
rendszeresített formanyomtatványt – ideiglenes vagy állandó kilépési engedély - az 
osztályfőnök adja ki, a szülő előzetes írásbeli kérése, az esetleges óralátogatási 
kedvezményről szóló igazgatói határozat, vagy saját döntése alapján. A tanuló az 
iskola épületéből csak az engedély birtokában távozhat. Az engedélyt kérés nélkül be 
kell mutatni távozáskor az iskola portáján.   

 
Az iskola által szervezett a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli 
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

17. Jelen Házirendben foglalt általános és részletes magatartási szabályokat az iskola 
által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 
programokon és rendezvényeken is be kell tartani.  
 

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek; a főétkezésre biztosított hosszabb 
szünet időtartama; a csengetés rendje, a tanulói foglalkozások rendje 

18. Egy tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart az alábbi csengetési rend szerint. 
A tanórák kezdetét megelőzően jelzőcsengő (szignál) szól. A jelzőcsengetésre a 
diákok elfoglalják helyeiket. Becsengetés után a tanulók a teremben fegyelmezetten 
várják a tanárt. 

19. A foglalkozások közötti szünetek a kicsengetések és a becsengetések közötti 
időszakok.  



 

20. A tanórák és foglalkozások közötti szünetek a regenerálódást és a következő órára való 
felkészülést biztosítják. E cél érdekében a tanórák pontos befejezését a tanárok 
biztosítják. A tanítási órák, foglalkozások és a szünet idejét az iskola tanulóinak és 
pedagógusainak tiszteletben kell tartaniuk. A tanulóknak és az iskola 
pedagógusainak, illetve alkalmazottainak törekedniük kell a csengetési rend 
betartására.  

21. A diákok az óraközi szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre. A 
lépcsőn és a folyosókon úgy közlekednek, hogy nem veszélyeztetik saját és társaik testi 
épségét: így tilos a rohangászás, lökdösődés és bármilyen szertelen viselkedés. 

22. A főétkezésre az általános iskolai tanulóknak az órarendjükben meghatározottak 
szerint a negyedik, az ötödik, a hatodik vagy a hetedik tanóra áll a rendelkezésükre. 
Az általános iskolai tanulók csoportosan, a felügyeletüket ellátó pedagógus vagy 
pedagógiai asszisztens irányítását, utasításait betartva vesznek részt a főétkezésen.  

23. Főétkezésre a gimnáziumi tanulóknak a 13:30 és 14:00 közötti szünet áll a 
rendelkezésükre. Azok a gimnáziumi tanulók, akiknek nincs 6. órájuk , a hatodik 
órában is ebédelhetnek. Azok a gimnáziumi tanulók, akiknek nincs 7. órájuk, az 
ebédet 14:00 után, a 7. órában is elfogyaszthatják.  Az éttermekben 14:45-ig be kell 
fejezni az étkezést.    
 

24. Csengetési rend 
 

Száva utcai Általános iskola 

óra becsengetés 

1. 8:00 

2. 8:50 

3. 9:45 

4. 10:35 

5. 11:25 

6. 12:15 

7. 13:00 

8. 13:40 

9. - 

 
ebédszünet: 
az 5-6. órában, külön beosztás szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Újszász utcai Általános iskola 

  
alsó tagozat 
becsengetés   

felső tagozat 
becsengetés 

1.  8:00 1.  8:00 

2.  8:55 2.  8:55 

3. 9:45 3. 9:45 

4. 10:45 4. 10:35 

5. 11:35 5. 11:25 

6. 12:25 6. 12:25 

7. 13:15 7. 13:15 

8. 14:05 8. 14:05 

9. 15:00 9. 15:00 
 

ebédszünet:  
alsó tagozat: 11:30 – 13:05, külön beosztás szerint 
felső tagozat: 12:05 – 12:25 és 13:05 – 13:20, külön beosztás szerint 

 
 
 

Száva utcai Gimnázium 

óra becsengetés 

1. 8:00 

2. 8:55 

3. 9:45 

4. 10:35 

5. 11:25 

6. 12:15 

7. 13:25 

8. 14:10 

9. - 

 
ebédszünet: 
12:55 – 13:25 

 
Taneszközök, tárgyak, hirdetmények 

25. A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani.  
26. Az iskolába behozott, a tanításhoz szükséges eszközökön kívüli személyes 

tárgyakért, pénzért az iskola nem vállal felelősséget. 
27. Személyes értékeiket a tanulók maguknál tarthatják, vagy zárható szekrényükben 

helyezhetik el. 



 

28. Az iskolába mások és saját testi épségét, egészségét veszélyeztető (például ütő-, 
szúró-, vágó-, robbanóeszközöket, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, 
alkoholtartalmú italokat, dohánytermékeket, kábítószereket), a keresztény szellemi 
és erkölcsi értékeket sértő tárgyakat, zenei, nyomtatott és digitális kiadványokat 
behozni tilos. Gördeszka, görkorcsolya, roller – és egyéb közlekedési eszközök – 
használata az iskola területén nem megengedett.  

29. Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak a  tagozatvezetők és igazgató-
helyettesek előzetes engedélyével lehet elhelyezni. A plakátok, hirdetmények 
elhelyezésére az iskola hirdetőtáblái szolgálnak, egyéb felületen nem lehet 
hirdetményt, plakátot elhelyezni.  
 

Internet, elektronikus és audiovizuális eszközök, számítógép és mobiltelefon 
használata 

30. Az iskolában az internet a tanulmányi munkát segítő információforrás. A tanuló az 
iskolában csak a tanár által engedélyezett weboldalakat látogathatja, amennyiben 
ettől eltér – tehát engedély nélkül más weboldalakat használ, játszik, programokat 
telepít, illetéktelenül más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használja, a gépet 
tönkreteszi stb. – kizárja magát az internet használat lehetőségéből.  

31. A tanuló a saját hálózati háttértárolói területén csak a tanuláshoz illetve munkához 
szükséges állományait tárolhatja, játékprogramokat, egyéb anyagokat nem. A 
hálózati háttértárolókat a szaktanár és a rendszergazda ellenőrzi. 

32. A tanulónak mobiltelefonját és bármilyen más számítástechnikai és audiovizuális 
eszközét, adathordozóját az iskolában tartózkodás ideje alatt ki kell kapcsolnia, és 
szekrényében vagy iskolatáskájában kell elhelyeznie. Ezeket az eszközöket az 
iskolában elővenni és használni nem szabad. Ez alól csak a 35-36., ill. 40. pontokban 
foglalt esetek jelenthetnek kivételt. 

33. A tanuló kérésére rendkívül indokolt esetben a pedagógusok esetileg 
engedélyezhetik a mobiltelefon használatát. Ez a használat csak  a szülővel 
(gondviselővel) való kapcsolattartásra korlátozódhat. Az engedélyezett használat 
után a készüléket az előző pontban foglaltak szerint, el kell tenni.  

34. Az általános iskolában és a gimnáziumban az intézményegység vezetője vagy az 
osztályfőnök elrendelheti, hogy a tanulóknak az első óra előtt le kell adniuk a 
telefonjukat az osztályfőnöknek vagy az intézményegység vezetőjének, aki megőrzi a 
készülékeket, és a tanítás végén, a tanulók hazaindulása előtt kiosztja a tanulóknak. 

35. Elektronikus és audiovizuális eszközöket, digitális adathordozókat, kivételes esetben 
előzetes tagozatvezetői, a gimnáziumban igazgató-helyettesi engedéllyel tanulmányi 
célú tanórai jegyzet készítésére használhatnak a diákok a tanórákon, 
foglalkozásokon. Az eszközöket ekkor is csak offline üzemmódban lehet használni.  
Az engedély tényét az intézmény pecsétjével ellátott matricán, vagy papírlapon kell 
feltüntetni és ezt az elektronikus eszközön el kell helyezni.  Az eszközöket csak az 
engedélyben megjelölt foglalkozásokon és célra lehet használni. Egyéb időpontokban 
és a foglalkozások közötti szünetekben ezekre az eszközökre is a 32. pont 
rendelkezései érvényesek. Az engedélytől való eltérés esetén az engedélyt vissza kell 
vonni. 

36. Tanítási órán a szaktanár engedélyezheti, hogy a tanuló - az óra céljaival 
összhangban, tanulmányi célból – használja mobiltelefonját, vagy más, online 
kapcsolatra alkalmas elektronikus eszközét. 

37. Mobiltelefon, okosóra vagy más elektronikus, audiovizuális eszköz engedély nélküli 
használata, vagy az iskolában való elővétele esetén az eszközt a pedagógus 
felszólítására a tanulónak az intézményegység-vezetői irodában kell elhelyeznie az 
aznapi iskolában tartózkodás idejére. A Házirend megszegése miatt a tanuló 
osztályfőnöki intőt kap, amit – a szülő egyidejű tájékoztatása mellett – az e-naplóban 
rögzít az osztályfőnök. Az eszköz többszöri, engedély nélküli használata esetén az 



 

intézményegység vezetője kikötheti, hogy az eszközt csak a szülő veheti fel. Erről a 
szülőt a tanuló tájékoztatásával egyidejűleg értesíteni kell.  

38.  Az elektronikus eszközöket az iskola pedagógusai és alkalmazottai elsősorban 
munkavégzésükhöz, az ahhoz indokolt módon és mértékben használhatják. 
Mobiltelefon használata a pedagógusok és az alkalmazottak számára munkaidőben 
elsősorban munkahelyi célra, a tanárikban és az iskola ügyviteli helyiségeiben 
engedélyezett. 

39. Az iskolába látogatóknak a mobiltelefonjaikat és elektronikus eszközeiket ki kell 
kapcsolniuk és el kell tenniük.  

40. Az intézményegység vezetője meghatározhat az intézményegységben egy konkrét 
helyet és egy konkrét időszakot, ahol és amikor a tanulók szabadon használhatják 
mobiltelefonjukat vagy más okos-eszközüket. 
 

A hetesek kötelezettségei 
41. A hetes az osztályok működését biztosító gyakorlati teendőket végez.  
42. A hetesek megbízatása egy hétre szól. 
43. A hetes a táblát tisztán tartja, gondoskodik táblatörlőről, krétáról, és a tanórák közti 

szünetekben biztosítja a tantermek szellőztetését. 
44. A tanár belépése után a hetes jelenti, hogy ki hiányzik. Figyelemmel kíséri a 

hiányzások napközbeni módosulását, erről az órát tartó tanárt mindenkor pontosan 
tájékoztatja. 

45. Ha a pedagógus becsengetés után öt percen belül nem jelenik meg, a hetes ezt jelenti 
a tanáriban tartózkodó, helyettesítésért felelős pedagógusnak. 

46. A gimnáziumban és a Száva utcai általános iskolában nincs hetesi rendszer, a hetesek 
feladatait az osztályok tagjai egymás között megegyezve látják el.   

47. A hetesi rendszer működtetése az osztályfőnök feladata.  
 

Logopédiai, egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások rendje 
48. A tanév első két hetében a BTM-es és SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásainak beosztása 

zajlik. A tanulók tanulási nehézségének feltérképezését célzó, iskolán belüli vizsgálatnak 
a feltétele a szülők írásbeli beleegyezése. Az iskola a fejlesztéseket a jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelően végzi. 

49. A fejlesztő foglalkozásokra is a tanítási órákra vonatkozó rendelkezések érvényesek. 
 

Az egészségügyi ellátás rendje 
50. Az egészségügyi ellátás rendje az iskolában az orvosi és az iskolapszichológusi szoba 

ajtaján, továbbá az iskola honlapján megtekinthető. Baleset vagy bármely rosszullét 
esetén a felügyelő tanárt kell értesíteni, aki tájékoztatja az intézményegységi titkárságot.  

 
 

IV. Az ismeretek ellenőrzése és a tanulmányi előmenetel megítélése 
 

51. A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását, annak fejlődését a szaktanár 
rendszeres méréssel ellenőrzi. A mérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, 
házi dolgozat, illetve témazáró dolgozat. 

52. Az írásbeli felelet az előző órán tanultak elsajátításának mérésére irányul.  
53. A dolgozat több órára feladott egység írásbeli mérése.  
54. A témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérő írásbeli mérés.  
55. Egy tanítási napon egy tanulóval csak egy témazáró dolgozat íratható. Témazáró 

dolgozat mellett aznap még egy, de témazáró nélkül legfeljebb három dolgozat 
íratható. A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre, a dolgozatot legalább az 
előző szakórán be kell jelenteni. Az írásbeli feleletet a szaktanár legkésőbb egy héttel 
a megíratás után kijavítva kiosztja a diákoknak. A tanár betegsége vagy hivatalos 
elfoglaltsága esetén a dolgozatok kiosztása a tanár visszatérése után egy héttel 



 

történik. Késedelmes kiosztás esetén a diák választhat, hogy elfogadja-e az így kapott 
jegyet. A dolgozatok, témazáró dolgozatok és a beadott házi-dolgozatok kijavításának 
és kiosztásának határideje kettő, a próba érettségi dolgozatoké pedig három hét. 

56. A mulasztott témazáró dolgozatokat kötelező pótolni a tanárral egyeztetett 
időpontban. Amennyiben a tanuló a mulasztott témazáró dolgozatokat nem pótolta, 
és a pótlásra - az E-napló bejegyzésével bizonyíthatóan - legalább két lehetőséget 
kapott - a pedagógus dönthet úgy, hogy a tanítási év végén a tanuló nem 
osztályozható.  

57. A mindenkori végzős évfolyam tanulói számára kötelező az iskola által szervezett 
próbaérettségi - matematika tantárgyból írásbeli, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, valamint angol nyelv tantárgyakból írásbeli és szóbeli – vizsga 
teljesítése. Az elmulasztott próbaérettségit kötelező pótolni a szaktanárral 
egyeztetett időpontban. Amennyiben a tanuló a mulasztott próbaérettségit nem 
pótolta, és a pótlására - az E-napló bejegyzésével bizonyíthatóan – lehetőséget 
kapott, a szaktanár dönthet úgy, hogy a tanuló az adott tantárgyból félévkor nem 
osztályozható. 

58. Több napos hétvégi egyházi rendezvény utáni első tanítási napon a tanulók az iskolai 
számonkérés alól mentesülnek. 

 
 

V. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje 
 
59. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell 
megállapítani.  

60. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az érettségi vizsgához szükséges tanulmányi követelmények teljesítése miatt erre 
engedélyt kapott, 
d) a Házirend 116. pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
e) egy vagy több tantárgyból nem osztályozható. 

61. Egy osztályozó vizsga – az 60. b) pontban meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy 
és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. 

62. Különbözeti vizsgát kell a tanulónak tennie,  
a)  az iskolába való átvételekor a tanulmányi követelmények teljesítése miatt, vagy 
b) ha az az iskola különböző tantervű osztályai vagy tanulócsoportjai közötti osztály 
vagy csoportváltás miatt szükséges. A különbözeti vizsga előírását a tanuló átvételéről, 
vagy osztály illetve csoportba sorolásának megváltoztatásáról szóló döntéssel 
egyidejűleg közli az iskola. 

63. Javítóvizsgát tehet a tanuló (vizsgázó), ha 
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

64. Osztályozó vizsgára az intézményben öt időszakban kerül sor: november, január, április, 
június és augusztus hónapokban. Az egyes időszakokon belül az osztályozó vizsgák 
konkrét időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  



 

Különbözeti vizsgákat az osztályozó vizsgák számára meghatározott időszakokban 
szervez az iskola. Javítóvizsgákat az augusztusi osztályozó vizsga időszakban, augusztus 
15-től augusztus 31-ig szervezi meg az iskola.  

65. Az osztályozó vizsgára jelentkezni 30 nappal a kitűzött vizsgaidőszak kezdete előtt, 
írásban az iskola igazgatójánál a tantárgy és az évfolyam megjelölésével kell. 

66. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola 
Pedagógiai programja tartalmazza. 

67. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, 
a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola Pedagógiai programja 
tartalmazza. 

68. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. 
 
 

VI. A tanulók véleménynyilvánításának valamint a tanulók és a szülők 
rendszeres tájékoztatásának rendje és formái; az elektronikus napló; 

diáktanács (diákönkormányzat), diákkörök 
 
69. Az iskola pedagógiai programjának egy példányát a szülők és a tanulók szabadon 

megtekinthetik az iskola könyvtárában, nyitvatartási időben. 
70. A szülők, tanulók részére az igazgató vagy az általa kijelölt pedagógus igény esetén 

tájékoztatást ad a pedagógiai programról. 
71. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot az 

intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza. 
72. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülő és a tanuló 

elektronikus levélben megkapja, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülő 
és a tanuló is tájékoztatást kap. 

73. Az intézmény és a családok közötti legfőbb kommunikációs eszköz az elektronikus 
napló (a továbbiakban e-napló). Az osztályfőnökök és a szaktanárok az e-naplóban 
rögzítik a tanórák anyagát, a házi feladatokat, a tanulók érdemjegyeit, a hiányzásokat, 
késéseket, valamint azok igazolását. Szükség esetén üzenetet küldenek a tanulónak, 
szülőnek, az őket érintő információkról, az iskolai rendezvényekről, programokról. 

74. Az osztályfőnökök az e-naplóban rögzített félévi bizonyítványt kinyomtatva, 
aláírással és pecséttel hitelesítve átadják a tanulóknak, az év végi bizonyítványt pedig 
az e-naplóban rögzített eredmények alapján írják meg.  

75. A diákok tanulmányi előmeneteléről, házi feladatairól, igazolt és igazolatlan 
hiányzásairól, késéseiről, az osztályfőnökök és szaktanárok üzeneteiről a szülők és a 
tanulók az e-napló szülői és tanulói felületén tájékozódhatnak. Ezekhez a 
felületekhez az intézmény hozzáférést biztosít a szülők és a tanuló számára egyaránt. 

76. Az e-napló szülői és tanulói felülete lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők és tanulók 
üzenetet küldjenek az osztályfőnöknek, a szaktanároknak. Az e-napló az iskola és a 
szülő közötti kommunikáció elsődleges felülete, amely egyúttal betölti a korábbi 
Tájékoztató füzet (ellenőrző) szerepét. 

77. Az elektronikus napló használatának részletes szabályozása megtalálható  az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. mellékletében.  

78. Az intézmény nem használ nyomtatott Tájékoztató füzetet (ellenőrző).  
79. Alsó tagozaton a tanítóknak – saját belátásuk szerint - lehetőségük van Üzenő füzetet 

használni. Ebben az esetben a szülők számára tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy 
a szülő és a tanító közötti kommunikációnak mi az elsődleges formája.  

80. A szülőket a tanév szorgalmi időszakának végéig tájékoztatja az iskola azokról a 
tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 
felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség 
lesz. A tájékoztatás kiterjed az iskolától kölcsönözhető tankönyvekre, taneszközökre és 
más felszerelésekre, valamint arra is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a 
szülői kiadások csökkentéséhez. 



 

81. Az iskola pedagógusai fogadó óráikon személyesen tájékoztatják az érdeklődő szülőket 
vagy tanulókat. A fogadó órák időpontját a pedagógusok a tájékoztató füzeten keresztül 
vagy külön levélben közlik. 

82. Az osztályfőnökök legalább évente két alkalommal szülői értekezletet hívnak össze a 
szülők tájékoztatására. A szülői értekezlet időpontját az osztályfőnökök az e-napló 
üzenő felületén közlik a szülőkkel. 

83. A tanév folyamán legalább egy alkalommal, szükség esetén akár többször is, 
osztályfőnöki-szülői konzultációt tart az iskola az osztályfőnök kezdeményezésére, 
amely konzultáción minden, tanulót érintő kérdésről egyeztetnek, kölcsönösen 
tájékoztatják egymást, akár jó tanulmányi előmenetelről, tehetség kibontakozásának 
jeleiről, akár tanulási vagy magatartási nehézségekről van szó. Az osztályfőnöki-szülői 
konzultációt a szülő is kezdeményezheti. 

84.  A fenti formákon kívül az iskola igazgatója és pedagógusai eseti tájékoztató levelet 
küldhetnek, a szülők egésze vagy meghatározott csoportja számára szülői értekezletet 
hívhatnak össze. Az iskola programjairól, tevékenységéről rendszeres tájékoztatást 
nyújt honlapján keresztül is.  

85. A tanulók számára lehetőség van diáktanács (diákönkormányzat) működtetésére, ahova 
osztályonként egy képviselőt küldhetnek a tanulók. A diáktanács munkáját az igazgató 
által megbízott pedagógus segíti. 

86. A diákok véleményüket, javaslataikat közvetlenül vagy az osztályfőnökön keresztül, 
vagy – nagyobb tanulói csoport esetében – a diáktanácson keresztül juttathatják el az 
iskola vezetőihez. A tanulók nagyobb csoportján az iskola tanulóinak legalább tíz 
százalékát kell érteni. 

87. Rendkívüli esetben – baleset, bűncselekmény, stb. – az iskola tanulói közvetlenül és 
soron kívül fordulhatnak az iskola igazgatójához vagy az intézményben tartózkodó 
helyetteséhez. 

88. Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére művészeti, ismeretterjesztő, 
sport- és más diákköröket hozhatnak létre, abban az esetben, ha a diákkört egy 
pedagógus vagy nagykorú személy vezeti, és a csoport létszám elérte a 10 főt, valamint 
azt az iskola igazgatója engedélyezte. 

 
 

VII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 
89. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiválóan végzi, példamutató magatartásával, 

közösségi tevékenységével hozzájárul az iskola jó hírének növeléséhez, az iskola 
dicséretben részesítheti. Ennek írásos formái: 

- Szaktanári dicséret 
- Osztályfőnöki dicséret 
- Intézményegység-vezetői dicséret 
- Igazgatói dicséret 
- Tantestületi dicséret 

90. Az igazgatói és a tantestületi dicsérethez az iskola tárgyjutalmat is adhat. 
91. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 
92. A tanulóknak az egész iskolai közösséget érintő, az iskola hírnevét jelentősen emelő 

eredményeiről, sikereiről az iskola honlapján tájékoztatást nyújt. 
 

 

VIII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 
93. Amennyiben a tanuló a házirendet vagy a vonatkozó jogszabályokat bármilyen módon 

megsérti, az fegyelmező intézkedést von maga után (zéró tolerancia), különösen az 
alábbi esetekben:  



 

a) tanulmányi munka rendszeres, visszatérő zavarása,  
b) sorozatos vagy jelentős tiszteletlenség tanárokkal, iskolai dolgozókkal, egyházi 
személyekkel, diáktársakkal szemben,  
c) alkohol, drog, dohánytermék, e-cigaretta használata, terjesztése, 
d) káromkodás, trágár megnyilvánulások,  
e) szexuális területen, testi kapcsolatban megnyilvánuló erkölcstelen magatartás,  
f) fizikai és szóbeli agresszió: ütés, megszégyenítés, 
g) szándékos károkozás. 
 
 

94. A legenyhébb fegyelmezési fokozatban a pedagógus szóban figyelmezteti a tanulót. 
95. Súlyosabb esetekben írásos fegyelmi intézkedést alkalmaznak a pedagógusok. Az írásos 

fegyelmi intézkedést az e-napló megfelelő felületén kell rögzíteni. Ennek fokozatai: 
- Szaktanári figyelmeztető és intő 
- Osztályfőnöki figyelmeztetés és intő 
- Intézményegység-vezetői intő 
- Igazgatói intő 

Legkésőbb a második írásbeli fegyelmi intézkedéssel egyidejűleg mindenképpen 
tájékoztatni kell szóban is a szülőket, a szülők szóbeli tájékoztatását esetleges további 
fegyelmi intézkedések esetén meg kell ismételni.  

96. A fegyelmezés alternatív formája a tanulási feltételek javítása, az iskolai tisztaság 
növelése valamint a tanulói munka hatékonysága érdekében végzett egyéni vagy 
közösségi plusz feladat, mely az iskola vagyona és rendezettsége ellen megnyilvánuló 
destruktív vagy hanyag viselkedés valamint az iskolai munka súlyos és ismétlődő 
megzavarása esetén róható ki. A plusz feladat az elkövetett vétség helyreállítását 
szolgálja és a vétség jellegének megfelel. A plusz feladatot a pedagógusok a 
tagozatvezető egyetértésével rendelhetik el. A plusz feladatról a tanulókat és szüleiket 
előre tájékoztatni kell. A plusz feladatot az iskola egy pedagógusa felügyeli és ellenőrzi. 

97. A 94., 95. és 96. pontban felsorolt intézkedéseket a pedagógusok, illetve a vezetők, a 
tényállás tisztázása után, saját hatáskörükben mérlegelve, fegyelmi eljárás lefolytatása 
nélkül alkalmazhatják.  

98. A köznevelési törvényben szereplő egyéb, súlyosabb büntetéseket a jogszabályok 
alapján, fegyelmi eljárás lefolytatása után lehet alkalmazni. 

99. A fegyelmezésnek általában fokozatosnak és mindig a cselekmény súlyával arányosnak 
kell lennie. Figyelembe kell venni annak ismétlődő jellegét, az esetleges szándékosságot. 
Súlyosabb fegyelmezési formát, megelőző fokozatok nélkül csak ezek figyelembe 
vételével lehet alkalmazni. 

 
 

IX. Személyes adatok bejelentése és nyilvántartása 
 
100. A szülők és gyermekek személyes adatait az iskolába való beiratkozáskor az adatokat 

jogszabály szerint igazoló dokumentumok bemutatásával igazolják a szülők, illetve a 
nagykorú tanulók. 

101. Az iskolába már beiratkozott tanulók szülei, illetve a nagykorú tanulók csak a 
nyilvántartott személyes adatok változásakor kötelesek ezután külön bejelentést 
tenni. A személyes adatok változását a változás után legkésőbb nyolc napon belül a 
módosult személyes adatot igazoló okmány bemutatásával, kizárólag személyesen, 
az intézmény nyilvántartási irodájában lehet bejelenteni.  

102. Az iskola által kötelezően nyilvántartott személyes adatok, amelyekre a fenti 
bejelentési és változás-bejelentési kötelezettség vonatkozik, a következőek: 

o a gyermek, tanuló neve, neme, állandó lakcíme, tartózkodási helye, születési 
helye, születési ideje, TAJ száma, állampolgársága; 



 

o a szülők illetve gondviselő(k) neve, az anya születési neve, a szülők, illetve 
gondviselő(k) állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma.  

o nem magyar állampolgárságú tanuló esetén a Magyarország területén való 
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma. 

103. Az iskola által nem kötelezően nyilvántartott, tehát önkéntesen megadható adatok:  
o a szülők illetve gondviselő(k), valamint a nagykorú tanulók munkahelye, 

foglalkozása, levelezési címe. 
104. A tanév során a szülőknek vagy a nagykorú tanulóknak a nyilvántartási irodában kell 

bejelenteni a különböző díjkedvezményekre illetve ingyenességre vonatkozó 
adatokban beálló változást. a bejelentést a változás beálltától számított nyolc napon 
belül meg kell tenni. 

105. Az intézmény által nyilvántartott adatokat a nyilvántartási iroda továbbítja az iskola 
pedagógusai illetve alkalmazottai részére. A nyilvántartási iroda minden tanév 
szeptember 10-ig, illetve tanév közbeni változás esetén a bejelentést követő öt napon 
belül a tanügyi nyilvántartó rendszerben rögzíti ezeket az adatokat. Az iskola 
pedagógusai és alkalmazottai a tanügyi nyilvántartó rendszeren keresztül kapnak 
tájékoztatást. 

 
 

X. Tanórán kívüli tevékenységek   
 

106. Az iskolában tanórán kívül is folyik nevelés-oktatás.  
107. Az iskolai szakkörök, sportkörök, énekkar és egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

biztosíthatják a diákok számára, hogy egyéniségüknek, érdeklődési körüknek 
megfelelően megtalálják azt a speciális tevékenységi kört, amely hozzásegítheti őket 
tehetségük kiteljesítéséhez.  

108. A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. A 
beiratkozást követően a félév végéig a tanuló számára kötelező a foglalkozások 
látogatása, ez alól a szülő írásos kérése alapján a tagozatvezető adhat felmentést. A 
foglalkozások legalább 10–12 fővel indulnak. Ha a tanórán kívüli foglalkozáson részt 
vevők száma tartósan tíz fő alá csökken, akkor a foglalkozás megszűnik.  

109. Az iskolában a tanulók tanulószobai foglalkozásokon vehetnek részt, amelyen 
szaktanárok nyújtanak segítséget a tanulásba a tanulószobai rend által meghatározott 
helyen és időben.  

110. Az iskola szülői kérés alapján az elsőtől a nyolcadik évfolyamig biztosít napközis 
foglalkozást.   

 
 
XI. A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdések 
 

111. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót 
azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak és tájékoztatást ad az 
érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is.  

112. Ha a tanuló számára lehetőség van tantárgyválasztásra, akkor május 20-ig írásban 
nyilatkozik, hogy a következő tanévben melyik tantárgy(ak)at fogja tanulni. Ezt a 
döntését szeptember 1-éig abban az esetben módosíthatja, ha ez nem eredményezi az 
engedélyezett csoport megszűnését, a csoport létszámának a minimum alá esését, 
továbbá nincs lehetőség korábban nem engedélyezett csoport elindítására.  

113. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 
végéig vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig 
köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő 
jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló 



 

tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú 
tanuló) szülőjét az iskola írásban tájékoztatja. 

114. A szabadon választott tanórai foglalkozásra az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a kötelező tanítási órákra. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a 
szülőnek – írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra 
történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

115. Érettségi felkészítés az iskola pedagógiai programjában meghatározott valamennyi 
tantárgyból szervezhető. Az indításhoz szükséges létszám 5 fő. 
 

 
XII. A távolmaradás, mulasztás (hiányzás), késés igazolására, valamint a 

mulasztások miatt elrendelt osztályozó vizsgára vonatkozó előírások 
 

116. Ha a tanuló betegség vagy hivatalos elfoglaltság miatt nem jöhet iskolába, a szülő a 
távolmaradás első napján értesíti az osztályfőnököt, vagy a tagozatok titkárságát a 
hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

117. Ha a tanuló késik a tanóráról, a pedagógus a haladási naplóban, percben kifejezve 
jelzi a késés mértékét. A késések percei összeadódnak, ha a percek összege eléri a 45 
percet, az egy igazolatlan órának számít. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, 
foglalkozásról. 

118. A tanév során a szülő három alkalommal igazolhat a tanítási nap első órájáról történő 
késést az osztályfőnöknél. A napközbeni órákról való késést a szülő nem igazolhatja.  
Tíz igazolatlan késésért osztályfőnöki figyelmeztető jár, további késések súlyosabb 
fegyelmi büntetést vonnak maguk után.  

119. A mulasztást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot tanúsító okirattal lehet 
igazolni. Három napnál rövidebb hiányzást a szülő is igazolhat.  Ezt megteheti papíron 
vagy az e-napló üzenő felületén. A szülő által igazolt napok száma egy tanévben összesen 
maximum tíz lehet.   

120. Más esetben a tanításról előzetes igazgatói engedély alapján maradhat el a tanuló. 
Igazgatói engedélyt a szülő kérhet, a kérelmet legalább három munkanappal a hiányzás 
előtt írásban – az osztályfőnök értesítése mellett – kell eljuttatni az igazgatói titkárságra. 

121. A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával, de a hiányzást a 
hiányzás megszűntét követően legfeljebb egy héten belül igazolnia kell az 
osztályfőnöknél. Ha a tanuló a mulasztást követő egy héten belül nem igazolja 
távolmaradását, mulasztott órái igazolatlanok. 

122. Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan 
mulasztás fegyelmi vétség. Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, az osztályfőnök a szülőt a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti. A tanköteles tanuló első alkalommal történő 
igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú 
tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri az osztályfőnök a szülőt, és a tanuló 
kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíti. Egyúttal felhívja 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. Ha a tanuló igazolatlan 
mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek, 
tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, tanköteles tanuló 
esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban 
nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

123. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 
iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint 
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 
szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 
esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 



 

mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul 
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

124. Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök a tagozatvezető 
tájékoztatása után fegyelmező intézkedést kezdeményez. Az igazolatlan órák 
következményei: három óra után - osztályfőnöki figyelmeztetés, öt óra után - 
osztályfőnöki intő, tíz óra után - igazgatói figyelmeztetés. A tizenöt órát meghaladó 
igazolatlan mulasztást elérő tanuló ellen az igazgató fegyelmi eljárást és a tanulói 
jogviszony megszüntetését kezdeményezheti. 

125. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
általános iskolában vagy gimnáziumban a kétszázötven tanítási órát, alapfokú 
művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, vagy bármely iskolatípusban 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 húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 
eleget tett e bekezdés 8. pontjában meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a 
tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 
évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév 
végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel 
nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. A hiányzások miatt 
elrendelt osztályozó vizsgáról a tanulót és gondviselőjét írásban értesíti.  

 

XIII. A testnevelés alóli felmentés szabályai 
 

126. A szülő írásbeli kérése alapján – havonta egy alkalommal, egy tanórától öt tanóráig 
terjedő időtartamra - a testnevelő tanár felmentheti a diákot a testnevelés órán való 
részvétel alól. Hosszabb időszakra orvos adhat felmentést a tanulónak. A felmentett 
diáknak a testnevelés óra helyszínén kell tartózkodnia. 

127. A testnevelés órák látogatása, a testnevelés tantárgy követelményeinek teljesítése, 
valamint a tanuló teljesítményének értékelése alól az iskola igazgatója mentheti fel a 
tanulót. A felmentést a szülő kérvényezi, egészségügyi indok esetén orvosi javaslatot, 
egyéb esetben egyesületi, edzői vagy szülői indoklást mellékelve. 

128. A heti öt testnevelés óra közül legfeljebb heti két óra kiváltható iskolai sportkörben való 
sportolással, valamint sportegyesületben folytatott versenyszerű sporttevékenységgel. 
Ez utóbbi lehetőséget egyesületi tagsággal rendelkező, versenyszerűen sportoló, vagy 
amatőr sportolói szerződés alapján sportoló tanulók kérvényezhetik, a tanévre érvényes 
versenyengedély, valamint a sportszervezet által kiállított igazolás egyidejű 
bemutatásával. A két testnevelés óra látogatása alól - a bemutatott dokumentumok 
alapján - az iskola igazgatója mentheti fel a tanulót. 

 
 

XIV. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához kapcsolódó 
területek használatának szabályai 

 
129. Az iskola az intézmény fenntartója által biztosított anyagi alapokból, és a szülők 

támogatásából évről évre megújulva igyekszik biztosítani a tanulást és a szellemi 
fejlődést elősegítő magas színvonalú, ösztönző környezetet. Ennek megfelelően 
szükséges, hogy ezen anyagi érték megőrzésére és fennmaradására mindenki megfelelő 
gondot fordítson. 

130. Az iskola tanulóinak joga, hogy az intézmény által számukra rendelkezésre bocsátott 
valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használja. 



 

131. Az iskola tisztaságára (tantermek, folyosók, mellékhelyiségek), felszereléseinek 
(nyílászárók, iskolapadok, sporteszközök, reluxák stb.), használati eszközeinek 
(írásvetítő, magnetofon, CD-lejátszó, számítógép, multimédiás eszközök, stb.) épségére 
minden tanulónak vigyáznia kell. A tanuló által jogellenesen okozott kárt a tanuló szülei 
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kötelesek megtéríteni. Társai tulajdonát és 
értékeit minden tanuló csak annak beleegyezésével használhatja, és törekednie kell azok 
épségének megőrzésére.  

132. Az iskola épületei tanítási napokon reggel 7 órától, délután 17 óráig tartanak nyitva a tanulók, 
a szülők és az iskolába látogatók számára. Ettől az általános nyitvatartási időtől csak az éves 
munkatervben meghirdetett programok esetén, illetve más esetben előzetes igazgatói 
engedéllyel lehet eltérni. 

133. Az iskola területét a tanórák végeztével, illetve a szakkör, menzai étkezés, napközi, 
szervezett ügyelet után a tanulóknak el kell hagyni. 

134. Az iskolaszekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni. A tanuló tanszereit, 
személyes holmiját és felsőruházatát tarthatja a szekrényben, téli időszakban a kabátját is itt 
helyezheti el. A rendet és tisztaságot meg kell tartania, év végén pedig a szekrényt abban az 
állapotban kell átadnia, ahogy birtokba vette. Általános iskolában a kulcsot a tanulók év elején 
kapják meg, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek leadni. A diák köteles a 
szekrénykulcsot az iskolában tartózkodás ideje alatt magánál tartani. A kulcs elvesztése 
esetén a diák saját költségén köteles azt pótolni. Gimnáziumban a tanulók a tanév elején 
kapják meg az osztályfőnöktől a szekrényük kódját, amit tetszésük szerint 
megváltoztathatnak. 

135. A tornaterembe a testnevelő tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben szabad 
belépni. A testnevelésóra megkezdése előtt a csoport a tanár által meghatározott helyen 
tartózkodik. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett szabad használni. 
A testnevelésóra ideje alatt az öltözők zárva vannak.  

136. Ételt behozni a sportudvarba tilos. Italt fogyasztani csak a pálya mellett lehet, a pályán nem. 
A sportudvarban található kapukat csak a csoportvezető irányításával lehet mozgatni. 

137. A szaktantermeket (labor, számítástechnika terem, technikaterem, nyelvi termek, 
tornatermek, tornaszertár) a tanár nyitja az óra elején, zárja az óra végén. A teremkulcsot a 
teremben órát tartó tanár veheti fel.  

138. Tanítási időben zajló rendezvény – pl. iskolagyűlés, megemlékezés – ideje alatt a tantermek 
zárásáról az órarend szerint oda beosztott szaktanár gondoskodik. 

139. A könyvtárat, a számítástechnikai szaktantermet és a sportpályákat - pedagógusok 
felügyeletével - tanulás, ismeretszerzés és aktív pihenés céljából használhatják a tanulók 
a szaktantermi szabályok szerint. 

140. A tanulók az iskola könyvtárát a nyitvatartási időben látogathatják. A könyvtár a tanulás, a 
felkészülés és az olvasás helye. 

141. A délelőtti órák közötti szünetben az általános iskolai tanulók udvaron tartózkodása az 
Újszász utcában alsó tagozatosok számára a 3. óra utáni szünetben, a felső tagozatosok 
számára az 5. óra utáni szünetben, a Száva utcai általános iskolában minden tanuló 
számára a második óra utáni szünetekben tanári felügyelet mellett lehetséges. A 
gimnáziumi tanulók — az időjárástól függően — minden szünetben használhatják az 
udvart. 

142. Az ebédelés gördülékeny lebonyolítása érdekében étkezni csak az ebédelési rend által 
meghatározott csoportokban és időben lehetséges. Ettől a rendtől – indokolt esetben – 
eltérni csak az ebédlőügyeletes tanár engedélyével lehet. A jelzőcsengetés után a diák 
nem tartózkodhat a büfében. 

143. Az általános iskolában kapott tízórait a Száva utcai általános iskolában az első, a többi 
intézményegységben az első és a második második szünetben lehet elfogyasztani, vagy 
az ebédlőben vagy az osztályteremben.  
A büfében vásárolt élelmiszereket a büfében, az otthonról hozott tízórait a 
tantermekben kulturáltan, a hely tisztaságát megőrizve kell elfogyasztani.  



 

144. A tanuló használhatja az iskola buszjáratát. Az iskolabuszon utazni csak érvényes 
bérlettel és jeggyel lehet. A bérlet megvásárlásának ideje az adott hónap 10. napja. Jegy 
vagy bérlet nélkül a tanulók nem utazhatnak a járatokon. Ezek hiányában a tanuló az 
iskolabusz használatából kizárható. Az iskolabuszon való utazásra ugyanazok a 
viselkedési szabályok érvényesek, mint az iskolában, a kísérő tanár utasításainak 
betartása kötelező. Az iskolán kívüli foglalkozások, edzések, sportprogramok 
iskolabusszal történő megközelítése, valamint a visszautazás során az utazási szabályok 
betartása szintén kötelező. A tisztaság megőrzése érdekében a buszon étkezni csak 
egészségügyi indokkal lehet. 

145. Az étteremben, büfében és a buszjáratokon is meg kell valósítani a kulturált együttélés 
formáit. Itt is az egymás felé való figyelem, tisztelet, méltánylás és tapintat legyen 
jellemző. 

 
 

XV. A térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezések; a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai 
 
146. Az intézmény a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. §-ában felsorolt 

szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja. 
147. A fenntartó a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34-35. §-aiban foglaltaknak 

megfelelően tanévenként szabályozza a térítési díj összegét, illetve a 36. § alapján a 
tandíj összegét, valamint a tanulmányi eredmények és a hátrányos helyzet alapján járó 
kedvezményeket, a díjfizetés időszakát. A határozat tartalmát az intézmény honlapján 
közzéteszi és annak tartalmáról a szülőket tájékoztatja. A határozat módosítása esetén 
a módosítás tartalmát az iskola 15 napon belül közzéteszi a honlapon. 

148. A térítési díjat és a tandíjat az intézmény pénztáraiban, a pénztári nyitva tartás idejében 
az intézmény által meghatározott időszakokban kell befizetni. A befizetési időszakokról 
az intézmény az esedékességet megelőzően honlapján tájékoztatást ad. 

149. Túlfizetés esetén a túlfizetés összege a következő befizetésnél beszámítható vagy vissza 
kell fizetni. A tanulói jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az esetleges 
túlfizetés visszatérítéséről a megszűnést követő hat héten belül az intézmény szükség 
szerint intézkedik. 

150. A térítési díj befizetésének esedékességéről a fenntartói határozat rendelkezik. A 
befizetés elmaradása esetén a tanuló kizárható a szolgáltatatásban részesülők közül. 

151. Az intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályok alapján a fenntartói határozat keretei 
között dönt a térítési díj, tandíj vagy egyéb díjak mérsékléséről, elengedéséről, 
részletfizetés vagy halasztott fizetés engedélyezéséről a díjfizetésre kötelezett tanuló 
egyéni kérelme alapján. 

152. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozóan, a tanuló 
díjazásáról – amennyiben az elkészített dolog, értékesítéséből, hasznosításából bevétel 
származik – a tanuló (tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője 
egyetértésével) és az iskola megállapodik. 

 
 

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

 
153. Megfelelő forrás esetén az intézmény szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban 

részesítheti azokat a tanulókat, akiknek szociális helyzetük miatt ez indokolt. A szociális 
ösztöndíj, támogatás és a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás odaítélésekor az 
intézmény igazgatója a hozzá benyújtott kérelem, illetve pályázat alapján dönt. Az 
elbíráláshoz, javaslattételhez az igazgató bizottságot hozhat létre.  

154. A szociális helyzet megítélésénél a következő szempontokat lehet figyelembe venni:   



 

a) a tanuló lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, külön tekintettel a 
tanulóval közös háztartásban élő eltartottak számára valamint a vele együtt eltartott 
gyermekek számára; 
b) az iskola és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, 
c) a tanuló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota 
miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait. 
A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 
három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell 
figyelembe venni. 

155. Hasonló szociális helyzetű kérelmezők esetén figyelembe kell venni az elért tanulmányi 
eredményeket, valamint az iskolaközösség érdekében végzett munkát.  

156. A pályázat vagy kérelem elbírálásához az intézmény igazolásokat kérhet. A kérelem vagy 
támogatás benyújtásától számított harminc napon belül az igazgató értesíti döntéséről 
a kérelmező diákot, illetve szüleiket. 
 
 

XVII. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

157. A hatályos jogszabályok szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az 1-9. 
évfolyamok tanulói, továbbá az a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató gyermek,  

- aki tartósan beteg,  
- aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd, 

- aki gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói 
ellátásban részesül, 

- aki nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 
- aki három- vagy több gyermekes családok gyermeke,  
- akinek szülei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

158. Az iskola könyvtári kölcsönzéssel biztosítja tanulói részére az ingyenes tankönyvet. 
159. A könyvtári kölcsönzés egy tanévre, bizonyos kiadványoknál – atlaszok, 

feladatgyűjtemények, nyelvkönyvek – több tanévre szól. A tanév végén – az első és a 
második évfolyam kivételével - a tanulóknak le kell adni tankönyveiket a könyvtárba, így 
a leadott tankönyvek a következő tanévben újra kikölcsönözhetők lesznek. A könyvtáros 
a leadáskor átnézi, hogy a tankönyvek használható állapotban maradtak-e. Ha a tanulók 
megrongálódott állapotban, összefirkálva, sérülten, foltosan hozzák vissza a könyveket, 
a szülőnek/gondviselőnek tanév végén ki kell fizetni a használhatatlanná vált tankönyv 
árát. Az eleve használtan kapott könyvek esetében az intézmény csökkentett árat állapít 
meg. A tanulók a könyvek kölcsönzésének rendjéről a könyvek átvételekor részletes 
írásos tájékoztatót kapnak. A szülő/gondviselő választhatja azt is, hogy megvásárolja a 
tankönyvcsomagot. 

160. A normatív kedvezmény megállapításához szükséges, hogy a szülők az intézmény felé 
nyilatkozatot tegyenek a kedvezményre jogosító feltétel fennállásáról. 

161. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelős, az 
operatív munkát a tankönyvfelelős végzi el, az igazgató irányításával. 

162. A tankönyvellátással kapcsolatos további feladatokat az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata részletezi. 
 

 

 



 

 

XVIII. A házirend nyilvánosságra hozatalának szabályai 
 

163. A házirend nyilvános. Minden érdeklődő számára megtekinthető: 
- az osztályfőnöknél, 
- az iskola könyvtárában, 
- az igazgatói titkárságon, 
- a tagozatvezetőknél 
- az iskola honlapján. 

164. A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére: 
- a tanulók részére az év eleji osztályfőnöki órák egyikén, 
- a szülőknek az első szülői értekezleten. 

 
 

 

  



 

1. számú melléklet 
 

A felnőttoktatási tagozatra vonatkozó külön szabályok 
 

I. Általános szabályok 
 

1. Az intézmény a képzés indításának tényét a képzés indítását legalább harminc nappal 
megelőzően a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

2. A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 
amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

3. A felnőttoktatási tagozatra történő felvételről az iskola igazgatója dönt a bemutatott 
dokumentumok – személyes okiratok, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány – alapján. Pozitív elbírálás esetén a jelentkező felvételt/átvételt nyer és 
beiratkozik a gimnázium felnőttoktatási tagozatára. A tanulói jogviszony a tanuló és az 
intézmény között megkötött szerződés alapján jön létre, az iskolába történő beiratkozáskor. 

4. A felnőttoktatási tagozat tanulója „Megállapodás” aláírásával nyilatkozik arról, hogy 
elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja az intézmény által képviselt erkölcsi és 
szellemi értékek képviseletét, betartását. 

5. A felnőttoktatásban tanuló diáknak joga és lehetősége van az intézmény könyvtárának 
ingyenes használatára a nyitvatartási idő alatt. Tanulmányi munkát segítő célra 
használhatja az itt elhelyezett számítógépeket, térítés ellenében pedig az itt üzemelő 
fénymásoló gépet. 

6. Az iskola a kötelezően oktatott tantárgyak mellett, a 11. és 12. évfolyamon érettségi 
felkészítést biztosít. A diákok a beiratkozáskor nyilatkoznak, melyik tantárgyból igénylik a 
felkészítést. Érettségi felkészítő csoportot min. 10 fő jelentkezése esetén lehet indítani. 

 
 

II. A felnőttoktatási tagozat munkarendje 
 
7. A felnőttoktatási tagozaton a tanítás történhet esti, vagy levelező munkarend szerint. 
8. Az esti munkarend szerint hetenként 3 napon, délután van tanítás, 40 perces tanítási 

órákkal, az órák között 5 perces szünetekkel. Tanórán kívüli és egyéni foglalkozásokra, 
korrepetálásra az 5 napos tanítási hét bármely napján lehetőség van. 

 
Csengetési rend: 
 

Óra be  ki 

1. 17:00 17:40 

2. 17:45 18:25 

3. 18:30 19:10 

4. 19:15 19:55 

5. 20:00 20:40 

 
 
9. A levelező munkarend szerint havonkénti egy hétvégén vannak konzultációs órák. 

Tanévenként 10 (végzős évfolyamnak 9) konzultációt szervezünk. A konzultációk éves 
beosztását a beiratkozáskor ismertetjük a tanulókkal. Egy konzultáción 16 órát tartunk, 
péntek délután és szombaton délelőtt.  

 
 
 



 

Csengetési rend: 
 

Óra 
péntek szombat 

be ki be ki 

1. 14:30 15:10 8:00 8:40 

2. 15:15 15:55 8:45 9:25 

3. 16:00 16:40 9:30 10:10 

4. 16:45 17:25 10:15 10:55 

5. 17:30 18:10 11:00 11:40 

6. 18:15 18:55 11:45 12:25 

7. 19:00 19:40 12:30 13:10 

8. 19:45 20:25 13:15 13:55 

 
 
 

III. Az ismeretek ellenőrzése és a tanulmányi előmenetel megítélése a 
felnőttoktatási tagozaton 

 
A vizsgák szervezése 

 
10. A tagozaton a vizsgák módja lehet írásbeli, szóbeli-, vagy gyakorlati. A vizsgák 

módjáról és időpontjáról, a beadandó feladatok ütemezéséről, az éves munkatervről 
az első konzultáción kapnak tájékoztatást a tanulók, emellett megtekinthetők a 
tagozat hirdetőtábláján, valamint a Bornemisza Péter Gimnázium honlapján. 

11. A felnőttoktatási tagozat vizsgatípusai: 
o osztályozó vizsga: a helyi tanterv rendelkezése alapján félévkor és év végén 

teljesített vizsga, 
o pótló vizsga: a félévi és az év végi vizsgákról való igazolt hiányzás esetén, a 

tanuló lehetőséget kaphat a vizsgák utólagos teljesítésére, 
o javítóvizsga: elégtelen év végi jegy esetén lehetőség van annak javítására, az 

augusztusi javítóvizsga időszakban, 
o halasztott vizsga: indokolt esetben – egyedi döntés alapján – az iskola 

igazgatója engedélyezheti a vizsgák elhalasztását, és egy későbbi időpontban 
történő teljesítését, 

o különbözeti vizsga: korábbi tanulmányok beszámítása, valamint másik 
intézményből történő átvétel esetén, a hiányzó tantárgyak teljesítésére 
szervezett vizsga, 

o rendkívüli osztályozó vizsga: a tanulmányi idő megrövidítése esetén – amit a 
tanuló kérvénye alapján az iskola igazgatója engedélyezhet – a tanuló 
osztályozó vizsgán teljesíti a tantárgy követelményeit.  

 
Távolmaradás a vizsgákról 

 
12. Igazolt hiányzás miatt elmulasztott vizsgák pótlására lehetőség van. A pótló vizsgák 

időpontját az intézmény az éves munkatervben rögzíti. 
13. Igazolt hiányzásnak minősül az egészségügyi, valamint munkahelyi okokból történő 

távolmaradás, melyről az igazolást a tagozatvezetőnek kell bemutatni, a vizsgát 
követő egy héten belül. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak, a vizsga nem 
teljesítettnek minősül. 

 



 

Szabálytalanság a vizsgán 
 

14. A vizsgákon csak a szaktanár által engedélyezett segédeszközök használhatók. 
Írásbeli vizsgán történő szabálytalanság esetén – nem megengedett segédeszköz 
használata, egymás segítése, puskázás – a felügyelő tanár elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos 
idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A 
vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban 
jelenti a felnőttoktatási tagozat vezetőjének, aki az írásbeli vizsga befejezését 
követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos 
bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 
amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az 
esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé 
teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató 
pedagógus, a felnőttoktatás tagozatvezetője és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó 
különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

15. Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, 
hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 
megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

16. Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és 
két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló 
háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

 a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 
nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán 
nyújtott teljesítményt, 

 b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára 
utasítja, vagy 

 c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a 
vizsgázó teljesítményét. 

17. A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait a bizottság 
határozatba foglalja. 

18. Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 
zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát 
befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének 
megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. 
A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében a vizsgabizottság elnöke feltünteti. 

19. A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében a felnőttoktatás 
tagozatvezetője az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 
Értékelés, osztályozás 

 
20. A vizsgákon nyújtott teljesítményt a vizsgabizottság ötfokozatú skálán osztályozza. 

Az év végi jegy megállapítása a vizsgákon elért eredmények, valamint az év közben 
elkészítendő házi dolgozatok, beadandó feladatok, próba érettségik együttes 
eredménye alapján történik. 

21. A nem teljesített vizsgák elégtelen érdemjeggyel kerülnek beszámításra az év végi 
érdemjegy megállapításakor. 

 
 

IV. Hiányzások a felnőttoktatási tagozaton 
 

22. Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, 
félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni 



 

tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga 
helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően az intézmény 
értesíti az illetékes kormányhivatalt. 

23. Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki húsz tanítási óránál 
igazolatlanul többet mulaszt. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban 
értesíti a tanulót. 

 
 

V. Térítési díj és egyéb díjak a felnőttoktatási tagozaton 
 

24. Az intézmény a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. §-ában felsorolt 
szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítottja. 

25. A fenntartó a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34-35. §-aiban foglaltaknak 
megfelelően tanévenként szabályozza a térítési díj összegét, illetve a 36. § alapján a 
tandíj összegét, valamint a tanulmányi eredmények és a hátrányos helyzet alapján 
járó kedvezményeket, a díjfizetés időszakát. A határozat tartalmát az intézmény 
honlapján közzéteszi, és az iskola a tanulókat tájékoztatja. A határozat módosítása 
esetén a módosítást az iskola15 napon belül közzéteszi a honlapon. 

26. A térítési díjat és a tandíjat az intézmény pénztáraiban, a pénztári nyitva tartás 
idejében az intézmény által meghatározott időszakokban kell befizetni. A befizetési 
időszakokról az intézmény az esedékességet megelőzően honlapján tájékoztatást ad. 

27. Túlfizetés esetén a túlfizetés összege a következő befizetésnél beszámítható vagy 
vissza kell fizetni. A tanulói jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az 
esetleges túlfizetés visszatérítéséről a megszűnést követő hat héten belül az 
intézmény szükség szerint intézkedik. 

28. A térítési díj befizetésének esedékességéről a fenntartói határozat rendelkezik. A 
befizetés elmaradása esetén a tanuló kizárható a szolgáltatatásban részesülők közül. 

29. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozóan, a tanuló 
díjazásáról – amennyiben az elkészített dolog, értékesítéséből, hasznosításából 
bevétel származik – a tanuló és az iskola megállapodik. 

30. Az intézmény a térítési díjat meg nem fizető tanulót a tanulmányok folytatásából 
kizárhatja. 

31. A nem magyar állampolgár tanulmányainak térítésmentességére vagy térítési 
kötelezettségére az intézmény az Nkt. 92. § rendelkezéseit alkalmazza. 

32. A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34-35. §-aiban foglalt és a fentiekben nem 
tárgyalt térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettségekről, további térítésmentes 
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó 
és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról a 
fenntartó által meghatározott szabályok alapján az intézmény igazgatója hoz 
határozatot.  

33. Az intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályok alapján a fenntartói határozat 
keretei között dönt a térítési díj, tandíj vagy egyéb díjak mérsékléséről, 
elengedéséről, részletfizetés vagy halasztott fizetés engedélyezéséről a díjfizetésre 
kötelezett tanuló egyéni kérelme alapján. 

 
  



 

2. számú melléklet 
 

Az óvodára vonatkozó külön rendelkezések 
 

 
I. Általános szabályok 

 
 1. Az óvodai elhelyezés a szülő (gondviselő), a gyermek és az intézmény között 

megkötött szerződés alapján jön létre az intézménybe történő beiratkozáskor. Ezen 
jogviszony fennállásának, megszűnésének és felbontásának feltételeit a szerződés 
mellett a házirendben foglalt feltételek szabályozzák.  

2. A gyermek gondviselője a szerződés megkötésével kifejezi igényét az intézmény által 
végzett nevelő és oktató tevékenységre. Az intézmény vállalja, hogy a Szentírásnak és 
a hatályos jogszabályoknak megfelelő nevelést és oktatást nyújt.  

3. Az intézmény fő nevelési célja, hogy igazságkeresésre ösztönözzön. Ebben a 
keresésben zsinórmértéket jelentenek a Biblia igazságai, és alapja a Jézus Krisztus 
keresztáldozatában megnyilvánuló kegyelem. Az intézménybe való beiratkozás és az 
óvodai elhelyezésre irányuló jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási 
jogszabályokban meghatározottakon túl a gyermek, a szülő az intézmény által 
képviselt értékeket is elfogadja, beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást.  

4. A gyermekek joga, hogy az óvodában bibliai erkölcsi nevelésben és a keresztény 
világnézet, világszemlélet és hit alapján álló oktatásban, nevelésben részesüljenek. A 
gyermek és gondviselője elfogadja az óvodának azt a jogát és kötelezettségét, hogy a 
gyermekeket a bibliai erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában 
segítse.  

5. Az intézmény pedagógusainak és dolgozóinak kötelessége, hogy az intézménybe járó 
gyermekeket a Szentírással összhangban álló erkölcsi és szellemi nevelésben 
részesítsék, biztosítsák számukra az egészséges életmódhoz való jogot, vigyázzanak 
a gyermekek testi épségére és biztonságára. Az intézmény pedagógusainak és más 
dolgozóinak kötelessége, hogy a gyerekeket erkölcsi tisztaságuk megőrzésében 
segítsék.  

6. A gyermekek, gondviselőik, a nevelőtestület és a dolgozók a Szentírást fogadják el 
mértéknek az erkölcsös, jó és kívánatos magatartás kérdésében. Az óvoda 
alkalmazottainak és a gyermekeknek törekedniük kell arra, hogy a jó erkölcs a 
nevelés során kiteljesedjen. Az óvodai élet harmonikus működését sértő, a közösségi 
életet súlyosan veszélyeztető gyermeki magatartás esetén az intézmény 
megszüntetheti az óvodai elhelyezésre irányuló jogviszonyt.  

 
II. Az óvodai felvétel és óvodai jogviszony szabályai 

 
7. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korától addig az időpontig tart, ameddig 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korától addig az időpontig tart, ameddig 
az iskola megkezdéséhez köteles kort és fejlettséget el nem éri. Ez legkorábban abban 
a naptári évben esedékes, amelyben augusztus 31-ig a hatodik, legkésőbb pedig 
abban a naptári évben, amelyben augusztus 31-ig a hetedik életévét tölti be. A szülő 
kérésére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik 
életévét augusztus 31-ig nem töltötte be a felmentést engedélyező szerv 
engedélyével. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a hatodik év után, 
ha a szakértői vizsgálat alapján a pedagógiai szakszolgálat javasolja a gyermek 
további óvodai nevelését, illetve a szülő kérésére a felmentést engedélyező szerv 
engedélyezi. 

 
8. Az óvodai jelentkezés minden év március 31-ig zajlik. Az óvodai felvétel előzetes 

elbírálása április hónap végéig megtörténik. A jelentkezésnél azon gyermek 



 

felvételét is kérni kell a szülőnek, aki a nevelési évben kezdi meg az óvodai nevelés 
időszakát (a nevelési év közben tölti be a 3. életévét). 
Az előzetes elbírálás alapján történő beiratkozás minden év május hónapban – a 
fenntartó által közzétett időpontban – történik. Az óvodába felvett gyermekek 
óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A tényleges óvodai ellátás, ideértve 
az óvodai étkezés igénybevételének időpontját az óvodavezetőnek az óvodai 
felvételről szóló írásbeli értesítése határozza meg. 

 
9. Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény igazgatója dönt.  
10. A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha: a) megkezdte iskolai tanulmányait b) 

egy másik óvoda átvette c) nem vették fel iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó 
napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti.  

11. A gyermek óvodai elhelyezése megszüntethető a szülő írásos – a gyermek jogait, 
fejlődését nem sértő, gátló – kérelme alapján (pl. külföldre távozás).  

12. A gyermek óvodai elhelyezése nem szüntethető meg, ha: a) gyámhatósági intézkedés 
alapján vették fel az óvodába b) ha a gyámhatóság védelembe vette.  

13. A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője a beíratást követően kérheti 
a felmentést engedélyező szervtől a kötelező óvodai részvétel alóli felmentést annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. 

 
III. A szülő, a gyermek, a pedagógus jogai és kötelességei 

 
 14. Az óvodai nevelés a családi nevelés támogatójaként és kiegészítőjeként funkcionáló 

intézmény. 
15. A szülő joga, hogy:  
      a) szabadon válasszon intézményt gyermekének  
      b) megismerje és véleményezze az intézmény pedagógiai programját  
      c) gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást kapjon a gyermekével 

foglalkozó óvodapedagógustól, támogatást és segítséget kapjon nevelési problémák 
felmerülése esetén 

       d) személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 
meghozatalában, javaslataival írásban forduljon az intézmény fenntartója, vezetője, 
nevelőtestülete felé, megkeresésére legkésőbb 15 naptári napon belül választ 
kapjon.  

16. A szülő kötelessége, hogy:  
       a) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, napi 4 óra időtartamig  
       b) elősegítse gyermeke beilleszkedését a közösségbe az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályinak elsajátításával  
       c) együttműködjön a gyermeke óvodapedagógusaival  
       d) tartsa tiszteletben az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát   és jogait  
       e) megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése 

érdekében  
       f) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, adjon meg ehhez minden tőle elvárható segítséget, kísérje figyelemmel 
gyermeke fejlődését 

        g) a szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában való pedagógiai munka 
kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnerek vegyenek részt, ötleteikkel 
segítsék elő a közös célunk megvalósítását 

17. A gyermekek joga, hogy:  
       a) biztonságos és egészséges környezetben, szeretetteljes légkörben nevelkedjen  
       b) emberi méltóságát és személyiségét tisztelet övezze, ne érje hátrányos 

megkülönböztetés  



 

       c) életkorának, képességeinek, érettségének és érdeklődésének megfelelő nevelés-
oktatásban részesüljön  

       d) életrendje fejlettségének és életkorának megfeleljen 
18. A pedagógus joga, hogy: 
       a) a nevelőtestületet megillető jogokat gyakorolja  
       b) személyiségi jogait tiszteletben tartsák.  
19. A pedagógus kötelessége, hogy:  
       a) a rábízott gyermekek testi, lelki védelme, nevelése, fejlődésének elősegítése az 

életkori sajátosságok, az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés elveinek 
betartásával  

       b) szülőkkel való empátiás magatartás, rendszeres kapcsolattartás, partneri 
együttműködés  

       c) a gyermekek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása  
       d) minőségi munkavégzés  
20. A pedagógusokat és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottakat titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekekkel és a családjukkal kapcsolatos minden olyan 
tény, adat és információ tekintetében, amelyről a hivatása gyakorlása közben 
szerzett tudomást.  

 
IV. Az óvodai élet rendje 

 
 21. Az óvoda munkanapokon reggel 7 órától délután 17 óra 30 percig tart nyitva. Ez idő 

alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Reggel 7-8-ig, délután 17- 17,30-ig 
ügyeleti rend szerint, összevont csoporttal működik.   

22. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket kísérjék be a csoportba és személyesen adják 
át a felelős személynek. Távozáskor mindig szóljanak a gyermekre felügyelő 
személynek, különösen az udvaron való tartózkodás idején.  

23. A gyermek a szülőn kívül más felnőttel csak akkor mehet el az óvodából, ha a szülő 
ezt írásban kéri a gyermeke óvodapedagógusától. E szülői nyilatkozat a gyermekek 
személyi anyagában kerül rögzítésre. A gyermekeket 18 év alatti személy (pl. 
testvér) nem viheti el az óvoda területéről, még szülői kérésre sem. 

24. Az óvoda udvarát az óvoda nyitvatartási idejében a gyermekek biztonsága 
érdekében nem lehet játszótérként használni. A szülő megérkezése után kb. 4-5 perc 
alatt (amennyi idő elegendő arra, hogy a gyermekek holmiját összeszedje és 
elköszönjenek) induljanak el.  

       A tornatermet a gyermekek csak óvónői felügyelet mellett használhatják, vagy olyan 
foglalkozásokon, amelyek az óvoda vezetővel le lettek egyeztetve. 

25. Az óvodában a gyermekek számára napi négyszeri étkezést biztosítunk. Folyamatos 
reggeli: 7-9 óráig Tízórai: 10-11 óra között Ebéd: 12 órakor Uzsonna: 15 órakor 

26. A szülő a gyermekét az óvodába csak délelőtt hozhatja be, később csak indokolt 
esetben, melyet minden esetben egyeztetni kell az intézményegység vezetővel. A 
délelőtti érkezés során vegyék figyelembe a csoportok napirendjét. Ajánljuk a 9 óráig 
történő érkezést. 

27. Gyermekét a szülő mindig gondozottan, tiszta, rendes ruházatban hozza óvodába. Az 
óvodásnak ruházatával a bibliai erkölcsi követelményeknek és a tisztességes 
öltözködés szabályainak kell megfelelnie.  

28. Az egészség megóvása érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermeküket mindig a 
várható időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködve hozzák az óvodába.  

29. A gyermek személyes használati eszközeiről (alsónemű, felsőruházat, váltóruha, 
tornafelszerelés, benti cipő, kinti cipő, fogkefe, stb.) a szülő gondoskodik. A 
gyermekek ruháit, más tárgyait a gyermek jelével ellátott fogason, zsákban, 
szekrényben tárolják.  

30. Ha a gyermek értéktárgyat hoz az óvodába (drága ékszer, nyaklánc), annak 
megőrzésére a pedagógus nem kötelezhető, megrongálódásáért, elvesztéséért 



 

felelősség nem terheli. Ha a szülő ragaszkodik ezek használatához, saját 
felelősségére teheti.  

31. A gyermekek az alváshoz és pihenőidőhöz szükséges megszokott kedves tárgyaikat 
minden nap behozhatják az óvodába. Könyvet is minden nap hozhatnak.  

32. Kérjük, hogy egyéb játékot otthonról csak az óvónőkkel egyeztetett napon hozzanak 
be a gyerekek az óvodába (csoportonként eltérő lehet a csoportok heti rendjéhez 
igazítva).  

33. Mobiltelefont, egyéb informatikai eszközt a gyermekeknek az óvodában használni 
tilos, még offline módban sem, ezért kérjük, ezeket ne hozzák be az intézménybe.  

34. Szúró, vágó eszközt (kés, olló, tű) csak szigorúan felnőtt felügyelete mellett 
használhatnak. Ilyen tárgyakat otthonról nem hozhatnak be.  

35. Kérjük, hogy a gyerekek az óvodában kemény cukrot és rágógumit ne hozzanak, és 
ne fogyasszanak. Más édességet, finomságot (pl. keksz, ropi, gumicukor) hozhatnak 
a különleges alkalmak megünneplésére (születésnapok, névnapok,  a csoportok 
szokás-és szabályrendszere alapján.  

36. A gyermekek, a szülők és az alkalmazottak kötelesek az intézmény minden 
berendezését rendeltetésszerűen használni.  

37. Az óvoda területén kereskedelmi- és reklámtevékenység nem folytatható.  
38. A szülők egyéni kérésekkel fordulhatnak a gyermek óvodapedagógusához, a vezető 

óvónőhöz, valamint az intézmény igazgatójához. A kérések teljesítésének feltételei: 
a gyermekek jogait, személyiségét tiszteletben kell tartani, közös egyeztetés 
szükséges, ill. esetenként orvosi igazolás (pl. mozgás alóli felmentés kérelme esetén).  

 
V. A nevelési év rendje 

 
 39. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-én kezdődik és a következő év augusztus 

31-ig tart.  
40. Az óvoda minden nyáron 5 héten keresztül zárva tart, a nyári zárás időpontjáról 

legkésőbb március 31-ig értesíti a szülőket.  
41. Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe – szakmai 

továbbképzés céljából. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti. 
Ezeken a napokon szükség esetén felügyeletet biztosítunk a gyerekeknek.  

42. Az óvodai programokról a szülő a csoportok előterében kihelyezett faliújságról 
értesülhet. Az óvónők a csoportokat érintő programokról legalább 3 nappal előbb 
értesítik a szülőket, hogy azokon a gyermekek – és esetlegesen a szüleik is – 
hiánytalanul részt vehessenek.  

  
VI. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 

 
43. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell.  
44. Ha a gyermek betegség miatt hiányzott, az óvodába orvosi igazolással jöhet vissza.  
45. Ha a gyermek családi okok miatt hiányzik 1-2 napot, azt a szülőnek elég szóban – 

előzetes bejelentéssel, legkésőbb a hiányzás első napján – igazolnia. Egy naptári 
hónapban legfeljebb 4 nap igazolható szóban. 

46. Hosszabb távolmaradás esetén (4-10 nap) előzetes óvodavezetői engedély alapján 
hiányozhat a gyermek, a szülő írásos kérelmét 3 nappal a hiányzás előtt kell az 
óvodatitkárságnak eljuttatni.  

47. A szülő az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával, de a hiányzást 
a hiányzás megszűntét követően legfeljebb egy héten belül igazolnia kell az 
óvodapedagógusoknál. Ha a szülő a mulasztást követő egy héten belül nem igazolja 
a gyermek távolmaradását, mulasztása igazolatlan.   

48. Ha a gyermek egy nevelési évben indokolatlanul 5 nevelési napnál többet mulaszt, 
az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti 
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.  



 

49. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 10 nevelési napot, az 
óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.   

50. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, az 
óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerinti illetékes gyámhatóságot.  

51. Ha a gyermek az óvodában a nap folyamán lesz beteg (belázasodik, hány, hasmenése 
van), az óvónőnek haladéktalanul értesíteni kell a szülőket, gondoskodni kell a beteg 
gyermek elkülönítéséről, esetleges ellátásáról a szülők érkezéséig.  

 
VII. Térítési díj befizetése, visszafizetése 

 
 52. Az óvoda a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. §-ában felsorolt 

szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja.  
53. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról151. §. 

(5) alapján a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) óvodai 
nevelésben részesülő gyermek után, ha:  

       a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
       b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek  
       c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek  
       d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-át  

       g) nevelésbe vették.  
54. Egyéb esetben a szülő a gyermeke napi háromszori étkezéséért térítési díjat fizet. A 

gyermek hiányzása esetén a térítési díj lemondható, ill. bejelenthető személyesen 
vagy telefonon 9:00 óráig, mely másnaptól lép érvénybe. A hétfői nap vagy a teljes 
hét lemondása megelőző hét péntek 9:00 óráig történhet.   

55. A havonta esedékes fizetési időpontok a faliújságon vannak kifüggesztve.  
 

VIII. Szociális támogatás felosztása 
 
 56. Megfelelő forrás esetén az intézmény szociális támogatásban részesítheti azokat a 

gyermekek családját, akiknek szociális helyzetük miatt ez indokolt. A szociális 
támogatás odaítélésekor az intézmény igazgatója a hozzá benyújtott kérelem, illetve 
pályázat alapján dönt. Az elbíráláshoz, javaslattételhez az igazgató bizottságot 
hozhat létre.   

57. A szociális helyzet megítélésénél a következő szempontokat lehet figyelembe venni:   
       a) a gyermek lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott 

bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 
külön tekintettel a gyermekkel közös háztartásban élő eltartottak számára, valamint 
a vele együtt eltartott gyermekek számára;  

       b) az óvoda és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,  
       c) a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi 

állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait.  
58. A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó 

három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell 
figyelembe venni.  

59. Hasonló szociális helyzetű kérelmezők esetén figyelembe kell venni az óvodai 
közösség érdekében végzett munkát.   



 

60. A pályázat vagy kérelem elbírálásához az intézmény igazolásokat kérhet. A kérelem 
vagy támogatás benyújtásától számított harminc napon belül az igazgató értesíti 
döntéséről a szülőket.  

 
IX. A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 

 
 61. A gyermekek viselkedését, magatartását, szorgalmát, tetteit az óvónő szóban 

értékeli.  
62. Az óvónő szóbeli dicsérettel, különböző eszközökkel (nyomda, matrica, jutalomhely, 

stb.) jutalmazhatja a gyerekeket.  
 

X. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei 
 
 63. A gyermek viselkedését, tetteit az óvónő szóban értékeli  
64. Az értékelésnél a szeretet megnyilvánulásainak kell előtérbe kerülnie (bátorítás; jó 

cselekedet kiemelése; javításra, jóvátételre való lehetőség felajánlása, stb.)  
65. Alkalmazásuknál mindig figyelembe kell venni a gyermek fejlettségi szintjét, életkori 

sajátosságait, érzelmi állapotát  
66. Olyan viselkedés esetében, mellyel a gyermek saját vagy társai testi épségét 

veszélyezteti, azonnali tiltás, elkülönítés alkalmazható. 
 

 
 
 
 



 

3. számú melléklet 
 

Az művészetoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 
 

I. Tanulói jogviszony létesítése, a művészeti iskolába történő felvétel 
rendje 

 
1. A Bornemisza Péter Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájában klasszikus zene 

oktatása zajlik, akkordikus (klasszikus gitár, ütő), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét), 
vonós (gordonka, hegedű), billentyűs (zongora) tanszakokon. A tanulók sikeres 
felvételi meghallgatás alapján nyernek felvételt a választott képzési szakra. A tanulói 
jogviszony, a szülő (gondviselő), a tanuló és az intézmény között megkötött 
szerződés alapján jön létre az iskolába történő beiratkozáskor. 

2. A tanulók az Alapfokú Művészeti Iskolában térítési díjat fizetnek, melynek összegét 
és a befizetés határidejét az intézmény vezetője határozatban rögzíti. 

3. A szülő (gondviselő) megfelelő indoklással kérvényezheti a térítési díj havi 
részletekben történő megfizetését, melynek elbírálására az intézmény vezetője 
jogosult.  

4. Az a tanuló, akinek a térítési díja a megadott határidőre nem kerül befizetésre, az 
órákat nem látogathatja. 

5. Tanulmányaikat az általános iskola első és második osztályban kezdő, a művészeti 
iskolába felvételt nyert tanulók előképző 1. és előképző 2. évfolyamba kerülnek 
besorolásra.  

6. Az általános iskola harmadik osztályától az alapfok 1. évfolyamon azok folytathatják 
zenei tanulmányaikat, akik hangszeres képzésre is felvételt nyernek. Azok a tanulók, 
akik felvételt nyernek hangszeres szakra, de a választott képzésen nincs hely, 
várólistára kerülnek. A várólista az adott tanévre szól. Amennyiben a megjelölt 
hangszeres képzésen hely szabadul fel, a várólistán levő tanulók szüleit értesítjük, és 
a tanulók elkezdhetik hangszeres tanulmányaikat. Abban az esetben, ha a választott 
képzésen az egész tanév folyamán nem szabadul fel hely, a következő tanévre újra 
felvételi vizsgát kell tenni.  

7. Az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók művészeti alapvizsgát tesznek, 
amelynek sikeres teljesítése előfeltétele a továbbképző évfolyamokon való 
továbbhaladásnak.  A továbbképző évfolyamok tanulmányi ideje négy év, melynek 
végén a tanulók művészeti záróvizsgát tesznek. 

 
 

II. A tanulói jogviszony megszűnése 
 

8. Amennyiben a szülő (gondviselő) az iskola vezetője számára írásban nyilatkozik, 
hogy gyermeke nem folytatja zenei tanulmányait, megszűnik az alapfokú művészeti 
iskolával fennálló tanulói jogviszony. 

9. A tanulói jogviszony a kiiratkozás napján szűnik meg. 
 
 

III.  Az alapfokú művészeti iskola tanulmányi követelményei, a tanulók 
értékelése 

 
10. A választott főtárgy (szolfézs előképző, majd hangszer) mellett kötelező elméleti 

tantárgy a szolfézs. Mindkét tantárgy látogatása kötelező. A főtárgyi óra heti 2x30 
perc, a szolfézs 2x45 perc. A tanulók kötelesek a hangszeres és a csoportos óráikon 
felkészülten, megfelelő felszereléssel megjelenni. 



 

11. A főtárgy- és a szolfézs tanárok a tanulók teljesítményét havonta értékelik. Az 
előképző évfolyamokon szöveges értékeléssel, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokon pedig érdemjeggyel és szorgalmi jeggyel osztályozzák a tanulókat. Az 
alapfokú művészeti iskola tanulói zenei tanulmányaikról tanévente félévi 
meghallgatásokon és év végi vizsgákon adnak számot.  Év végén minden tanuló 
alapfokú művészeti iskolai bizonyítványt kap. A tanév folyamán szaktanáraink több 
növendékhangversenyt is rendeznek, melyeken a szülők előtt is bemutathatják a 
gyerekek hangszeres tudásukat. 

12. A szolfézs tantárgy látogatása az alapfok első évfolyamtól kezdve négy tanéven 
keresztül kötelező. A negyedik évfolyam végén a szaktanár javaslata alapján a 
tanulók előrehozott művészeti alapvizsgát tehetnek szolfézs tárgyból. Azok a 
tanulók, akik sikeres alapvizsgát tesznek, a szaktanárok javaslatának 
figyelembevételével választhatnak, hogy az ötödik tanévtől milyen kötelezően 
választható tantárgyat szeretnének látogatni. Kötelezően választható tárgyak: 
zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, szolfézs-zeneelmélet. Azok a 
tanulók, akik a negyedik tanév végén nem tesznek előrehozott alapvizsgát szolfézs 
tárgyból, az ötödik tanévtől tovább folytatják kötelező szolfézs tanulmányaikat és az 
ötödik vagy legkésőbb a hatodik év végén teszik le az alapvizsgát. 

 
 

IV. A hangszerhasználat és hangszerkölcsönzés rendje 
 

13. Az alapfokú művészeti iskola tanulói az iskolában található hangszereket és 
tartozékokat (pianínók, digitális zongora, kottaállványok, ütőhangszerek) szaktanári 
engedéllyel és felügyelettel használhatják, valamint az iskola hangszereit (furulya, 
fuvola, gitár, gordonka, hegedű, klarinét) kölcsönözhetik.  

14. A hangszerhasználati- és kölcsönzési jog azokat a tanulókat illeti meg, akiknek 
művészetoktatási térítési díja befizetésre került.  

15. A hangszerek kölcsönzésekor a szülő (gondviselő) kötelezvényt tölt ki, amelyben 
felelősséget vállal a kölcsönzött hangszer épségéért, védelméért. A hangszer 
kiadásakor a szaktanár digitális fotót és rövid leírást készít a kölcsönzött hangszer 
és a hozzá tartozó kiegészítők állapotáról. Amennyiben a kölcsönzött hangszer 
meghibásodik vagy elveszik, a szülő (gondviselő) köteles a javítás költségét, illetve a 
hangszer értékét megtéríteni.  

 
 

V. A mulasztásokról és azok igazolásáról 
 

16. A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai 
elfoglaltság) maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról. 
A távolmaradásáról szóló előzetes szülői vagy iskolai kérés esetén a mulasztás 
igazoltnak tekintendő. Amennyiben a tanuló hiányzik az óráról, a távolmaradás okát 
a zenei órákon használatos tájékoztató füzetében köteles igazolni, különben 
távolléte igazolatlannak minősül. Az órarend szerinti foglalkozásokról való 
távolmaradást 8 napon belül igazolni kell. Igazolást a szülő, az orvos, az iskola 
(általános iskola, gimnázium) pedagógusa adhat.  

17. Ha a tanuló késik az óráról, a zenetanár a kieső foglalkozási időt nem köteles pótolni. 
A tanóra hosszának egyharmadát (hangszeres óra esetén 10 perc, csoportos óra 
esetén 15 perc) meghaladó késés hiányzásnak számít.  

18. A tanulók igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és kötelező tárgyi naplóban 
vezetett mulasztások alapján összesítik a pedagógusok. Ha az igazolatlan 
mulasztások ismétlődnek, a szaktanár a tanulót és szüleit annak következményeire 
legalább két alkalommal figyelmezteti. Három igazolatlan hiányzás után szóban 
jelzünk a szülő felé, 5 illetve 10 igazolatlan hiányzás után írásban küldünk értesítést.   



 

19. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 
tanítási órák egyharmadát – 22 órát – meghaladja, a tanítási év végén nem 
osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 
tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga teljesítését akkor tagadhatja meg, ha az 
igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát.  

 
 

VI. Az alapfokú művészeti iskola tehetséggondozási programja 
 

20. A kiemelkedő eredményeket elérő növendékek bekerülhetnek az Alapfokú 
Művészeti Iskolában zajló tehetséggondozási programba. Ezeknek a tanulóknak a 
heti 2x30 perces hangszeres órán felül plusz 60 perces hangszeres órát biztosítunk, 
emellett fővárosi-, regionális- és országos művészeti versenyeken vehetnek részt. 

 
 

VII. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 
 

21. Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

22. Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

23. A művészeti alapvizsga és záróvizsga részletes ismertetését a Bornemisza Péter 
Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 
pedagógiai programjának 3.3. fejezete tartalmazza. 

 
 

VIII. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 

24. Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga 
teljesítése alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni 
versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került. Ha a tanuló már rendelkezik a 
zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alapvizsgával vagy 
záróvizsgával, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 

 
 
  



 

4. számú melléklet 
 

A digitális oktatásra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 
 
Iskolánk digitális házirendje a hatályban lévő házirend (innentől: általános házirend) 
melléklete. 
Az általános házirend szabályai a digitális munkarend idején is hatályban vannak. 
A digitális házirend a digitális munkarend idején határozza meg az iskola működési rendjét. 
Hatálya kiterjed valamennyi tagozatunkon és intézményegységükben iskolánk pedagógusaira, 
diákjaira és a szülőkre (gondviselőkre). 
Az iskola a következő oktatási felületeket használja a digitális oktatás idején: 

- alsó tagozat: Google Classroom 
- felső tagozat és gimnázium: Moodle 

Annak érdekében, hogy az esetleges digitális oktatásra való átállást megkönnyítsük, illetve a 
hiányzók számára biztosítsuk a hatékony információáramlást, 2020. szeptember 28-tól a 
jelenléti oktatás kiegészítőjeként már használjuk ezeket a felületeket (pl.: ide kerülnek fel a heti 
tervek, amennyiben a tanár/tanító kéri, ide lehet feltölteni a hiányzóknak a beadandó 
feladatokat…).  
Ezek a felületek a tanárok és a tanulók közötti kommunikáció elsődleges fórumai, csak oktatási 
célra használhatóak. A pedagógusok és szülők közti kommunikáció fórumai továbbra is az e-
mail és az elektronikus napló. 
Tiszteletben tartjuk a családi életet, a tanulók, a kollégák pihenéshez való jogát. Amennyire csak 
lehet, csökkentjük a szülőkre háruló oktatási tevékenységet. 
Figyelembe vesszük az általunk tanított korosztály digitális képességeit. 
A jelenléti oktatás idején erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy diákjaink minél 
szélesebb körben felkészüljenek az esetleges digitális távoktatásban való helytállásra. 
 
A tanuló 

- A tanulónak joga van a tanuláshoz, és ahhoz, hogy a feladatok teljesítéséhez segítséget 
kapjon az iskolától. 

- A tanuló viselkedése az online órán: 
o Pontosan lépjen be az online óráira! 
o Ha van előzetes feladat, készüljön fel az órára! 
o Készítse elő az órához szükséges taneszközöket! 
o  Az online óra tanóra, a tanórán való részvétel szabályai érvényesek rá 

(öltözködés, tiszteletteljes magatartás a tanár és az osztálytársak felé, aktív 
részvétel).  

o Az online óra vezetője a pedagógus, az óra rendjét ő határozza meg: kamerák 
bekapcsolása, mikrofonok be- és kikapcsolása, feladatmegoldás. Ha a tanuló részt 
vesz az órán, de objektív okból nem tud eleget tenni a tanár óraszervezéssel 
kapcsolatos kérésének (pl. kamera vagy mikrofon használata), ezt 
üzenetküldéssel jelezze a tanárának. 

o A tanuló nem csetelhet a háttérben, nem készíthet felvételt (kivéve, ha 
megbeszélte a tanárával), képernyőfotót az óráról. 

o Ha technikai okok miatt megszakad a kapcsolat, a lehető leghamarabb lépjen 
vissza az órára. 

o A tanuló maximum kétszer léphet be az órára egyidejűleg (ha technikai okok 
miatt két profilja van).  

o A tanuló viselkedésével nem akadályozhatja az óra menetét, ha ezt mégis 
megteszi, kizárható az óráról. A fentiek megsértése esetén a tanuló szaktanári 
figyelmeztetőt kap, amit a pedagógus az elektronikus naplóban rögzít, és értesíti 
erről a szülőt és az osztályfőnököt. 



 

o A tanuló nem adhatja meg a Moodle hozzáférését másoknak és nem jelentkezhet 
be más tanuló helyett. 

- A tanulók a tanár elérésére a tanár munkahelyi e-mailcímét, vagy a tanár által 
tanulócsoportjuknak megadott elérhetőségeket használhatják. 

- Általános iskolában a szülő, gimnáziumban a tanuló jelezze az osztályfőnök és a 
szaktanár felé, ha nem tud részt venni az online órán. 

- Teljesítse a feladatait: határidőre – vasárnap 24:00 – küldje vissza, töltse fel a tanárai 
által meghatározott feladatokat, a kért formátumban a Moodle / Classroom megfelelő 
felületére, írja meg a teszteket. 

- Megengedhetetlen a tanulók között a verbális, az online bántalmazás, zaklatás, 
kiközösítés (mobbing, bullying). 

 
A pedagógus 

- Adjon segítséget, információt, támogatást a tanulóknak és a szülőknek a digitális oktatás 
sikere érdekében. 

- Készítse el a tantárgyára vonatkozó heti tervet és ezt töltse fel az iskola által 
meghatározott felületre hétfőn 8 óráig. 

- Elkészíti a heti tervet a tanulócsoportjai számára: 
A heti terv a jelenléti oktatás kiegészítőjeként arra szolgál, hogy a hiányzó tanulók 
információt kapjanak a csoportjukban folyó munkáról – az óra címét, a tananyagot (pl.: 
tankönyv oldalszáma) és a feladatokat tartalmazza. 

- Távoktatás idején a heti terv részletesebb, több benne a magyarázat, és tartalmazza az 
online órákhoz kapcsolódó információkat is. 

- Az iskola által meghatározott határidőre – vasárnap 24:00 – kérje a beadandó 
feladatokat a diákoktól. 

- A diákok számára csak annyi tananyagot, feladatot jelölhet ki, amennyi a tantárgy heti 
óraszámának időkeretében megoldható. Ezen felül a gimnáziumban heti 60 perc alatt 
megoldható feladatot jelölhet ki a pedagógus a kötelező érettségi tantárgyakból. 

- A tanóra napján beírja az óra témáját az elektronikus naplóba, az érdemjegyeket is vezeti 
az osztályozó napló felületén. 

- Ha a szülőtől/tanulótól/osztályfőnöktől kapott információt arról, hogy valamilyen ok 
(pl.: technikai, betegség, családi probléma) miatt ideiglenesen nem tud részt venni egy 
tanuló a digitális oktatásban, segítse a tanuló felzárkózását, jelöljön ki számára 
méltányos határidőt a feladatai teljesítésére. 

- Adjon meg kéthetente egy órát (nem tanulócsoportonként értendő, hanem összesen), 
amikor „online fogadóórát” tart, a tanulók és a szülők itt feltehetik a kérdéseiket. 

- Nem nyújthatja meg az online óra hosszát (egy óra maximum 45 perc lehet, 
természetesen lehet rövidebb is, ha az óra célja megvalósul).  

- Adjon visszajelzést a diákok számára a beadott munkáikról (házi feladat, projekt, 
teszt…), ez lehet szöveges értékelés vagy érdemjegy is, az utóbbit vezesse be az 
osztályozónaplóba. A visszajelzés, javítás határidejére az általános házirendben 
meghatározott szabályok érvényesek. 

- Ha a tanuló rendszeresen nem teljesíti a tantárgyi követelményeket (pl.: nem reagál a 
pedagógus megkeresésére vagy egyszeri és előre kért hosszabbított határidőre sem 
küldi vissza a feladatokat), jelzi az osztályfőnöknek. Ebben az esetben a szaktanár 
kötelezheti a diákot az online órán való részvételre. 
Ha a tanuló félévkor vagy év végén nem osztályozható (ennek megállapítására az 
általános házirend szabályai érvényesek), osztályozó vizsgát kell tennie. 

- A diákok határidő után beadott munkáinak értékeléséről a pedagógus a saját 
hatáskörében dönt. 
 

Az osztályfőnök 
- Kísérje figyelemmel az osztálya motivációs szintjét, tanulmányi eredményeit a digitális 

oktatás idején is. 



 

- Segítse a kommunikációt a tanulók, a szülők és a szaktanárok között. 
- Ha a tanuló nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, felveszi a kapcsolatot a tanulóval, 

a szüleivel, az intézményegység vezetőjével. 
 
Az iskola vezetésének feladata az összhang kialakítása, és mindezek ellenőrzése. 
 
 
 




