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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Házirerrd állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valarniltt az

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítarri az iskola törvérryes n-rűrködését, az iskolai

nevelés és oktatás zavaftalan rnegvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életé-

nek megsZerveZését.

A KOSZISZ Szent Istvát,t Girnnáziurn célja, hogy felkészítse tanulóit az órettségi vizs-

gára, a felsőfokú tanulmányokra és a minclennapi életben történő boldogr-rlásra.

lskolánk í'eladatárrak tekinti a tariulók egészséges testi, szellemi, erkölcsi, érzelmi

fej lődésének biztosítását.

Az intézmériyben folyó képzés olyan rnunkakörök betöltésére képesít, arnelyekben a

potlttlsslig. nregbízhattiság és a lttrlttll,ál1 viselkctlós alallvet(i kövctclnónyek. Éppcn

czót,t ezeket a tulajdonságokat iskolai életükben. értékelésiikben is kienelkedii .jelentő-

sógiioknck tar{Lrk. Az iskola egyliázi jcllcgéből aclticl(larr rlagy hangsúlyt t'cktetiirlk az cr-

kiiIe.i (r all 's'). i,llell]]i llcv(.I(,\lc.

1,1,. Jogi alapok

Az iskolai életnek, s ezerr beIüI a Házirenclnek a kereteit a következő jogszabályok

és dokumentumok szabják meg:

- a KOSZISZ Szent István Girnnáziurn Pedagógiai Programja, Szervezeti és

Működési Szabályzata

- a 2011 . évi CXC. Törvény a nernzeti köznevelésról.

- 20/2012.(YííL 31.) EMMI rendelet

Alapvető elvárás, hogy tanulóínk és Xmáraink, dolgozóínk viselkedését, cseleke-

deteit hassa át a keresztény szellemű nevelésből ./hlradó szeretet, megértés, tisztelet,

megbecsiilés és a.lblelősségérzet.

1,2. A Házirend érvénye

A Házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Hatálya kiterjed a gimnázium
tanáralra, diákjaira, technikai dolgozóira és minden olyan személy,re, aki az épületet

használja.



Kötelezó betatlani az iskola épületében, udvarán, továbbá az iskola épületén kívül

tarlott iskolai, illetve iskolálroz kötódő, a tanulóiílírságot érirrtó rendezvényeken. (pl.

osztálykirándulás, zarárrdoklat, szalagavató stb.)

A nevelótestiilet a Házirenclet a 2022. augusztus 3l-én megtartott nyitó értekezleten

fogadta el,

A Házirend elfogaclásakol a Diákönkonnárryzat egyetérlési jogot gyakorol. A Házi-

rend a fenrrtarló jóváhagyásával válik hatályossá,

Hatályba lépésének idópontja: 2022. szepten,ber 0I ., ezzel a dátun-rmal az előző Házi-

rend érvérryét veszti.

l. A Házirend elóírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak,

szülőnek, valanrint az iskola alkalrnazottailrak) meg kell ismernie.

2. A Házirend egy-egy példánya rnegtekinthető:

. az iskola könyvtárában,

. az iskola nevelői szobájában,

. az iskola igazgatőjánáI,

. azosztáI5íőnököknél,

. a diákörrkorrn ányzatot segítő nevelőnél,

. az iskolai szülói szervezet vezetőjénél,

3. A Házirend egy példányát a közoktatási törvénynek megfelelőerr- az isko-

lába történó beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

4. Az újonnan elfogadott, vagy módosított Házirend elóírásairól minden

osztálytönöknek tájékoztaüri kell :

. a tanulókat osztállönöki órálr;

. a szülóket szülói értekezleterr.

5. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülókre vonatkozó szabá-

lyait mirrden tanév elején az osztályfőnököktrek meg kell beszélniük:

. A tanulókkal osztállönöki órán;

. A szülőkkel szülői érlekezleten.

6. A Házirendről rninden érintett tájékoztatást kérhet az iskola

igazgatójátő|, igazgatólrelyettesétől, valarnint az osztállőnököktól a neve-

lők fogadóóráján, vagy - ettől eltérően - elóre egyeztetett idópontban.ű



A t-eliilvizsgálat rencl j e

A Házirerrd felülvizsgálatára évente, a tanév elején kerülhet sor. A í'elülvizsgálást, rnó-

dosítást az igazgató, a nevelótestület legalább 30%o-a, és a Diákörrkonnárryzatkezderné-

nyezheti, valamint jogszabályi változások tehetik szükségessé. A szülói rnunkaközös-

ség, a diákönkormányzat, a nevelőtestület elfogaclásáról jegyzőkönyv késztil, valamint

fenntarlói jóváhagyás szülkséges.

A jelen Házirerrclet a nevelőtestiIet a 2)22.augusztus 3l.-én megtaftott érlekezletén

100% rrrellette 0% ellerre 100% leadott szavazaltal és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

A Diákönkonnályzat - a 1ogszabályban r-rreglratározott körberr a Házirencl elfogadá-

sával egyetért.

Az iskolavezetés a mutrkaközösség-vezetők vélernérryének kikéróse után - szükség ese-

tén - éverrkérrt, a tanév végén í'elülvizsgálja a Házirendet.

A módosítással foglalkozó nevelőtestületi értekezletet a nevelőtestület legalább egyhar-

madának kérésére össze kell hívni.

Tanév közben csak a közporrti szabályozók (örvények, rerrdeletek) változása esetén 1e-

het rnódosítani a Házirendet.

1.3. lntézményiadatol<

Itrtézrnény neve: KOSZISZ Szent István Gimnázium

Székhelye: 4244 Újfehénó, Eötvös József utca 25.

Telefonszáma: 421290-053

E-mail: ujfeherto@okt.koszisz.hu

OM-azonosítója: 201756

FerTrrtatlója: Kolping Oktatási és Szociális Intézrnérryfenntaíó Szervezet

Címe: 1035 Budapest, Vihar u. 8,

2. A gyermek, a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késés-
ének igazolására vonatkozó előírások
A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valarrrint a tanórán kívüli foglalkozásokról

igazolni kell.

A sziilő egy tanév folyarnátr gyermekének hárorn nap hiáttyzását igazolhatla. Ez a|ó|

mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat.



A tanuló a szüló előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben tnaradhat távol

az iskolától. A sziilő ilyen esetben is köteles a lehető leglramarabb (egy napon beiil)

bejelenteni a mulasztás tényét és okát az osztály'tőnökrrek.

2.1". Hiányzások és igazolásul<

A rnulasztó tanuló iskolába jövetelérrek elsó napján, de legkésőbb öt tanítási napon

belürl

vagy sziilői,

vagy orvosi,

vagy egyéb hivatalos i gazolással igazolhatja tnulasztását.

Mulasztás esetén az igazolást az osztálfiőnökrlek kell benutahi, amit a szüló a

kézjegyével is igazol.

A tanuló órái igazolatlannak rniriősiilnek, ha az előírt határidő alatt nern igazolja

távolmaradását.

A sziilői igazolást az ellenőrző könyvbe kell beíratni.

Ha a tanulónak egy tanóvberr az igazo|t és igazolatlan rnulasztása együttesen

meghaladja a 250 órát, a tariév végén nern osztályozható, kivéve, ha a nevelő-

testület osztályo ző vizsga letételét engedélyezte.

Ha az igazo|atlan órák száma eléri a 30 órát, a családi pótlék íolyósításának

felfiggesztését és a védelernbe vételt rnérlegelés nélkiil, kötelezően el kell rendelni.

Ha a mulasztás igazolatlan, az iskola, köteles a szülőt értesítelri a tanköteles

tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve ha a netn tanköteles tarruló igazolatlan

mulasztása a l0 órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelrnét az

igazoIaíIan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelerr ma-

raclt, és a tanuló ismételterr igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyennekjóléti szol-

gálat közlernűrködését igénybe véve rnegkeresi a tanuló szüleit.

Ha a tar-rulót kérelrnére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási

év végéig köteles azon részt venni, feltéve, hogy ene a beiratkozás előtt írásban fel-

hívták a tanuló és a szüló figyelrnét. A nem kötelező tanórai foglalkozást az

értékelés és minősítés, a rrrulasztás, továbbá a magasabb évfolyarnra lépés tekinte-

tében úgy kell tekirrteni, mintlra kötelezó tanórai foglalkozás lenne.

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

adott tantárgyból a tanítási órák 30oÁ-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesitrnénye

a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető a tanítási év végén nern



osztályozható, kivéve, ha a nevelótestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát

tegyerr. Az osztállönök l0 % elérése utárr köteles érlesíterri a sziilőket, és felhívni

a tigyelrnet a további hiányzás következnrérryeire. A tantestiilet rnegtagadhatja

az osztáIyoző vizsgát azon tanuló esetén, akinek a 30% óraszárnon belül több

az i gazolatI an hiányz ása.

Ha a tarruló tariítási év végén bánnilyerr ok rniatt nem osztályozható, és ha

a trevelőtestület rrern tátnogatja az osztáIyozó vizsga rrregtarlását, akkor tanulrná-

rryait évfolyarnisrnétléssel fol}.tathatj a.

2.2. Késések és igazolásuk

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nern érkezik rrreg, késik, azt igazolrria kell.

A késések ideje összeadandó. Amennyiberr ez az idő eléri a tanórai loglalkozás idejét,

a késós egy igazolt vagy igazolatIan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki

a tanóráról. Amennyiberr a tatruló, tar-rulók nern önhibájukból késnek, úgy a dolgozat-

írás elmarad.

A távolrnaradás kérésének rendje

. egy tanóráról a szaktanár engedélyével rnaradhat távol a tanuló,

. az osztálrúőtlök a szülő ellenőrző könyvbe írt kérésére egy-egy alkalornmal

. legfeljebb 3 tanítási napról való távolmaradásra adhat engedélf, ha a ta-

nuló magatarlása és tanulrnárryi eredrnénye rnegfeleló,

. 3 napnál hosszabb idejű távolmaradásra csak az igazgató adhat előzetes

engedéll a sziilő ellenórzó könyvbe ífi kérésére, az osztállönök tá-

mogató javaslatára.

A hiányzások mirrősítése tarrtestületi döntés alapján

A tantestÜlet az alábbiak szerint döntött az igazolatlan órák visszaszorítása érdekéberr:

- a tanuló 3 igazolatlan óra esetében osztályfonöki tigyelrneztetésben,

- 7 igazo|atlan óra esetében osztállönöki intésben,

- 10 igazolatlan óra esetében pedig igazgatői figyelmeztetésben részesül.



4.

3" A tórítési díj, tandíj befizetésóre, visszafizetésére vonatkozó ren-
deIl<ezéseket, továbbá a tanu|ó á|tal e|őá|lított termék, dolog, al-
|<otás vagyoni jogára vonatkozó dtjazásszabályai

Az iskola pedagógiai programja alapjárr a térítési díj és a tanclíj ellerréberr folyó oktatást

minden tanév elején az iskola munkaterve határozza neg.

Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által rnegállapított szabá-

lyok szerint az oktatással összeíüggő térítési díjak és tandíjak rnértékéről és az esetle-

ges keclvezrnér-ryekról tanéverikérit az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a

nevelőtestület és a sziilői rnunkaközösség vélernényét.

Intézményünkben nincs megszervezett cliák étkeztetés.

A tar-ruló által előállított tennék, dolog, alkotás térítés nélkül keriil az intézmény tu-

lajdonába.

5,

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megá||apításának és
felosztásának e|veit, a nem alanyijogon járó tankönyvtámogatás
elve, az elosztás rendje

A tankörryv vásárlásához biztosított - nern alanyi jogon járó- állarni támogatás

tarrulók közötti szétosztásának rnódjáról és mérlékéról évente a nevelőtestület dönt.

Arnennyiben e támogatás a szociális elvek figyelernbevételével kerül odaítélésre, a

döntésnél előrry,t élvez az a tanuló, aki hátrárryos helyzetű, akinek magatarlási és ta-

nulmányi munkája megl-elelő, illetve aki állarrri gondozásban van.

A tanu|ók vé|eménynyilvánításának, a tanu|ók rendszeres tájékoz-
tatásának rendje és formái
Első tanítási órának legfeljebb 45 perccel korábbarr történő elkezrlésének

í gaz gatói b ev ezeté s éhez,

- jogszabályban rneghatározott ügyekben az iskolai szeruezeti és nűködési

szabályzat elfogadásakor és módositásakor,

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek rneghatározásakor,

- azi{úságpolitikai célokrabiztosítottpénzeszközök felhasználásakor,

- a Házirend elfogadásakor, illetve rnódosításakor,

- az iskolai SZMSZ a diákokat érintő részének elfogadásával és

módosításával kapcsolatosan,

10



- a DÖK rnúköcléséhez szükséges ieltételek biztosításában,

- fegyelmező intézkedések formái és alkalnrazásának elveiben,

- iskolai sporlkör és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás fonnáiról és rendjé-

ről"

- a tnindennapi testeclzés forrnáiól,

- tanulói jogviszontryal összefliggő bárrnely egyéb kérdés szabályozásakor,

- tanulói vélernénynyilvánítás rerrdszeréről,

- tarrrrlók jutaltnazásának elveiről és forrnáiról,

- a tanulók rendszeres tájékoztatásárrak rendjéről és fonnáiról,

- az iinnepélyek rendjében és a hagyornányápolásban.

Véleményezési jog

A véletnényezési jog szernpondából a mindenkori legalacsorryabb osztálylér

szán (vagy legalább 20 fő) minősül a tanulók nagyobb közösségének.

Az iskolai diákönkonnányzat véleményét ki kell kémi:

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések rn eghozatalánál,

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

- a tanulói páIyázatok, versenyek rneghirdetéséhez, megszervezéséhez,

- az iskolai sportkör rnírködési rendjérrek megállapitásához,

- a tanórán kívüli tevékenység fonnáinak rneghatár.ozásálroz,

- a könyvtár, a sportlétesítmények múködési rencljérrek kialakításál-roz,

- iskola megszürntetésével, átszervezésével, felaclatának megváltoztatásával, ne-

vérrek megállapításával kapcsolatos ferrntarlói döntés elótt,

- iskolavezető megbizásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos fenn-

tal1ói döntés előtt,

- iskolai költségvetés fenntarlói meghatározása és módosítása előtt.

- tanév lrelyi rencljének (munkatervnek) nevelőtestületi elíbgadásakor a tanulókat

érintő programok tekintetéberr.

- tankönywásárlásitárnogatásrnódjával kapcsolatos nevelótestületidöntés előtt,

- tanuló ellen irrdult fegyelmi eljárás során az iskolai diákönkormányzattól.

- a tatrr"rlószobai foglalkozásokra való felvétel, a kollégiurni elhelyezés iránti kér-

elern elbírálása elveinek meghat ározásához.

11,



Döntési jogot gyakorolnak

A nevelőtesttilet vélemérryélrek rneghallgatásával ciöntési jogkört gyakorolnak saját

közösségi életük:

a) tervezésbelr,

b) szervezésben,

c) tisztségviselőik rnegválasztásában.

A nevelótestület vélernérryének kikérésével dönt:

a) saját műrködésükről,

b) a Diákönkonnányzat múködésélrez biztosított anyagi eszközök felhasználá-

sáró1,

c) a Diákönkonn ányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról,

d) a Diákönkonnán}zatot segítő nagykorú szernély felkérése, megbízása

a Diákönkonnányzat képviseletével,

e) tariítás nélküli egy munkarrap programjáról,

f.) hatáskörei gyakorlásáról,

g) a tájékoztatási rendszer, iskolarádió szerkesztősége tanulói vezetőjének

(felelós szerkesztőjének), munkatársának rn egbizásáróL

JogorvosIati lehetőségek

A tanuló joga különösen, hogy jogai megsértése esetén jogszabályban meg-

lratározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvános-

ságot. A nevelési- oktatási intézrnény a gyennekkel, a tanulóval kapcsolatos

dörrtéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a

tanulóval, illetve a szülővel.

A tanuló, a sziJ'lő, az iskola döntése vagy irrtézkedése, illetve irrtézkedésének

elrnulasztása ellen- a közléstól, errnek hiányában a tudornására jutásától szátn!

tott tizenöt napon belül - a gyenrrek, tanuló érdekében eljárást indítlratnak,

kivéve a rrragatarlás, a szorgalom, valamint a tanulrnányok értékelését és rrri-

nősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanuhnányok

minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalrnazott helü
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tantervben neghatározottak alapján törlént, illetve a minósítéssel ösz_

szefiiggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyta vonatkozó rendelke-

zésekbe ütközik,

Az eljárást meginclító kérelern, ha:

- egyéni érdeksérelernre hivatkozással nyújtják be, felülbírálati kérelem,

- jogszabálysértésre lrivatkozással nyujtják be, törvényességi kérelern.

A fenrrtarló képviselője jár el, és hoz rnásodfokú döntést

- a törvérryességi kérelern, továbbá

- a tanulói jogviszony létesítésével és megsziintetésével, a tanulói fegyelrni

tigyekkel kapcsolatban berryújtott felülbírálati kérelern tekintetében.

A feliilbírálati kérelrnet - a (4) bekezclésberr felsorolt felülbírálati kérelrnek ki-

vételével - az iskolaszék, illetve, ha ilyen nem rnűlködik, a rievelőtestület tagja-

iból álló, legalább hár,orntagú bizottság vizsgálja rneg.

A vizsgálat eredrnényeképpen az iskolaszék, illetve a bizottság

a) a felülbírálati kérelmet elutasítja,

b) a döntés elrnulasztóját döntéshozatalra utasítja,

c) hozott döntést megsernrnisíti ós a döntéshozót új döntés rneghozatalára utasítja.

A felülbírálati kérelem és a törvélryességi kérelem benyujtásával kapcsolatos

határidő számitására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra

az államigazgatási eljárás általárros szabályairól szóló törvénynek a rendelkezéseit

kell alkalrnazni.

A tarruló, a szülő a fenntartónak a törvényességi kérelem, továbbá a felülbírá-

lati kérelem tárgyában hozott dörrtésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a

közléstől számított hanninc napon belül, jogszabálysértésre és tarrulói jogvi-

szony.ra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre hivatkozással.

A trevelési oktatási intézmény döntése jogerős, ha a (2) bekezdésben meghatározott

határidőn belül nem nyújtottak be eljárás rnegindító kérelmet, vagy az e|járást

megindító kérelem berryújtásáról 1ernondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jog-

erőssé. A közlésnél az ál\amígazgatási eljárás általárros szabáIyairóI szóló törvérry ren-

delkezéseit kell alkalrnazni, A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági fe-

liilvizsgálatát kérték. A rnásodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a
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döntéshozó, ha azI a nevelési-oktatási intézrnénybejáró többi tanuló nyorr,rós érdeke

indokolja.

A közoktatásban intézkedésre jogosult szernély yagy szeryezet a Diákörrkorrnárryzat,

a rrevelótestület, az iskolaszék, sziilői szervezet (közösség) javaslatára, lranninc napon

belü1, a hell örrkonrrányzat képviselőtestülete (közgyírlése) legkésőbb a lranrrincadik

napot követő első iilésen érderni választ köteles adrri.

Az iskolai Diákönkormányzat

A Diákönkonnárryzat véleményezési joga szernporrtjábó1 az iskola tanulólétszárná-

nak 50 %-át meghaladó közösség minősiil nagyobb közösségnek,

1 . A Diákönkormárryzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre

kiterjed.

2. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeikrrek képviseletére, a tanulók

tanórán kívüli, szabadidós tevékenységérrek segítéséte az iskolában diák-

örikorrnányzat múköclik.

3. 3. Az iskolai Diákönkonnányzat tevékenységét az osztályokban

megválasztott küldöttekből, valatnint a diákkörök képviselóiből álló di-

ákönkorrnárryzati vezetőség irányítja.

4. A Diakönkonnányat tevékenységét az iskola igazgalőja által megbízott

nevelő segíti,

5. Az iskolai Diákönkonnányzat képviseletét az iskolai Diákönkon-r-rányzatot

segítő nevelő látja el. A Diákönkonnányzatot megilletó javaslattételi, véle-

ményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt Diákönkormán}zatot segítő

rrevelőnek ki kell kémie az iskolai Diákönkonnányzat vezetőségétrek

véleményét.

6. A gyermekek, tanu|ók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki képességeihez méften

. példamutatómagatartásttanúsít,

t folyanatosan jól tanul,

. vagy osztálya, az iskola érdekében közössógi rnurrkát végez,

. vagy iskolai, iskolán kívüli tanulmánl, spor1, kulturális stb. versenyeken, ve-

télkedőkön, vagy elóadásokon, bemutatókon vesz részt,
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. vagy bánnely más módon hozzájárul az iskolajó hírnevének megőrzéséhez

és rrövelésélrez az iskola jutalornban részesíti.

E lvek

A tanulók jutalrnazásárrak fonnái tanév közberr:

- kiemelkeclő szaktárgyi tudásér1 szaktanári dicséret

- jó tar-rulrnányi eredrnérryért, helyi, iskolai szintűt versenyelr eléft első lrárorn lrelye-

zéséft, az iskola retrdezvényein való közrernúködésér1, közösségi munkáért osz-

tállónöki dicséret,

- jeles, kitűrrő tanulrnárryi eredményér1, kiernelkedő spor1 és kulturális tevékenysé-
gér1, közösségi tnunkáért igazgatói dicséret.

6.1, A jutaImazás formái

. szaktanári clicséret

. osztályíőnökiclicséret

. igazgatói dicséret

. nevelőtestületidicséret.

Az egész évben kiemelkedő rnunkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és rnagatarlási

dicséretét a bizonyítvátryba be kel1 vezetni. A legjobbak oklevéllel is jutalmazhatók.

A jutalmazások odaitéléséről az osztályíónök javaslatára az igazgató dönt.

6.2. A magatartás értékelése
A példás: rnagatarlású tanuló intézrnónyi és iskolán kívüli viselkedése példamutató,

Az intézmény,t Házirendet rnegtartj a és másokkal is megtarlatja. Az irrtézményi köve-

telményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség munkájába.

A tanárok 90-95%-a példásnak tartj a.

A jó: magataftású tanuló az tntéznényi rendszabályokat következetesen betartja. A
közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A köri.ilötte törlénó laza visel_

kedések ellen nem mirrdig lép fbl. Tanáraival, a 1élrrőttekkel és társaival szemben

őszinte, tisztelettr"rdó. Magatarláskultúrája esetenkált kifogásolható. Vigyáz iskolája,

közössége vagyonára és a jó hímevére.

A változó: rnagatartású tanrrló viselkedésével szemben kifogás meriil fel. Igyekezete

ellenére megismétlődnek kitbgásolható cselekedetei.



A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi mLrnkából

csak irányítással és nern szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és

rossz között ingadozó. A közös prograrnokról gyakratr igazolatlanul távol marad. Ta-

rráraival, társaival szetnbeni tnagatafiása nem mindig udvarias. Irrdulatait nem tninclig

képes fékezni. Hangnet-ne kiíbgásolható. A t-egyelrnező intézkedések valamelyikében

részestilt.

A rossz: rnagatartású tanuló aHázirend szabályait nagyorr liiányosan tarlja be. Kivonja

rnagát a közösségi í'eladatokból, rossz hatással varr a közösségre, rnurrkájuk eredtné-

nyességét is gátolja, rossz példát mutat. bornlasztja a közösséget. Tanáraival, a t'elnót-

tekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen, Iritézményi viselkedéséért

fegyelmi biirrtetések valarnelyik fokozatábarr részesül.

Megjegyzés:

A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan beíblyásolja.

6.3, A szorgalom értékelése
Példás a tanuló szorgalma, lra munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási

órákra képességeihez, körülrnényeihez rnérlen akaratát megfeszítve maximálisan és

rettdszeresen felkészül, az őrákotl aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az
intézményi tanulrnárryi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha ké-

pességeiriek hiányát szorgalrnával sikeresen tudja pótolni.

Jó a tanuló szorgalma, ha az elérí átlageredménye képességeinek meglelelő, és általá-

ban szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megieszítésére

nincsen szüksóg.

y áltoző a tanr"rló szorgalma, ha intézményi és otthoni munkájában csak időrrként

igyekszik. Kötelessógét ismótelt íigyelmeztetés után teljesíti. Idónként nem ír házi fel-

adatot, lriárryos felszereléssel jörr iskolába.

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülrnényeihez tnéíen keveset tesz

tanr"rlmányi fejlődése érclekében, kötelességét gyakran elmulasztja, nrunkájában meg-

bizhatatlan,
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6,4. A félévi, illetve az óv végi osztályozó értekezlet aIkalmá-
valadható dicséretek

. a félévi értesítőbe és a bizoriftványba írt szaktárgyi dicséret,

. a félévi értesítőbe és a bizorryítvárryba írt osztályfőnöki dicséret,

. a félévi értesítőbe és a bizonftvárryba irt igazgatói dicséret,

. a félévi értesítóbe és a bizonltványba írt nevelőtestületi dicséret,

. oklevél.

. jutalornkönyv,

. Szent lstván-díj (ltö).

A félév, tanév végén adható dicséretek feltételei Nevelőtestületi dicséret:

. Magatafiás, szorgalorn: példás.

. Jelesnél rosszabb osztályzata nincs, indokolt esetben 1-2jó.

. Kiernelkedő eredményt ért el tarrulmányi, kulturális vagy sporttevékenysé-

gében.

. Folyarnatosan kiemelkedő közösségi munkát végez.

. Különbözőversenyekeneredményesen szerepel,

lgazgatői dicséret:

. Magatartás, szorgalom: példás.

. Maximum 4-5 jó (kivételesen irrdokolt esetben 2-3 jó, esetleg 1 közepes).

. Bekapcsolódott tanulmárryi, kulturális vagy spofiversenyekbe, és azokonjó

eredménl ért el.

. Folyamatosan kiemelkedó közösségi murrkát végez.

Osztályfőnöki dicséret:

r Magatarlás, szorgalom: példás

. Tanulrnányi eredrnénye jó.

. Az osztály közösségi munkájában vagy iskolai munkájában folyamatosan

aktív.

Szent István-díj

. Mind a négy középiskolai év alatt:

- kitúnó vagyjeles tanulrnányi eredményt ért el,

- több (legalább 2) tantárgyból kapott szaktárgyi dicséretet,
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- tanulmányi versenyeken részt vett és eledményesen szerepelt (házi, me-

gyei, országos szinten)

- pályarnunkákkal (iroclalom, töftél-relem, képzőnírvészet, hittarr) ereclné-

nyesen szerepelt saját iskoláján kíviil rrreghirdetett versenyeken, - maga-

taftása, szorgalma minclvégig példás,

- tanáraihoz, diáktársaihoz való viszonya konekt és kiegyerrsúlyozott.

A díj odaítélésének nem.feltéte le, hogy a tcmuló a .fenti kritériumok minclegyilrénelr meg-

.fbleljen.

Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók:

' szaktanári dicséret

. osztállónökidicséret

. igazgatói dicséret

. nevelőtestiiletidicséret

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi
és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén

. szaktárgyiteljesítményért

. példarrrutatómagatafiásér1

. kiemelkedőszorgalomér1

. kiernelkedő szorgalomór1 és példarnutató magatartásért dicséretben részesíthetők,

. A dicséretet a tarruló bizonyítványába be kell jegyezni.

. Az a tizenkettedik osztályos tanuló, aki négy éven át kitűnő tanulrnánf ered-

ménlt ér1 el, oklevelet és könyl,jutalrnat kap, rnelyet a ballagási ünnepélyen az

iskola közössége elótt vehet át.

. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és kör-ryrzjutalmat

kap, rrielyet az iskola közössége előtt vehet át.

. Az iskolánkívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve elóadásokon, benrutatókon

eredményesetr szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

. A kiemelkedő eredrnénnyel végzett együttes munkát, az egységes helYállást ta-

núsító tanulói közösséget csopoftos dicséretben és jutalomban kell részesítetri.

. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudornására kell hozni.
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6.5. A fegyelmező intózkedósek formáit és alkalmazásának el-
vei

eIvek

A Házirendberr foglaltak megséttése í'egyelrnező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelrni

eljárást vonliat maga után. Azt a tanrrlót, aki tanulmáriyi kötelességét folyamatosan nern tel-

jesíti, a tanulói Házirelrdet megsérli, igazolatlarrul mulaszt, vagy bármely módon ár1 az in-

tézmény jó hírrievének, büntetésben kell részesíteni. A í'egyelnrező intézkeclések alkalmazá-

sánál a fokozatosság elve érvérryesül. Ettől súrlyos esetben el lelret térrri.

A tanulók és szüleik beiratkozáskor megkapják a H ázírendet, ezze\ tudornásul vették, és azok

betarlását öt-tmagukra nézve kötelezőnek tartják.

A figyelrneztetés, büntetés trem lehet rnegtorló, a szernélfséget negalázó, szemóllségi jo-

gokat sórtő.

6.6. A fegyelmi intézkedések formái és fokozatai
. szaktanárifigyelrrreztetés

. osztályíőnökifigyelmeztetés

. osztályíÖnöki intés

. osztályíőnökimegrovás

. igazgatóí figyelrneztetés

. igazgatói intés

. igazgatói megrovás

. nevelőtestületi figyelrneztetés

. nevelótestületi irrtés vagy rovás.

Amennyiben a tanuló 3 szaktanári figyelmeztetést kapott, a következő alkalommal osz-

tályíönöki, rnajd igazgatói íigyelnreztetésben részesül.

Senr az osztályfónöki, sen az igazgatói fegyelmi intézkedésnek nem alapfeltétele a meg-

előző fegyelmi íbkozatok megléte.

Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben - egyeztetési eljárás után -

fegyeltni eljárás indítható.

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a kárlérítés mellett fegyelmi fele-

lősségre is vonható.

. hanyagságból, figyelrnetlensé gbőI származő fegyelrnezetlenségek (pl, egyszeri

hetesi kötelesség eltnulasztása, tanóra megzavarása, igazolás elfelejtése, késés,



felszerelés hiánya, kisebb fokú rrrodortalanság, Lrdvariatlanság, nem nregfelelő

öltözék, évfolyam rniséről való első igazolatlalr lriányzás)

. szaktanár és osztály.íőnők adhatja, a rnagatarlás jegy rnég lelret póldás, írásbeli

ti gyelmeztetés fajtái :

. a szaktárgf munka elhanyagolása rniatt szaktárgyi figyelmeztetés,

. a Házirend egyszeri rnegsérlése osztáll4őnöki figyelrneztetés

. a Házirend isrnételt rnegsértése - ígazgatói figyelrneztetés, írásbeli osztállónöki,

igazgatőí intés, nregrovás

. tudatos félrevezetés, rossz szándékú károkozás - osztály.íónöki irrtés - lra a tanuló

tanárainak, társainak tudatosar-r kár1 okoz, súlyosan megsérti a Házirendet - igaz-

gatói intés

. Rendkívüli esetekben fegyelrni eljárás, nevelőtestiilet által hozott fegyelrni bürr-

tetés hozható,

6,7 , A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás
Az iskola biztosítja, hogy a t'egyelmi eljárás elött a DÖK és a Szülői Szervezet egyez-

tetósi eljárást kezdeményezzen.

Ennek eljárási menete a következő.

a.) A fegyelmi e|járás előtt az intézmény tájékoztatja a kiskorúr tanuló szülójét arról,

hogy egyeztetó eljárást kérhet.

b.) A kiskorír tanuló szülóje értesíti a DÖK es a Szülői Szervezet vezeíőjét az

iigyről, ha egyeztető eljárást igényel.

c.) Amennyiben a DÖK és a Sziilői Szervezet egybehangzóan, írásban kéri az

egyeztetési eljárást, akkor azt meg kell tartani. A kérelmeket a szokásos tnódon

iktatni szükséges.

Az egyeztető eljárás célja, hogy a kötelességszegéshez eseményeket megíélelőetr meg_

ismerjék, értékeljék, s lehetőséget találjanak arra, hogy a kötelességszegő és a sértett

között rnegállapodás jöhessen létre a sérelem owoslására.

A fegyelmi tárgyalás egyezíető eljárás nélkül folytatódik, ha azt nem kéfiék, és akkol

is, ha az egyeztető eljárás nem vezetett eredrnényre.

Amennyiben rnegállapodás jött létre a sérelem megoldására, a fegyelmi eljárást leg-

feljebb három hónapra fel kell fiiggeszteni. Amennfben ezen hárorn hórrap alatt a sér-

tett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, akkor azt meg kell szüntetni.

Súlyos kötelességszegésnek minósülnek kiilönösen az alábbi esetek:



clunla verbális (szóbeli) agt,esszió;

a rlásik tanulii nregverése, egyéb testi és lelki bárrtalmazása;

r az egészsé8t,e ártalrlas szerek (clohárry, szeszes ital) iskol/rba lrozatala,

fogyasztása;

a szálrdékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.

7. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő
hozzáférés módja

Az iskolában használt elektronikrrs napló adataiba a szülő az online feli.ileten az iskola

által- szülői jogon biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló

szervezeti és működési szabáíyzaíban meghatározott módon hitelesített papíralapíl

másolatát is megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztálytónökkel megbeszélt

iclőpontban, illetve a fogadóórán.

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón

keresztül teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján valamint az intézrnény hon-

lapja tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői étekezletek időpontjáról és más

fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

A pedagógusok a

KRÉTA napló felületén lehetóség szerint napi szinten, de heti rendszerességgel min-

clenképpen rögzítik a tanulók jegyeit, használva a KRETA napló megkülönböztető le-

hetőségeit (súlyozott jegy, órai munka, dolgozat jegy stb.)

Az osztályfőnökök éljenek a KRETA napló üzenet továbbító lehetőségével mind a

szülők mind a diákok t'elé a ténrazáró dolgozatok, előrehozott vizsgák időpontját itt is

tegyékkőzzé.

Az osztályfőnökök elsórendú kötelessége hogy a tanr"rlók szüleinek adatait rögzítsék a

KRÉTA napló feli,iletén s majd a rögzítést követően generált felhasználói nevet ésjel-

szót a juttassák el a szülők részére. A szüló ezt követően ezekkel a hozzáferésekkel

tudja a KRÉTA napló bejegyzéseit nyomon követni.

Az osztályzatok szine

A heti egy órás tantárgyak esetében félévenként legalább hárorrr, a két-három órás tár-

gyak esetében négy, ennél rnagasabb óraszárnú tantárgy esetén legalább hat érdemjegy

alapján osztályozlrató a tanuló.

o

a
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8. A tanuImányok alattivizsgák tervezett idele, az osztályozó vizs-
gára 1elentkezés módja és határideje
A diákok folyarnatos tanulását, felkészültségét, tudását a szaktanár renclszeres

szárnor-rkéréssel ellenőrzi. A szárnor-rkérés lelret szóbeli í'elelet, írásbeli felelet, dolgozat,

házi dolgozat, illetve térnazáró dolgozat. Írásbeli és szóbeli felelet a trapi arryag szá-

rnonkérésére irár-ryul. A dolgozat több ór,ára t-eladott egység írásbeli szárnonkérése.

Témazáró dolgozat a térna egészér-rek elsajátítását mérő írásbeli szárnonkérés. Egy taní-

tási napon csak két ténazárő dolgozat iratható. A témazárő dolgozatot legalább egy

héttel, a dolgozatot legalább az előző szakórán be kell jelenteni. A dolgozatot, térna-

záró do|gozatot a szaktanár legkésőbb 15 munkanappal a megíratás után kijavítva

kiosztja a diákoknak.

A tanulrnányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, pótló vizsga, különbözeti

vizsga) tervezett időpontjait, az oszláIyozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az

iskola igazgatója határozza rneg a jogszabály adta keretek között összhangbarr a többi

iskolai szabályozó norma előírásaival -, s hirdetmény fonnájában az iskola honlapján, a

tanlrlói tájékoztatás íórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomásrira

hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően 30 nappal.

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos szabályok az alábbi vizsgákra vonatkoznak:

r osztályozóvizsgákra,

r különbözeti vizsgákta,

o javítóvizsgákra

o pótló vizsgákra

A nevelési-oktatási intézmények működéséról és a köznevelési irrtézmények névhaszná-

latáról szóló 20l20l2,(YII.3l.) EMMI lerrdelet ó4.§ - 7s.§ alapján a tanulrnányok alatti

vizsgákra vonatkozó szabályok a következők:

Osztályozó vizsga

osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a felévi és a tanév végí oszíályzat rnegállapí-

tásához:

. ha felrnentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

. engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulrnányi követelrnényérrek egy tan-

évben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

. egy osztályoző vizsga egy adott tantál.gy és egy adott évfolyam követelmérryeinek



teljesítésére vonatkozik, kivéve, ha engedélyeztók, hogy egy vagy több tantárgy ta-

nulrnányi követelrrrényének egy tanévben vagy az előírtrrál r,övidebb idő alatt te-

gyen eleget,

. a tanuló a félévi, év végi osztályzatának rnegállapítása érclekóben íiiggetlerr vizsga-

bizottság előtt tesz vizsgát.

. a tanítási év lezárását szolgáló osztá|yozó vizsgát az adott tanítási évben kell nreg-

szeryezni.

a oszíáIyozó vizsgárrak számíí a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó

rendelkezések szeritrt - szeív ezett beszárnoltató vizs ga is.

. a 20l2012.(Y lt.3 l.) EMMI rendelet 51 . § (7) bekezdésben meghatározott időnél

többet nrulasztott, és a nevelőtestüIet döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

. osztályoző vizsgát köteles tenni az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára je-

lentkezik.

. átvételrrél az iskola ígazgatója e|őirja,

. a tanuló fliggetlerr vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Ametrnyiberr az o sztá|yozó vizsga a sziilő vagy a tanuló kérésérejön létre (például utólag

fel szereüré venni a választható tantáryyat, előrehozott vizsgát szeretne tenrri), akkor a

tanuló köteles írásban erre engedéll kénri. Az ígazgató a kérvények elbírálása rrtán kije-

löli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét.

A mulasztások miatti osztályozó vizsga szabályai:

Ha a tarrulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan rnulasztása együttesen

meghaladja ajelzett rendeletben meghatározott iclőtartamot, és emiatt a tanuló tel-

jesítménye tanítási év közbetr nem volt érdemjeggyel éftékelhető, a tanítási év vé-

gén nem minősíthetó. Kivételt képez ez alól, ha a nevelőtestiilet engedélyezi, hogy

o sztály o zóv i zs gát te gyerr.

Az igazolt és igazolatlan mulasztások együttesen nern haladhatják rneg:

a) az iskolai nevelés-oktatás szakaszában a kétszázötven tanítási órát,

b) iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszel.zésére felkészítő szakaszában

az elméleti tanitási órák húsz százalékát,

c) egy adott talrtárgyból a tanítási órák harminc százalékát
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Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanuló osztályozó vizsgája

Az előrehozott érettségi yizsga szabál.yctit 20]9. december 20-i hatályba lépéssel

.jelentiísen nlódosítotfu az érettségi vizsga rentljéről szóló kormányrendeleí azoludl

az éretíségi l,izsgatúrgyaknál, amelyek tcutulltsa a középiskoh helyi tűnterve szerint

a középiskokti tanulmán.yok teljes bef'ejezését nlegel(íző tanéveli valamelyiltében zá-

rult le.

Ha például a 12. óvfolyarrrol záruló középiskolai oktatásban a fizika (vagy rnás

tantárgy) tanulása a lrelyi tanterv szerint a 1 l , évtblyamon íejeződik be. akkor a 12.

évfolyarn október-novembel,i vizsgaidőszakában tehet előrelrozott érettségi vizsgát.

Ha egy rnásik tantárgy, például a íöldrajz vagy az irrforrnatika tanulása az iskola

helyi tantervében foglaltak alapján a 10, évfolyarnorr ér véget ér, akkor ajogszabály

érlelmezése alapján a tanuló az előző példával azonosan a 1 1 . év tblyamán szerve-

zeIt őszi vagy rnáj usi-júniusi, vagy 12. évfolyarn október-novenrberi vizsgaidősza-

kában tehet előrehozott érettségi vizsgát.

Idegen nyelvből az előrehozott érettségi vizsgára első alkalommal a középiskolai

tanulmányok teljes befejezését megelőzó első vagy második tanév május-júniusi

vizsgaidőszukaban, valaminl az azt követó vizsgaidőszakokban, azaz a 12. évfo-

lyammal záruló középiskolában a l0, vagy a l1. évfolyarn rnájusi-júniusi vizsga-

időszakaiban, valamint a 11. és 12. évfolyarn során tartott őszi vizsgaidőszakokban

van lehetőség.

A 20]9. december 20-án módost t kormányrendelet a 2019. november 29-i előírú-

sokhoz lrépest annyiban változott meg, hogy ctzoltnál a yízsgatárglaknál, amelyek-

nelt olctatása a kjzépiskola helyi Xtnterve alapján nem az tíolsó áfblyamon, hanem

annál korábban zárult, az előrehozoll érettségi vizsgát a tantárg/ tantervi évíblya-

mainalr teljes befejezése után teheti le. Vagyis, ha l0. osztályban ér véget cr tantárg!

tanulása a helyi tanterv szerint, akkor leghamarabb a 1 1. őtblyam őszi vizsgaidő-

szakában van erre lehetőség.

Az osztályoző-, javító-, különbözeti-, köztes vizsgák eljárási szabályai

A nevelési-oktatási intézrnények működéséról szó|ó 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

21.§-ának (3), (4), (8)-(l0) bekezdése, valarnint a 25-26.§-a rendelkezik. Ha a tanuló

teljesítette az e|őirt követelményeket valarnelfk tantárgyból, és erról osztályozó

vizsgán szárnot adott, lehetősége van előrehozott érettségi vizsgát tel-rni.
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Az osztillyozó vizsga lehetősógének í'eltételei:

o az adott tantárgyból legalább jó osztáIyzat,

. magataftása és szorgalrna legalább jó,

o a szaktanár megítélése alapján képes sikeres osztályozó vizsgát tenrii.

Az osztályoző vizsga tervezett ideje: április 20-25.

Az osztáIyozó vizsgára jelerrtkezés móclja: írásbeli kér,vény a|apján az intézrnény ve-

zetőjétől. Az osztályozó vizsgára jelentkezés határ,ideje: február 15.

Különbözeti vizsga

Az igazgató külörrbözeti vizsga letételét írhatja elő annak a tanulónak, aki átvétellel

tanulói jogviszonyt létesít, és eltérő tanterv szerinti tanltlrnányokat folytatott. A vizsga

azokra a tárgyakra, tananyagrészekre, ismeretekre terjed ki, rnelyeket a tanu!ó az ér-

vényes tantervekből és a bizonyítványából megállapíthatóan az áívéíel előtt nem ta-

nult.

Javítóvizsga

Ha a tanuló a tanév végérr - a tarrtárgyak szárnától fiiggetlenül - elégtelen osztályzatot

kapott, javítóvizsgát tehet.

A továbbhaladás érdekében ajogszabályok, i|letve azigazgató által meghatározott idő-

benjavítóvizsgát kel1 tennie annak a tanulónak:

o aki tarrév végén elégtelen osztályzatot kapott,

. aki az osztályozővizsga követelményeinek nem felelt meg,

. aki az osztályozővizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy

az osztá|yozóv izsgáról engedély nélkül eltávozik,

Pótló vizsga

Ametrnyiben a tarruló az osztáIyoző-, különbözeti vagy javítóvizsgáról fel r-rern róható

okból távol marad vagy a vízsgát megszakítja, pótlóvizsgát telret. A pótlóvizsgát lehe-

tőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótlóvizsgát csak az elmaradt vizs-
garészekből kell tenni.
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A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése

Ponthatárok (százalékhatárok)

Az osztáIyzatokat az alábbi skála alapján alakíduk ki:

. 0 - 29 (% ----+ l (elégtelen)

. 3() - 46(% ---+ 2 (elégséges)

. 47 - 64 oÁ ---> 3 (közepes)

. 65 - 82 %,---, 4 (JÓ)

. B_? - ]()() %.--+ 5 (ieles)

Az értékelés alapelvei

A vizsgázőí porrtokkal értékeljiik. A két részből álló vizsgák (tehát a matenratika és test-

nevelés tárgyak kivételével rninden más tantál,gy) esetén a vizsgarószeketr szerzett pontok

összeadódnak. A vízsgázó összpontszáma 50Yo-át az írásbeli, másik 50%-át a szóbeli

vizsgán szerezheti meg. A vizsga végső rninősítése elégtelen, ha bár,rrrelyik vizsgalészen

a tanuló nem éri el az elégséges (30%) szintet,

A tanuló tájékoztatása

A cliák legkésőbb tizennégy nappal az első vizsgarész elótt tanáraitól kap tájékoztatást a

vizsga anyagáról, a vizsgarészekről. A vizsgázó az iskola honlapján, illetve az ígazgatő-

ságon kap í'elvilágosítást a vizsga szabályairól, időpontjáról és helyéről, továbbá a vizs-

gával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről (í'eli-ilbírálati kérelem, törvényességi kér,elem,

fiiggetlen vizsgabizottság előtti vizsga).

Jelentkezés az iskolában szervezett vizsgákra

A tanuló az osztáIyozó-, illetve belsó különbözeti vizsgákra írásos kérvónyben jelentkez-

lret a szaktanára és kiskorú tanuló esetén a gondviselő aláírásával. Ajelentkezési határiclő

az augusztusi osztályozóvizsgák, illetve a belső különbözeíi vizsgák esetében a tanév

utolsó tanítási napja.

A jelentkező csak az elr"rtasításról kap érlesítést,

Javítóvizsgára nem kell külön eljárással jelentkezni.

A tanulmányok alatti vizsgák rendje

A fe kuhtl apo k össze ól lítás a, e lőkészítése

A témakörök kijelölése, a feladatlapok és a szóbeli tételsorok összeállítása a megbízott

szaktanár feladata, Szintén a megbízott szaktanár feladata a feladatlapok sokszorosítása,

a vizsgáző nevének, osztályának és a számon kéft évfolyarnnak a feltüntetés9, valamint a
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í'eladatlapok lepecsételése, A szaktanár a í'elaclatlapokat legkésőbb a vizsga előtti munka-

napon leadja az iskola igazgatójának.

Az írúsbeli vixsgtik rentfe

A vizsga megkezdóse elótt a í'eliigyelő tanár ellenórzi a vizsgázó személyazonosságát. A
vizsgateremben egy időben padonként egy tanuló vizsgázhat. Az iilésrendet a íblügyelő

tanár, j egyzőkönyvben rögzíti. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell el-

készíteni. Az ítóeszközről a tar-rulók maguk gondoskodnak. Fizika. kémia és matematika

tárgyakból ftiggvénytáblázat" zsebszámológép, kör,zó és vonalzó, történelemből törté-

nelrtri atlasz használható, amelyekről a vizsgázők gorrdoskodnak. Más tantárgyak esetén

a vizsgáző segédeszközök nélkül dolgozik.

Az írásbeli feladatok rnegolclásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként negyvenöt

perc, magyar nyelv és irodalomból hatvan perc. Egy írásbeli vizsga legfeljebb egy év

arryagát kérlreti szátnon. Egy rrapon egy tatruló legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A két

vizsga közt pihenőidót kell biztosítani. A pótlóvizsga hannadik vizsgakérrt - szükség ese-

tén újabb pihenőidő beiktatásával - is rnegszervezlrető.

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár a vizsgázóélóI jól nregkülönböztethető színű tollalja-

vítja, a hibák megjelölésével érlékeli (porrtozza) és aláírásával látja eI. Az írásbeli vizsga

feladatlapját a szóbeli vizsgarész kezdetéig a szaktanárnak ki kel1 javítania.

A szóbeli vizsgtik rendje

A szóbeli vizs gák hárontagú vizsgabizottság előtt töfiénnek. A kérdező tanár csak szak_

tanár lel,et. A szóbeli vizsgán egyszerre legfeljebb hat vízsgáző tafiózkodhat a tanterem-

ben, a tarrulók folyatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A szóbeli vizsgárr

a vizsgáző legalább nyolc tételből választ, de a tételek száma legalább hárommal több

kell legyen, mint az egy napon vizsgázók száma. A í'elelet megkezdése előtt a szaktanár

ismerteti a vizsgabizottság elnökével az írásbeli vizsga eredményét. A tanr"rló a kérdezó

tanár által kiadott kérdések megválaszolására húsz perc felkésziilési idót kap. Ezt köve-

tően válaszát tíz percben önállóan fejti ki. A vízsgáző maga döntheti el, hogy a tételeket,

feladatokat milyen sorrendben válaszolja, illetve o1dja rneg,

Ha avizsgázó a szóbeli vizsgán elégtelerr érdemjegyet kap, egy alkalorrrmal póttételt húz-

hat. Ebben az esetben az adott feleletrejáró pontszám megí'elezőclik.
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Alnennyiben egy tanuló több tantáLgyból is vizsgázik egy adott napon, a ki,ilönböző tan-

tárgyi í'eleletek között 1egalább hanninc perc szünetet kell tarlalri,

Egy napol-r egy vizsgáző legt'eljebb hárotn szóbeli vizsgát tehet.

A gyakorlati vizsgúk rendje

Az irrforrnatika gyakorlati vizsgára - jogszabályoknak megielelően - az írásbeli vizsga

szabályai érvérryesek. A testnevelés tantár,gy helyi általános vizsgakövetelrnényei miatt a

testnevelés gyakorlati vizsga kilencvenperces.

A vizsgtt e re clm é n1l é ne k ki h ürle té se

A vizsga eredrnélyét a vizsgabizottság elnöke vagy a kérdező tanár,az utolsó vizsgarész

teljesítése után, legkésőbb az utolsó vizsgarész utáni rnrrrrkanapon hirdeti ki.

A vizsgúk helye, ideje és nrugatartási szabályai

A vizsgák az iskola épiiletében azigazgató által kijelölt vizsgaterrnekben és idópolrtokban

zaj\anak. A vizsgák idejéról és helyéről a diákok a fentebb leírt módokon értesülnek.

A vizsgázók kötelesek az előre közzé tett vizsgabeosztás szerint a vizsga időpontja előtt

tíz perccel megjelenrri az alkalomhoz illő öltözékben. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról

fel nern róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltáVozik

mielőtt a válaszadást befejeztré

a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - lrozzájárulhat ahhoz, hogy

az adott vizsganapon, vagy a vízsgázó és az intézmény szátrrára megszervezhető

legközelebbi időpontban a vizsgáző pótlóvizsgát tegyen,

b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott

válaszokat érlékelni kel1.

Ha avizsgázó az írásbeli vizsgáről neki felróható okból elkésik, távol rnaracl vagy a vizs-
gáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból elégteler-r érdemjegyet kap, és

javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatár.ozott időben,

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egyrnással nem beszélgel

hetnek és a vizsga rendjét nern zavarhatják rneg,

Ha a t'elügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabáIytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó f'el-

adatlapját, ráírja, hogy rnilyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytatlratja az írásbeli vizsgát. A f'elügyelő tanár

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatőnak.



Az igazgaíó az írásbeli vizsga beíejezését követóen haladéktalanul kivizsgálja a szabály-

talanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkörryvbe

íbglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár nyilatko,

zatát, továbbá rninden olyan tényt, adatot, irrt'ormációt, esetnény leírását, amely lehetővé

teszi a szabálytalarrság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a í'eliigyelő tanár,

az iskola igazgatója és a vizsgázó ítja alá. A vizsgázó ktilöri vélemérryét ajegyzőkönyvre

rávezetlieti,

A szabálytalanságot elkövető vizsgázó ajogszabályban rögzített biintetésberr részesiil.

A vizsgák anyaga

A vizsgák allyaga a helyi talrterv követelrnényeire épül. A vizsgáztató tatrár tájékoztatja

a vizsgárajelentkezót, milyen témakörökből, milyen tankönyvekből és rnilyen egyéb for-

rásokból kel1 készülnie (kiadott vázlatok, intemetes források, órai vázlatok stb.).

A ténrakörök kijelölése, a feladatlapok és a szóbeli tételsorok összeállítása sorátr a ta-

nító/szaktanár szakmai rnunkáját az igazgaíő felkért szaktanárral ellenór,izteti. Feladatr"rk

annak biztosítása, hogy a vizsga követelrnényei a helyi pedagógiai programban leífiaknak

megí-elelők, illetve az egyazon évfolyamon tanuló, azonos tanmenet szerint haladó diákok

számáta azonosak legyerrek.

A vizsgáztatő tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása

A vtzsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bizza meg feladatuk ellá-

tásával, melyről a vizsgáí megelőzően legalább egy héttel értesíti az érintetteket,

A vizsga nyíIt, azon - legkésőbb a vizsga előtti napon az iskola igazgatójához előzetesen

írásbarr beadott kérésre - a tanuló szülője, osztályíőnöke is jelen lehet.

A vizsgáról j egyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárá-

ban öt évig meg kell örizni.

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgáző írásbeli dolgozata és feladatlapja, valarnirrt a diák

szóbeli felkésziilés alatti jegyzetei. Ezek egy évig őrizendók. A diák, illetve a szülő ké-

résre a fenti dokumentumokba betekinthet.

9. A tankönyvel|átáS iskolán belüli szabályai
A, 1l92l20l9. (III. 8.) Kornr. hatátozaí értelmében a nappali rendszerű alap- és középfokú

iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló irrgyenes tankönyvellátásban részesiil, ala-

nyi jogon térítésrnentesen kapja a tankönyveket. A tankönyvek megrendelését az oktatási
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intózrrrérry végzi, ezzel kapcsolatban a szülőknek és a diákoknak sincs tennivalójuk. Az is-

kola részér,e tankönyvtáIogatás céljára jtrttatott összegből megvásárolt tarikönyv az iskola

tulajclonába, az iskolai körryvtár állornányába kertil. A cliákok az iskolai kötryvtár nyilván-

tarlásába l-elvett tankörryveket kölcsörrzés útján kapj ák tneg haszlrálatra. A könyvekbe bele-

ínri sem tol1al, setn ceruzával nem szabad. A könyvek nregrorrgálódása vagy elvesztése ese-

tén a sztilórrek pótlási kötelessége van. A könyveket a tanév végén az iskola könyvtárába

vissza kel1 adni.

Tankönyvekkel ka pcsolatos kártérítési ügyek

A tanév végén a szaktanárok, illetve az alsó tagozatos tanítók t'elaclata azoknak a tar-rköny-

veknek az összegyűrjtése, meIyek az iskolai körryvtár trrlajclonai.

A nem megí'elelő állapotban visszaszolgáltatott tankörryvek használóinak meg kell téríteniük

az okozott káft.

Az okozott kár megállapításának elve, lrogy az adott tankönyv mióta volt használatban. An-

nak rongálódása, illetve további használatra való alkalrnatlansága esetétr az új állapotban

kiadott tankönyvéfi év végén 80 %, a 2 évet hasztlált tankönyvér1 tanév végén 7 )Yo, az ennól

több időt használt tankönyvért 50 % káftérítés fizetendő.

A fenti károkkal kapcsolatos mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatosan szülői írás-

beli beadványt az igazgaíó bírálja el. Szándékos rolrgálás, elvesztés esetén elengedésnek,

rnérséklésnek helye nincs.

10, A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főét-
kezésre biztosított hosszabb szünet időtartama a csengetési rend

Az iskola épülete szorgalmi időben héttőtől péntekig reggel 6 őrátőI20 óráig van nyitva.

Az iskolábar-r tarlózkodó tarrulók felügyeletét az iskola reggel 7ro órától a tanitás végéig

illetve a tarrórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 7a5 óra között kell rnegérkezniük. Az iskolában

a tarrítási őrák és az óraközi szünetek rendje a következó:

1. óra: 8.00 - 8.45
2, őra 8.55 - 9.40
3. óra: 9.50 - l0.35
4. óra: l0.45 - l1.30
5. óra: l 1.40 12.25 (20 perces ebédszünet)
6. őra:12.45 - 13.30
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7. óra:I3.40 - 14.25

8. óra:14.35 - 15.20

1,1,. Az iskoIaitanu|ói munkarend

A tanítási órák hossza 45 perc, az órakőzi szünetek időtaltama l0 perc, az 5. óra utárri

szürret 20 perc időtartamú.

A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább l5 perccel korábban kell éLkezniiik

hogy legyen idejük felkészülIlj az órákra.

Az intézmény nyitva tartása
Az iskola épülete szorgalmi idóben hétíőtől pétrtekig reggel 6 őtátől 20 óráig van

nyitva.

Munkaszüneti, ill. tanítás nélküli napokon a nyitva tartás igazodik a szervezett prog-

ramhoz.

Ügyelet

Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletót az iskola reggel 7]0 órától a taní-

tás végéig illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

11.1. Tanulók iskolába érkezése

A tanulókrrak az első tanítási óra előtt legalább l5 perccel rneg kell érkezniük.

1]_.2. Tanulók iskolába érkezés utáni eltávozási lehetőségei

A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére,

az osztállőnöke vagy a részére órát tafió szaktanár írásbeli engedélyével hagyhatja

el az iskola területét, Rendkívüli esetben szülői kérés hiánvában - az iskola elha-

gyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti.

A tanuló az iskola épületét csak a tanítási órák után, a hazatérés szándékával hagy-

hatja el.

A tanulók távozását az iskola épületéból a nevelők csak írásos kilépóvel

engedélyezhetik. A kilépót a tanulónak távozáskor le kell adni a portán.

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a porlaszolgálat ellen-

őrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a porlaszolgálat nyilvántartja.
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11.3. Tanulók viselkedése a szünetekben

Az óraközi sziirreteket a tanulók az ügyeletes nevelők felügyelete mellett

az osztálferetnbelr, a folyosókorr vagy az udvaron töltik.

A tanítási óra kezdetét jelző becsengetéskor a tarrrrlóknak az osztállerembe

kell merrniürk, és fegyelmezetten kell várniuk a nevelőt.

]_]".4. Tanulói jogviszonnyal kapcsoIatos ügyintézések

A tanulók hivatalos iigyeiket az intéznényvezetői és a nevelői irodában intézhetik.

Más esetekberr tarráraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be trem mehetnek.

Rendkíviili esetbetr az igazgatőt és helyettesét azonnal megkeresik. Vendégeket (szii

lőket. lrozzátaltozókat) csak indokolt esetben tbgadlratnak a tanulók. Te[efonhoz csak

rendkívül irrdokolt esetben hívható tanuló.

A .felvétel, az ánércl.fekételei, követelményei, eljárúsi rendje

Az intézmény országos beiskolázású. Korlátozott számban -a törvényesség kere-

teiriek betaftásával - Magyarország határain tírlról is fogadhat magyar anyanyelvű

tanulókat.

Az iskolábarr a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és

az átvétel jelentkezés alapján törlénik. Az intézményi felvételi kérelmet, aki

nern áll tanulói jogviszonyban, az közvetlenül nlrjtja be az intézménybe az e

célra forgalornba hozott felvételi jelentkezési laporr. A felvételi kérelrneket a

tanév rendjében meghatá,ozott időszakban kell benyújtani, illetve elbírálrii. A
felvételről és az átvételről az iskola vezetője dönt a meghatározott eljárási rerrd

a|apján. Az iskola a felvételi követelnrérryeket a felvételi tájékoztatóban, a tanév

rendjében meglratározott időben köteles r-ryilvánosságra liozni.

Az intézmény a kilencedik évfolyarnra jelentkezőket az érettségi tantárgyakból

a '7.osztáIy év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján rangsorolja.

A felvételivel kapcsolatos rendelkezéseket az oktatási ós kulturális miniszter a

tanév rendjóről szóló éves rendelete szabá|yozza,

Az átvétel íeltételei
A tarruló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt igazgatóhelyettessel,

ll|etve az osztály.fönök vélernérryének isrneretében dönt. Az átvételnél a

tanulmányi eredményt, magataftást, lritoktatásban való részvételét, hitéletét, a

tanuló és a családja életkörülményeit, életsorsát rnérlegeljük. A tantárgyi
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rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgaíó különbözeti vizsgát,

vizsgákat írhat elő, melyet az általa niegjelölt lratáridőig vizsgabizottság előtt

teljesítenie kel1 a tanulórrak,

Az osztályba, csoportbu sorolás szenpontiai

Osztályba sorolás szernpontjai:

. tilos a diákok hátrányos megktilörrböztetése bárnrilyeri okból,

. lelretőleg azonos képességii osztályok jöjjenek létre, ezért figyelernbe vesz-

szük a tanulók nyolcadik év végi tanrrlrnálryi eredrnényeit is,

. figyelembe vesszük a nyelvi képzést,

. az osztályba sorolásr-rál beleszólásuk var-r az osztálfőnököknek, az osz-

tályba sorolásró1 az it-ttézrnétry vezetóje dönt.

A csoporttlontás szempontjai:
. a nyelvi csoporloknál az azonos képességűr tanulók keriiljenek egy csoporlba,

. a csoportok lehetőleg azorros létszátnúak legyenek.

A felvételo átvétel elutasításának rendje:

Azokat a tanulókat nem vesszük fol, akik nem érik el a felvételhez szükséges pontszá-

rnot. Azokat a tanulókat netn vesszük át, akik nern teljesítik az átvétel feltételeit. A
felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgatő írásbarr értesíti a diákot, a gondviselőt.

A tanulói jogviszony megszüntetése (igazolatlan mulasztás, fegyelmi határozat)

A közoktatási irrtézmótryekben a tanulói jogviszony rnegszűnéséről Nkt. 53.§-a ren-

delkezik.

30 tanítási óránál több igazolaíIan hiányzás - nem tanköteles koru tanuló

esetén a tanrrlói jogviszony rnegszíinését vonja maga után, feltóve, hogy az iskola

a tanulót, kiskorir tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban

figyelrneztette az igazolaí7an mulasztás következményeire. A talrulói jogviszony

megszűnéséről az iskola írásban éfiesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülót,

továbbá rninclen esetbetl a tanuló állarrdó lakhelye, enrrek hiányábarr tartózkodási

helye szerint illetékes íóvárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat.

A tariulói jogviszony rnegszúnhet akkor is, ha a tanuló a kötelességeit

vétkesen és súlyosan nregszegte, fegyelmi eljárás indult ellene, és a fegyelmi bizottság

kizátla a tanulót az iskolából, vagy áthelyezte egy rnásik iskolába, Ezt a két

büntetést netn lehet alkalrrrazni tanköteles tanulóval szemben. Tarrr,rlót rnásik is-
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kolába áthelyezni csak akkor lelret, ha azátvételrőI a két iskola igazgatójameg-

egyezelt. A tanLrlói jogviszony r-r-regszíinik kizárás esetén a fegyeltni hatátozat jog-

erőre emelkeclésének napjári, áthelyezés esetén pedig az átvétel riapjárr.

Az iskola a tarrítási év utolsó r-rapjár-r egyolclalúr nyilatkozattal is rnegszüritetlreti

annak a tanulónak a tanulói jogviszorryát, aki netn tal,Iköteles, lra ugyanannak az

évfolyamriak a tanulrnányi követelrnényeit rnásoclik alkalornmal nern teljesítette,

illetve ha az intézmélry jogutód rrélkül megszűlnik.

Áz első tanév ntegkezdésével járó jogok

A tanr"rlói jogviszorry a beiratkozás napján jön létre. Az első tanév rnegkezdését

követően illetik meg a szociális támogatáslroz való jogok, a különböző részvételi

és választási jogok, az iskolai munkamegosztásban intézrnényesített egyiittmíiködési

jogok.

11.5. A tanórai és egyéb foglaIkozások rendje

Az oktatás és a nevelés heti órarerrd alapján folyik, pedagógus vezetésével a ki-
jelölt tennekben.

. A tanórán kívüli íbglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtafiása

utár szervezhetők egységes kezdési idóponttal.

. A tanítási órák időtarlarna 45 per.c.

r A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak az iskola igazgatója, he-

lyettese, illetve a szakrnai r-rrunkaközösség-vezetők jogosultak. Minden

egyéb esetben a Iátogatásra az igazgató adhat engedélf. A tanítási órák meg-

kezdésiik után nem zavarhatók, kivételt az igazgatő vagy helyettese tehet.

. A tanóra eredményességét mitrden tanrrló fegyelmezett aktivitással,

felszerelésének elhozatalával segítse elő! Az óra rendjét zayarőkat a taiát
figyelrnezteti, isrnétlódés esetén szaktar-rári figyelrneztetést ad, rnelyet az

osztálynaplóba és az ellenőrzóbe, valarnint az elektronikus naplóba is

bevezet. Súlyosabb esetben az osztállónöklröz vagy az igazgatóhozkiséti az

óra végérr.

. Az osztá|yba belépő tanárl és belépő vendéget a diákok felállással kö-

szöntik, a hetes jelentését állva hallgatják vógig.

. A hetesek órakezdés előtti feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése,

a szaktanár megérkezéséig a rend fetrntaftása, a tanulók számbavétele,



majd óLakezdéskor a hiánlzók j elentése. A hetes jelenti az igazgaíóllelyeí-

tesnek, lra a szaktanár a becserrgetéstől számítva l0 perccel később még nern

jelerrt meg az őrán, A hetes a tarróra végén letörli a táblát, lekapcsolja a

villanf. A hetesek akadályoztatása esetén a névsorban következő tanuló-

nak kell elláttria a lretesi fleladatokat. Csoporltnrrnka esetén a l-retesi fel-

adatok ellátásával a szaktariár bíz rneg tanulót,

Minden óra előtt a tanulók Dicsér,tessék a Jézus Krisztus! köszöntéssel,

és í'elállással üclvözlik a belépó tanárt, a tanár válasza tar-rítvár-ryai köszörr-

tésére: Mindörökké, Árnerr. Az óta végét,' u1yanez a köszönés.

A tarrulók kötelesek az első tarrítási órájuk rnegkezdése előtt legalább

15 perccel az iskolába érkezni, és a tanításra felkészülni, becsönge-

téskor a tanteremben. illetve a szaktanterem előtt tatózkoclni. A be-

csöngetés rrtán érkezők ellenőrző könyvüket a porlán kötelesek leadni.

Az ügyeletes tanár ezeket továbbítja az osztály,íönököknek. (Az óra

rnegkezdése után ér,kező tanuló késésérrek tényét és időtafiamát a szaktanár

az osztálynaplóba bejegyzi.)

Órarencli lyukasóra esetén a tar-rulók csak a kijelölt osztályterrnek-

ben/könyvtárban tartózkoclhatnak. A testnevelés alól ideiglenesen felrnentett

tanulóknak a testnevelés órán kell tartózkodniuk.

Tanítás alatt csak indokolt esetben hagyhatják eI az iskolát a tanrrlók,

akkor is csak az iskolavezetés egyik tagja által adott errgedéllyel. Tanítási

óráról a szaktanár az óra rendjét zavaró cliákot köteles az intéznény igaz-

gatój ához v agy egy igazgatóhelyetteshez iránltani.

A tar-rulóknak tilos lépcsőn, íöldön, ablakpárkányon, radiátoron ülni. - Az

étkezőt becsengetéskor azonnal el kell lragyriuk a tanulóknak.

A tarrulókrrak tilos az iskola épületéber,, illetve könryékén szemetelni, a pa-

dokat, a falakat összefirkální. Az iskola berendezéseit kötelesek épségben

megőrizni. Az ablakorr keresztül a járókelők zaklatása, valamint különböző

tárgyak kidobálása tilos, sírlyos fegyelmi vétség.

A padokban nem lragyhatnak a diákok szenetet. A székeket a tanteremben

utolsóként tafiózkodó csopoft tagjai felrakják a padokra. A másik

csopor1 által okozott kár1, rendetlerrséget azonnal jelentik a hetesek a

szaktarrán-rak vagy az osztállőrröknek.
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Az iskolai munkarendet éLiritő tevékenysógüket (pl, egyesületben

spor1olás, egyéb tanulmányok. néptánc stb.) kötelesek bejeletrterri a tarrrrlók

az osztálytönökükrrek.

Ellenórző könyviiket r-r-rir-rdig rrraglrkriál kell tarlaniuk a tanulóknak, az

érlesítéseket a következő tanítási napla, érdemjegyeiket havorita 1egalább

egyik szi,ilör el alá kell iratrriLrk.

A tanulók az általuk választott tanórán kívüli foglalkozásokon kötelesek

rnegjelenni.

Az iskola területére tilos behozni a tanulókriak .játékot, szórakoztató

eszközt, kfulyát, alkoholt, cigarettát, öngyujtót, gyufát, kábítószer1, erkölcs-

telen kiadványokat, kést, íégyvert,

Az iskolában tilos rágógurnit rágni. Tilos rrapraforgót, tökmagot entli. - Az

iskola egész területérr tilos a dolrányzás.

Az iskola területér-r tanrrlói gépkocsi tárolására nincs lehetőség.

A testnevelési felszerelés sorozatos otthonlragyása fegyelmi intézkedést és

í'egyelmi büntetést von rnaga után.

A diákoknak kerülniük kell a szélsóséges divatkövetést, a kirívó vagy túl

lezser öltözetet.

Tilos az ajtókat csapkodní, az osztá|7terem falait ízléstelenül dekorálni. A
dekorációt az osztálylonök ellenőr,zi és engedélyezi. Tilos az ajtókat díszí-

teni.

A hivatalos okmányokat (bizorryitvány, ellenőrző, diákigazolvány

stb.) csak rendeltetésszerúen lehet használni. Tilos óket átjavítani, meg-

rongálni, rnásokra átruházni. Elvesztésüket az osztály4őnöknek jelenteni

kell.

Az iskolában tartózkodó tanulót rendőrségi, gyámiigyi vagy egyób

hivatalos kihallgatásnak, meghallgatásnak alávetni, az iskolábó1 kikérni csak

az igazgató engedélyével, a tanuló törvényes képviselőjének tudtával lehet.

Az osztály{őnök, a szaktanár a munka eredmétryessége érdekéberr ülésren-

det készít. Az ülésrend rninden tanuló szátnára kötelező érvényti. Az ülés-

rend elkészítésénél figyelembe kell venni a tanulók egészségügyi állapotát.

Renclszeresen változtatni kell az ülésrendet a tanulók egészségének megőr-

zése érdekében.
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Az egyénijelentenivalókat a napló bejegyzése után az osztály elótt kell el-

nrondani.

A tanulók a tanáraikat a tarrári szobából kiltívathatják, de oda be í}eln lne-

heürek.

Az iskolában plakátot, lrircletrnérr},t csak az igazgatő vagy igazgatólielyettes

er-rgeclélyével (aláírásával és pecséttel) szabacl kiíiiggeszter-ri a tarrulói hir-

dető táblákra.

A bornbariadó esetén az eltnaradt órákat be kell pótolrri, lelretóleg szotrrbati

napon.

1"1".6. A tanórán kívü|ifoglaIkozások szervezeti formái

Az iskola a tarrulók számára - a tanórai foglalkozások rnellett - az a|ábbi tanórán kívüli

foglalkozásokat szerv ezi,.

Diákétkezíetés: a tanulók szátnára igény esetén - a Dusstnatrn Kft. által fenntafiott

korrylrán ebédet (rnenza) biztosít.

Kiránclulások: Az iskola nevelői a trevelőmunka elősegítése céljából az osztályok

számára évente kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kirándulásorr örr-

kéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell í'edezniük.

Szabadiclős tbglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a neve-

lőtestűlet a tanulókat azzal fe|késziteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők

anyagi lrelyzetéhez igazodva különféle szabadidós programokat szervez.(pl.: túrák,

kirárrclulások, táborok, szinház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos relr-

dezvények, stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken örrkéntes, a fel-

rrrerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Iskolai könyvtár.. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogat-

ható könyvtár segíti.

Az iskolaí létesítményeínek, eszközeinek egyéní vagy csopor.tos használata: A tanu-

lók igényeinek a\apján az iskola igazgatójával törlént előzetes megbeszélés

utálr lehetőség van arra, hogy az iskola létesítrnényeit, illetve eszközeit (p1.: spor1-

lótesítmények, szárnítógépek, stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett - egyérrileg

vagy csopoíosan használják.
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A tanórán kíviili loglalkozásokra valójelerrtkezés - azegyéni foglalkozások kivételével

- önkéntes. A tarrórán kívtili foglalkozásokra a tatrulónak az adott tanév elején kell

jelerrtkezr'ie, és a jelentkezés egy tarrévre szól,

Az egyérii ioglalkozásra kötelezett tanulókat képességei, tarrulrnálrf eredmérryeik

alapján a szaktarrárok jelölik ki. Az egyérri foglalkozásokorr kötelező a tarrulók

részvétele, ez alól felmerrtést csak a sziilő irásbeli kéreltnére az iskola ígazgaíója adhat.

Az iskolai könlvtár a tanrrlók számára a meghatározott napokon taft nftva. A könyvtár

szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tarrulók és iskolai dolgozók

vehetik igénybe, A beiratkozás minden tanév elején egyénileg törlénik, és egy tanévre

szól.

Tehetséggondozás formá i

A szakkör, verseny előkészités

Szakkörök: A különféle szakkörök rnűködése a tanulók egyéni képességeinek fej-

lesztését szolgálja. A szakkörök inclításáról - a felrneriilő igények és az iskola

lehetőségeinek figyelernbe vételóvel- nrinden tanév e|ején az iskola nevelőtestülete

dönt. Szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján kell ellátni.

Verse nye k, vetéIkedők, benutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztósét segítik

a kiilönféle (szaktárgyi, spofi, rnírvészeti) versenyek, vetélkedők, melyeket az

iskolábarr évettte retrdszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolátr

kívüli versenyeketl való részvételre is felkészítjiik.

A sportfoglalkozás

Iskolai sportkör.. Az iskolai sporlkör taga az iskola minderi tanrrlója, Az iskolai

spottkör spoftcsopoíjainak foglalkozásai a tanórai testneveléSi órákkal együtt biz-

tosítják a tanulók mitrdennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a

kiilönféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli spofiversenyekre,

A tanulmányi, művészeti, sport vagy egyéb verseny bemutató
Múzeumi, kiállítúsi, könJlvtári és művészeti eIőadúshoz kapcsolócló .foglalkozások:
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelrnélryek teljesítését segí-

tik a kiilönféle közművelőclési intézrnényekben, illetve művészeti előadásokon tett

csopotos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon ha az a tarrítási



időn kívül esik és költségekkeljár-önkéntes, A lelmertilő költségeket a sztilőknek kell

feclezniük.

A feIzárkóztató fejIesztő foglalkozás

Teltetséggottdozó, Jblzárkóztató és egyétti .foglulkozások: Az egyéni képes-

ségek rninél jobb kibontakoztatását, a telretséges tarrulók gorrdozását, valarnint a

gyengék fe|zárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kíviili

tehetséggorrdozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának szempontjai

A tanév szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-ig tar1. A tanítási év szor-

galmi icleje minden év szepternberének első nunkanapján kezdődik és az érettségi

vizsgát és a szakmai vizsgát kivéve tninden év jírrrirrs hónap 15-érr, illetve, lra ez a

nap neln munkanap, a júnirrs l5-ét megelőző munkanapon fejeződik be, Intézrnó-

rryünkben ötnapos rnunkarend van.

A tanév lrelyi rendjét, programját, a tanítás nélküli rnurrkarrapok szárnát, progíam-

ját a nevelőtestület határozza me g és rögzití az éves munkatervbetr.

A tallítás nélküli rnunkanapok felhasználásárrak szempontjai:

. egy tarrítás nélküli rnurrkarrap programjár,ol a Diákönkormányzat dönt,

l a többi napot é ekezletek megtarlására, vizsgák megszervezéséle,

továbbképzésekre, lelki gyakorlatokra fordítjuk.

A tanítási napokból két rrapot az osztállőnök fellrasználhat tarrulrnálryi kirándulásra, az

intéznény v ezetőjével töflént egyeztetés alapján.

ILl. Az intézmény feladatai
Az intézmény irrtergrációs felkészítést végez. Ezen belül is, tanr.tlásszervezési eljárásai-

ban azokat a rnódszereket alkaImazza, amely a BTMN-es, SNI-s tanulók továbbhaladá-

sához, integrációj ához, beilleszkedéséhez a legjobban lrozzájárulhatnak. Ezt különösen a

talrítási óra szervezésében végzi.

A tanuló továbbtanulásának segítésekor minderrt megtesz azért, lrogy olyan iskolát talál-

jon és válasszotl a tanuló, amely képességeinek, adottságainak a legjobban megfelel.
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A sajátos nevelési igényű tanulókkalvaló foglalkozás
Az intézmény - az Alapítő Okiratában és az ez a|apján kiadott Miiködési Engedélyé-

berr meglratározott esetekben - vállalja a sajátos nevelési igényűr tanulók ellátását. Az

irrtézrnény vállalását Befogadó Nyilatkozat íbrmájában közli a tanuló szíilójével, il-

letve tájékoztada erről az illetékes Szakértői Bizottságot. Az SNl-tanuló száma nenr

érlreti el osztályortként azt az arány.t, amely rrtárr az osztály rnár nem haladlratna nonnál

taritervűrként. A Beíbgadó Nyilatkozat adclig érvényes, amecldig a tanrrló jogviszony-

balr áll az intézrnénnyel.

Az intézmény feladatai
Az irrtézmény jogszabályban rneghatározott kötelezettségeit akkor teljesíti, ha rnegfe-

leló módorr biztosítja azt, hogy az SNI-tariulók szakszerűt í'ejlesztést kaphassanak. Ezt

gyógypeclagógLrs(ok) óraadói vagy teljes jogviszorryú alkalrnazásával valósíthatja

meg.

A tanulók jogai és kötelezettségei

Az SNl-tanuló joga, hogy SNI-fejlesztésben részesüljön. Az SNI tanrrló kötelessége,

hogy részére megállapított időporrtban a íejlesztő foglalkozáson részt vegyen. Az ilyen

1bglalkozásokról való hiányzást a rendes tanórai hiányzásra vonatkozó előírások sze-

rint kell igazolnia,

Egyéni jogok

. A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési -oktatási

intézrnérryben biztonságban és egészséges kömyezetben neveljék és oktassák,

iskolai tanulnrányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,

spor1o1ási, étkezési lehetóség biztosításával életkorárrak és fejlettségének

meglblelően alakítsák ki.
. A gyennek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait

tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítatri fizikai és lelki

erőszakkal szemben. A gyennek és a tanuló nern vethető alá testi fenltésnek,

kínzásnak, kegyetlen, embetlelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódrrak.

. A gyenneknek, tarrulónak joga, hogy

a) képességeinck. érdek lijclésónek, adottságairrak rneglélel(i rrel,elés_

berl ós oktatásbarr rószesiiljöri. képcsségeihez Inérterr tovább tarruljori,
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b) nernzeti, illetóleg etrrikai hovatarlozásának megfeleló nevelésben

és oktatásbarr részesiiljörr,

c) részére az ál\ani és helyi ötrkonnál-ryzati iskola egész pe-

dagógiai programjában és tevékenységéberr a tarrítás során a tájékoz-

tatás nyúrjtása és az isrneretek közlése tárgllagosan és többoldalú rnó-

don töfténjék;

d) személyiségi jogait, így kiilönösen szernélyiségének szabad kibonta-

koztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát,

családi élethez és r-nagár' életlrez valró jogát, az iskola tiszte-

letben tarlsa, e jogának gyakor,lása azonban lretn korlátozlrat tnásokat

e jogainak érvónyesitéséberr, továbbá trem veszélyeztetheti a saját és

társai,a rrevelési-oktatási intézmény alkalrnazottai egészségét,

testi épségét, illetve a művelődéslrez való jog érvényesítésélrez

szükséges feltételek megtererntését, felrntafi ását,

e) állapotának, szernélyes adottságánakrnegfelelő rnegkülönbözte-

tett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú el-

látásban - részesüljön, s életkorától íüggetlenül a peda-

gógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségér1.

- A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézrnényberr, családja

anyagi helyzetétől fliggően, kérelmére ingyenes vagy kedvezrnényes

étkezésben, tanszerellátásban részesüljörr, továbbá, hogy részben vagy

egészben rrrentesüljön az e töruényben meghatározott, a gyennekeket,

tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedéll kapjon a fizetési

kötelezettség teljesítésének halas ztására vagy a részletekben való fizetésre.

A tanuló joga különöserr, hogy

o válasszon érdeklődésének rnegfelelően - a választható tantárgyak, fog-

lalkozások közül,

o minden őt érintő kérdésben szabadon vélernényt rryilválrítson,

o az emberi méltóság tiszteletben tarlásával véleménl rnondjon az őt nevelő,

oktató pedagógus rnunkájáról, és az intéztnél,ty múkődéséről,

. tájékoztatást kapjon szernélyét és tanulmányait érintó kérdésekről, s e kör,ben

javaslatot tegyen,
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. hanninc napon beltil érclemi választ kapjon mindazokban a kérdésekben,

arnelyeket az iskola pedagógusaihoz , vezeíőlhez íntézett.

. igénybe vegye az iskolában retrdelkezésre álló sporteszközöket,

az iskola sporllétesíünényeit a testrrevelő tariár engedélyével,

. igénybe yegye az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára,

. a szárnítógépeket a szánrítástechnikai tarrárok engedélyével és

felügyeletével lraszrrálhassa,

o részt vegyen a szakkörök, diákkörök mrrnkájábarr,

o rendszeres egészségtigyi felügyeletber-r és ellátásban részesüljön. o tagja le-

gyen az iskolai sportkörr-rek és élrekkarnak,

o jogszabályban meghatározottak szerint venclégtanulói jogviszorrl létesítsen,

o a tanulmányai során a kerettar, tervben, a pedagógiai programban és az

érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott keretek között ki-

válassza azokat a tar-rtárgyakat, arnelyeket tanulni kívár-r, valarnint lra

lehetőség van, kiválassza a tantárgyat tarrító pedagógust,

. a szakképzés kivételével rnagántanuló legyen, továbbá, hogy kérje

a tarrórai foglalkozásokon való részvétel alóli felrnentését,

o kérelmére jogszabályban rneghatározott eljárás szerint fliggetlen vizs-

gabizottság elótt adjon szárnot tudásáról,

r kérje átvételét rnásik, azonos vagy rnás típusú rrevelési-oktatási intézménybe,

választó és választható 1egyen a diákképviseletbe,

o kérelrnére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, ill. szociális

támogatásban részesüljön a jogszabályokban elóírtak szerint.

o hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges infonnációkhoz, tájékoztas-

sák a jogai gyakorlásához szükséges eliárásokról,

o jogai megséftése esetén - jogszabályban rneghatározottak szerint - eljárást

indítsorr, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot,

. személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban rneghatározottak szerint

részt vegyen az érdekeit érintő döntések rneglrozatalában, a r-revelési-okta-

tási irrtézmény irányításában,

o különbözeti vizsga vagy évfolyarnismétlés nélkül folyathassa tanulmányait

akkor is, ha az áIland,ó lakóhelyén nem működik olyarr iskola, arnelyikben

a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás,
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r a levelezéshez való jogáí tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gya-

korlása nerrr sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai

tanuláshoz való jogának gyakorlását.

12. Az intézményi terület- és he|ységhasználat rendje, A környe-

zettudatos használatra vonatkozó szabályok

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek rnegfelelően kell használni, Az

iskola helyiségeiriek használói felelősek:

. az iskola tulajdonának rrregóvásáéft, védelméért,

. az iskola rendjének, tisztaságának rnegőrzéséér1, a tűz- és balesetvédelrni, va-

lanrint a mrrnkavédelrni szabályok betartásáért,

. az iskola szewezeti és mírködési szabályzatában, valarnint a házi-

rendbet-r rnegfogalmazott előírások betaltásáért.

. kienelt j elentőséggel kell figyelernbe venni a környezettudato§ megoldá-

sokat.

. energiaforrások tudatos és odaíigyelők használata, klíma, szellózte-

tés, villany
. Az intézmény a helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használatánál

elvárja a gondos, takarékos, célszerű és okszerű használatot, Az intézmény

teriiletén a kihelyezett gyűjtő edényekben szelektív gyűjtés van, ennek

me gfelelő haszná|atát elvárj uk.

. a napi használat közben keletkezett hulladékot szelektíven tárolva gyújtsék

a tanulók

. ltívjuk fel a figyelrnet az újralrasznosított tárgyak használatára. Pl,: palack,

fizet, toll.

Minden tanuló feladata, lrogy az iskola rendjére, tisztaságáravigyázzon, ne szemeteljen, erre

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiberr rendet hagy-

jo.r.

Az iskolában az alábbi tanrrlói felelősök működnek:

. osztályonkér]t kérkét hetes,

. tantárgl í-elelijsök.
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A hetesek rnegbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfónök jelöli ki.

A hetesek feladatai:

o gorrdoskoclnak a tanteren megí'elelő előkészítéséről a tanórákra (az őrát

tartó rievelő trtasításai szerint);

o a szünetben a tennet kiszellóztetik:

o az óra kezdetérr a nevelő rnegórkezéséig felügyelnek az osztály rend-

jére, a í'egyelrnezetlen tarrulókat figyelmeztetik,

l az őrát tafió rrevelónek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,

c h.a az órát tartó nevelő a becsörrgetés utálr tíz pet,ccel nem érkezik

meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot,

o az óra véEén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterelT rendjét, tisztaságát. Az

egyes talrítási órákon - a tanulók önkéntes jelelrtkezése alapján kü-

lönféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, az

órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyer-r tarrtárgyi felelős lehet: szeftá-

ros, térképt'elelős stb.

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények elókészítésében, lebonyolításában,

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre

kell mírködniük. A tarrórán kívüli iskolai rerrdezvényekért felelős tanulóközösségeket

az iskolai munkaterv taftalmazza.

A tanuló kötelessége különösen, hogy negőrizze, illetőleg az előírásoknak rneg-

felelően kezelje a rábizott vagy az oktatás sorárr használt eszkőzöket, óvja az

iskola létesítményét, felszerelését.

A tanuló felelős kell, hogy legyen a rábízott, az áItala használt eszközök,

tárgyak, múszerek, gépek és létesíünények rendeltetésszerű használatáér1. Ha a

felsoroltakban káfi okoz, akkor a Ktv, 77, § (1) és (2) bekezdés szerint kell eljárni.

Közös tulajdonur-rkat védeni, épségben megőrizni, gyarapítani, berendezéseit

szakszeriien, kulturáltan használni valamennyiünk közös 1'elelőssége. Iskolánknak

kárt okozó diák a jogszabályokban rneghatározott mérlékben kárlérítési felelős-

séggel tartozik a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől fiiggően. Az anyagí

felelősség rrrellett átvett, kölcsönzött iskolai eszközök, tárgyak épségéér1, rendelte-

tésszerű használaíáéll. a kölcsönző felel. A szaktantermekbetr a tanári felügyelet

rnellett használt eszközök gonclatlarr használatából, szándékos rongálásából eredő

károkért a használó tartozik felelősséggel,



Sportlétesítmónyek használati rendje

- A sporllétesíünények használatát az órarencl szabáIyozza, rnely alap;án 7u"és

1900 óra közötti időpontbarr vehetők igénybe.

- A sporllétesítr-rrérryeket csak a testnevelési órákon használatos sportöltö-

zékben lehet igénybe venn i.

- Tanítási szürretekben a spofilétesitméllyek zárva vatrnak.

- A lyukasórákon a tarrulók nern zavarhatják a tesürevelési órákat.

- Az iskola rrdvarát a tanulók csak a rTagyszürretben használhatják. jó idő esetén.

lnlbnnatika tennek használata

- A szárnítógéptenrrekben csak tanári felügyelet rnellett tafiózkodhatnak a diákok.

- A szárnítógópeket kizárólag szaktanár engedélyével és feliigyeletével lelret hasz-

rrálni. - A hálózat és az hrternet haszrrálatakor a Netikett betarlása rnindenki

szárnára kötelező.

- A számítógépes rendszer épségének rnegőrzése és a számítástechnika za-

vartalan oktatása érdekéberr tilos:

- A számítógéptennekben ételt vagy italt fogyasztani, egymásra és a gépekre ve-

szélyes módon közlekedni, a számítógépeket és a hozzá csatlakozó eszkö-

zöket elmozclítani, ernelgetni, forgatni, a csatlakozásokat tnegbontani, a

kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket szétszedni!

- A szárnítógépek hardver és szoftver beállításait rnóclosítarri, a telepített operációs

rendszer és n-rás alkalmazói píogíam műköclési palarnétereit, jellernzóit megvál-

toztatni

- A szátnítógépeken található programokat letörölni, módosítani vagy elvinni

- A szárnítógépekre programokat másolni, a gépteremben a rendszergazda áltaI

lrern telepített programokat használni

- Mások adatait és murrkáit elolvasni, letörölni, rnódosítani, és illetéktelenül

adatokhoz hozzáfémi, valarnint bánnilyen módotr a jogosultságokat kijár
szani, a védelmi rendszert feltömi!

- Bánnilyen rneghibásodás vagy rendellenes műrködés esetén azotrnal érte-

sileni kell a szaktanárt.
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13, A tanulók tantárgyválasztásával annak módosításával kapcsoIa-

tos eljárási kérdések

A tizedik évíblyamos tanrrlók szárnára az iskola igazgatója tninclen évben elkészíti

ésközzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, a felkészítés szintjéLól, arnelyekből a

tanulók taritárgyat választhatrrak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tarrtárgyat előr,elát-

hatólag melyik pedagógus fogja oktahri,

A tanuló május 20-áig adIrada le a taritárgy és a felkészülési szirrt rnegválasztásával

kapcsolatos döntését az iskola által készített ítrlapon, atne|yet az osztályfőnökök gytij-

tetrek össze, és juttatnak el az oktatási igazgatóhelyetteshez. A tarruló az ígazgalő

engedélyével írásban rnódosíthatja választását június elsejéig, A kéreltnet az iskola igaz-

gatójának címezve kell leadrri az iskolatitkárr-rak, aki júrrius elsejét követő első

nrunkatlapon eljrrttatja az ígazgatónak a módosítási kérelrrreket.

A tanulók szabadon választhahrak, lrogy a l 1. és a 12. évfolyarnon rnely tantárgyakból

szeretnének ernelt szintű érettségire való felkészítést. Amenrryiben bárrr-relyik nern

kötelező érettségi tárgyat többen váIasztják, mint akik számára ezt az iskola

szetnélf és tárgyi feltételei lehetóvé teszik, a tanulmányi eredrnények alapján

döntünk. A tanulók a 9-10. évfolyamon nyújtott teljesítrriényük alapjárr jogosultak

választani.

A tarrulók a tanulrnánf eredrnény figyelernbevételével rnaguk döntenek az emelt szintű

képzésben való részvételről. A l l. évfolyarnon választott tantárgyat leaclni csak lezár1

tanév utát] lelret. Az új választott tantárgy felvétele elótt a 11. évfolyarn anyagából

osztáIyozó vizsgát kell tentli. Az ernelt szintű képzésre jelentkezett tanuló is csak

Iezárt tanév után adhatja le az emelt szinten tanult tantáígyaí. Helyette nem kell irj

tantárgyat választania. Az emelt szirrtú vizsgára való felkészülésre minimum 15 tö je-

lentkezése esetén varr lehetősége a tanulóknak. A tanulók maximálisan két tantáígyat

választhat ernelt szintú érettségire töfténő ielkészítést. A felkészítés két tanévre szól.

A 12. évfolyarnon új emelt szintű tantáígy csak akkor vehető fel, ha a 1l. évfolyarr-r

anyagából különbözeti vizsgát tesz a tanuló. A sikerlelerr különbözeti vizsga esetén az

emelt szintír érettsógire való felkészítés nem folYatható.
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A tanulók tantárgyválasztásáv al, annak módosításával kapcsolatos

eljárások

Ezerr eljárásokat az iskolavezetés külön koordinálja, betafiva a lratályos

időpontokat,

A kétszirrtű érettségi retrclszere

vizseafaiták:

A rendes érettségi llizsga a középiskolai tanultnárryok követelrnényeinek teljesí-

tése utátr, a tar-rulói jogviszony fenr-rállása alatt vagy megszűnését követően első al-

kalotnInal tett érettségi v izsga.

Az ellírehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tarrulrrrárryi

követelrnények teljesítése utátr, a tatrrrlói jogviszorry ferrnállása alatt, a

középiskolai tanulrnányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első al-

kalomrnal tett érettségi vizsga.

A kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érett-

ségi bizonltványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

A szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának

az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalornrnal történő lnegismétlése,

Az érettségi bizonyítvárry átaclásáig ugyanabból a vizsgatárgyból - a pótló-és a ja-

vítóvizsga kivételével - szintemelő érettségi vizsga egy alkalornrnal tehetó.

A pótló érettségi vizsga a vizsgázőnak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy

megkezdett, de be nern fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, isrnétlő

érettségi vizsga folyatása.

Á javító érettségi vizsga a vizsgázőnak felróható okból rneg sem kezdett, vagy

megkezdett, de be nem fejezett, illetve a nregkezdett, de tanulrnánf követelrné-

nyek nem teljesítése rniatt sikertelen retrdes, előrehozott, pótló érettségi vizsga meg-

isrnétlése.

Az ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonftvány kiadása után iskolai felvételi

kérelem elbírálásához vagy rnás okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen

letett vizsga rnegismétlése.
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A tantúrgyi, ítutévi részleges vagy teljes.|blneníésének eljúrási szubúlyai

A testrrevelés órák látogatása alóli retrdszeres felrnentést a spofiorvos szakvéle-

rnénye alapjár-r kaphatrrak a tarrtrlók. Könrryített testrrevelési ór,án a tanrrló csak akkor

velret részt, ha hosszabb betegség rniatt fizikai állapota leromlott, kisnrértékíi rnoz-

gásszervi, be|gyógyászatí elváltozása van. Ehlrez is orvosi szakvélernényre van szük-

Ség.

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tett egy tantárgyból, felrnentés kap az adott

óra látogatása alól. Az iskolát ner-rr liagyhatja el, a könyvtárban tarlózkoclhat

és készülhet egyéb tanítási órákra.

Érettségire való jelentkezés vendégtanulókéttt

Atnentryiben a választott talltáfgy oktatása az íntézményben nern folyik,

irgy verrdégtanulókérrt más iskolában az ottani szabályozásrrak rnegí'elelően érettségi

vizsgát tehet az adott tantárgyból.

A vizsgaidőszakok

Evente 2 vizsgaidőszakot határoz meg a vizsgaszabályzat.

Ezek a vtzsga szintjétől fiiggetlenül az alábbiak:

1. Május - június hórrapbarr valatnennyi középiskola rendes, elórehozott,

kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsgát szervez.

2. Szeptember - október folyarnán az erre kijelölt középiskolák szer-

veznek rendes, előrehozott, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsgákat.

Erettségire és a szakmai záróvizsgákta való jelentkezési határidők (a törvényi

előírások szerint):

. Május - június hónapban törlénő vizsgára való jelentkezés határideje feb-

ruár 15. Az iskolába történő jelentkezés e határidő előtt egy hét, de lcgké-

sőbb február 15.

. Szeptember - október hónapban törlér-rő vizsgára való jelentkezés határ-

ideje szeptember 5. Az iskolába történó jelentkezés e határidő előtt egy

hét, de legkésőbb szeptember 5.

Előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés határideje rnegegyezik a f'entiekkel.
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Az előrehozott érettségi vizsgá,ta való bocsátás í'eltétele a peclagógiai progratnban

leíft taritátgyi követelrnérryeknek való megfelelés. Arnel-rrryiber-r sziikséges, az iskola

áIta| szervezett osztáIyozóvizsga letétele kötelező.

1,4. Az iskolán kivülitartózkodás során elvárt tanulói magatartás

Az iskolábarr, a gyakorlati oktatás helyszínén, az iskola által szervezett rendezvénye-

ken tilos a dolrányzás, szeszesital illetve kábítószer hatású szer fogyasztása! A do-

hárryzási tilalom megszegése a Tarrtestürlet clöritésének érlelrnében, első esetben, arni-

kor a tarruló a dohányzás tilalrnát rnegszegi, osztályfőnöki íigyelrneztetésben részesiil.

Ha ez többször előlbrdul igazgató íigyelmeztetést, maj cl az intézmériyből való kizárást

vonja maga utát-t.

Tilos az iskolában rninderrféle szerencsejáték, illetve a tanulók közötti

üzleti tevékerrység!

Tilos szórakoztató elektrotrika behozata|a.

Tilos az iskola területére olyan eszközöket behozni (kés, gázspray, stb), arnelyek

veszélyeztetik az iskola tanulóinak, dolgozóinak testi épségét. A tilalom megsze-

góse fegyelrni eljárás kezdernényezését vonja rrraga után,

A tanuló az iskolai tevékenységhez nenr szükséges eszközt ne hozzon magával.

Az iskola a tanulók által behozott személyes tárgyakért, pérrzért nem vállal fele-

lősséget. Mobiltelefon csak a szünetekben használható. A tanórai használat

esetén a tanár jogosult elvenni ezeket az eszközőket, melyek az igazgatóhoz ke-

rülnek, ahol a szülő átvelreti azt, pénteki rrapon, hatodik óra után.

14.1,. Az iskola által szervezett, a pedagógiai pro8ram végrehaj-
tásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanu-
lói magatartás

A tanulóknak az iskolán kívüli iskolai rendezvétryeken intézrnényünk jó

hírnevének megí'elelően kell viselkedniük. Ezeken a rendezvényeken is tilos

az alkohol és drogok fogyasztása, a cigarettázás, fegyver és támadásra alkalrnas

eszközök biíoklása, túl lezser öltözék viselése, erkölcstelen és illetlen viselkedés.
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Az iskolánkba járó tanulók kötelességei, hogy:

. betafisák ajogszabályok, az iskolai házirerrd, illetve rnás intézrnérryi szabályzat

rendelkezéseit,

. tartsák tiszteletben az intézményber-r dolgozó pedagógrtsok és rnás t'elrrőttek,

valamint tarrrrlótársainak ernberi rnéltóságát,

. senkivel szel-trben ne haszrráljanak hangos, trágár, sértó beszédet,

. senkivel szembelr lre legyenek agresszívek, setrkit ne bántalmazzanak, ne

verekecljenek (veszélyes tárgyakat és anyagokat ne hozzanak rnagukkal),

. törekedjerrek szeretetteljes ernberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a

nevelőkkel és az iskolában dolgozó más í-elnőttekkel,

. viselkedjenek rnindenkivel szetnben uclvariasan, kulturáltarr,

. legyeriek a t'elnőttekkel és tanrrlótársaikkal szen,ben tisztelettr"rdóak,

előzékenyek,

. köszönjenek a t'elnőtteknek előre a napszaknak megfelelően.

. taúsák be a nevelők és az iskolábarr dolgozó más t-elnőttek utasításait,

. becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,

. igyekezzenek nregismertri nernzeti kultúránk és történelmür-rk esernényeit,

kiemelkedó személyiségeit és hagyományait,

. óvják, ápolják a temészet, akömyezet éfiékeit,

. vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, spoftoljatlak relrdszeresen,

. legyenek nyitottak, érdeklődők,

. iskolai kötelezettségeiknek folyarnatosan tegyenek eleget,

' vegyenek részt az osztálykőzösség és az iskola rerrdezvényein,

. műkt djenek egyi.itt társaikkal,

. rendszeres rnunkával és fegyelmezett magataftással tegyenek eleget

tanulrnányi t'eladataiktrak,

. fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,

. az iskolai foglalkozásokon rnagatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,

. az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,

. az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben lriányozzanak, ne késsenek

el,

. távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend elóírásai szerint

igazolják,
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' a tanulá§hoz §züksége§ í-elszerelést minden órára hozzák rnagukkal,

. az elrnéleti tarrulrrivalókat minden órára tatrulják rneg,

. írásbeli házi í'eladataikat minden órára készitsék el,

. segítsenek társaiknak a tar,ulrrivaló elsajátításábarr, az iskolai feladatok

megoldásában,

. éfiesítő könyvtiket (ellenőrzőj iiket) minden nap hozzák magukkal,

érclemjegyeiket abbarr naprakészen vezessék, szüleiknek rninden nap adják át

rnegtekintésre, aláírásra,

. vécljék az iskola felszereléseit, létesítrnényeit, a kultrrrált körrryezetet,

. ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és ene rnásokat is

figyelrneztessenek,

. az iskolában tiszta, ápolt, kulturált kiilsővel, az iskolához illő öltözékben

jelenjenek rneg (ne viseljenek t'eltűnő nagyrnéretűl ékszert; testékszert, hajuk,

körmiik, műrköröm, miiszempilla, arcuk ne legyen kifestve). Az osztályfőnök

és a szaktanárok figyelmeztethetik a diákokat és szüleiket, ha vélemérryük

szerint öltözékük, hajviseletük, srninkjük, stb. ennek nem felel meg. A
n"rlrázatorr nem szerepelhetnek olyan felilatok, ernblémák, stb., amelyek

ellentétesek az intézmény nevelési elveivel,

. az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illó ruhában (í'ehér ing

vagy blúz, illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,

. ne hozzanak az iskolába olyarr dolgokat, eszközöket, amelyek nem

szükségesek a tanuláshoz (rnobiltele fon, tablet, laptop, okosóra) ,

. taftsák be a házirendben szeleplő, a tanulók egészségének és testi épségének

megőrzését szolgáló szabályokat, és erre rnásokat is figyelmeztessenek,

. ne hozzatrak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre áftalrnas szereket

(dohányárut, szeszesitalt, drogot, energiaital),

. az iskola területén talált gazdát|an eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat

haladéktalanul adják oda valamelyik nevelőnek,

. ne végezzenek az iskolában kereskedelrni tevékenységet (adás-vétel, csere),

. ne follassanak az iskolában politikai célú tevékerrységet,

. Hazája, egyháza és iskolája törvérryeit, hagyornányait, ünnepeit tiszteletben

tartsa és azokhoz rnéltó rrródon viselkedjék,

. A hittanos tanuló rószt vegyen szentmiséken, igeliturgiákon, illetve vallásának

megfelelő szefiafiásokon
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Részt vegyen a tanítási órákon ós a választott foglalkozásokon,

Rendszeres munkával és fegyelnrezett nragatarlásával - képességeinek

megf-elelően eleget tegyerr tanulrnányi kötelezettségeirrek,

Megtaftsa az irrtézrnényi tanór,ai és tanórán kíviili foglalkozások, az irrtézrnény

helyiségei és az iskolálroz tartozó épületek rendjét,

A szaktanternrekben. más oSZtályteímében csak nevelői íbli,igyelettel

tartózkodjon,

Óvja saját és társai, valamilrt az iníénnény ninderr clolgozójárrak testi épségét,

egészségét, sajátítsa el és alkallnazza az egészségét és biztoriságát védó

közlekedési, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat,

Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó peclagógusnak, ügyeletes

nevelőnek, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, táísait, az intézmény

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékerrységet, ill.

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

Megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízoíí vagy az

oktatás sorárr használt eszközöket, ővja az intézrrrény létesítményeit,

felszereléseit,

Testnevelés órán, spotfoglalkozásokon ékszerek, karóra, testékszer, szemiiveg

viselése tilos a baleset megelőzés céljából.

Kerékpárral csak saj át felelősséggel érkezhet a tanr.rló, és köteles gondoskodni

a lezárásról. A kerékpárokat a tanulók a kerékpártárolóban helyezik el. Az

iskola nem vállal t'elelősséget a kerékpárban esett kárért, valamint az ellopott

tárgyakért, ezérl nagyobb értékű személyes tárgyakat, pénzt indokolatlanul ne

hozzanak magukkal.

Részt vegyen az intézményí és iskolán kívüli renclezvények szerwezésében és

lebonyolításában, ha a felkészítő tanár,a illetve a szervező kéri erre.

Tilos az iskolában és környékén mindeníajta szerencsejáték űzése és árr.rsítása.

A tanuló nem tarthat magánál í'egyvert és í'egyvernek minősiiló eszközt, és

sernrniféle hang- és tűrzhatást okozó eszközt (tűzúáték, petárda, t'egyvernek

látszó tárgy, gázspray, stb.).

A tanu|ó az intézmény helyiségeiben intézrnényi eszközt felügyelet rrélkül nern

használhat, önállóan i,izembe nem helyezhet. Az ilyen esetekből származó

bárnrilyen balesetekér1 a tanuló felelőssége állapítható rneg.
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. A tanuló az inlézményi szátnítógépeken csak az intéznrény által telepített

plogramokat használlratja. Minderr más eredetíl program használata. telepítése

tilos. Az ebből eredő károkért a tanrrló teljes kártórítési f'elelősséggel taltozik.

A tanuló joga, hogy

. rnegisrnerje az tníézmény pedagógiai programját, a tanteruek követelrnényeit,

. a krisztusi szeretet jegyében, személyre szóló szellemi-lelki gorrdozást

igényeljen és kapjon,

. emberi méltóságát tiszteletben tartsák társai és nevelői: véleményt

nyilvárríthasson, .javaslatot telressen, kérdéseket tehessen fel és azokra érderni

választ is kapjon a nregí'eleló íórr.rmokon,

. vallásátszabaclongyakorolhassa,

. a személyiségét, szernélyét, becsiiletét, egyéniségét, jogait tiszteletben tarlsák,

. az iskolában biztorrságban és egészséges kömyezetben törlénjen nevelése,

oktatása,

. a személyes adottságainak a leginkább meglblelő szeretetteljes nevelésben és

oktatásbarr részesülj örr

. tájékozódhassorl tarrulnányi előmenetelével, munkájával összeíiiggő

kérdésekberr,

. szociális helyzetétől fiiggően kedvezrnényekben és támogatásban

részesülhessen,

. tanulmányi rencljét pihenőidő, szabadidó, sportolási, étkezési lehetőség

egészítlresse ki,

. ifiúsági és társadalmi szervezetekben részt vehessen

. a választható tantárgyak, foglalkozások közül válasszon,

. igénybe vehesse az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az inténnény

létesítmétlyeit,

. tájékozódhasson a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról,

. részt velressen a diákönkormányzat munkájában,

. választó és választható legyen a diákképviseleti szervezetben,

. vélernényét elrnondhassa úgy,hogy ezze| rnások ernberi rnéltóságát ne sértse,

. jogainak megsértése megí'elelő módon nyerhessen jogorvoslatot,

. érdekképviseletért az iskolában működő diákszervezethez fordullrasson,
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egyllázi és intóznényi rendezvényeken, tanulmányi, kultLrrális, spot1

versetryeketr, pályázatokon részt velressen,

tanr,rlótársai magatartási, szorgalrni és tanulrrrár-ryi értékelésélrez, elbírálásálroz

íblelősséggel noncllrassot-t vélernényt,

kérését, iavaslatait, panaszait a megí'elelő fórrrmla (ígazgatő, az iskolában

míiködő diákszervezet, stb.) eljuttatliassa

kiértékelt írásbeli rnrrnkáját lehetőleg tíz tariítási napon belül kézhez kapja,

renclszeres egészségiigyi felügyeletbelr és ellátásban részesiillresserr.

1_5. A mobi|telefon és egyéb digitális infokommunikációs eszköz
ta nóra i és egyéb fog|alkozásokon való hasznáIatá na k sza bályai

A talruló a tanitási órán és egyéb foglalkozásokorr nern follathat olyari tevékenysé-

get, arnely a tanulás folyamatát akaó,á|yozza, az órát l.artó tanár rnurrkáj át zavarja. A
tarir"rlók a saját trrlajdonokban lévő eszközeiket (mobiltelefon, tablet, laptop, audio-

eszközök, stb.) a tanítási órán és egyéb tbglalkozásokon csak a pedagógus engedé-

lyével, illetve kifejezett felszólítására, és csak a pedagógus által kért feladatok elvég-

zésére (foto/video készítés, intemetes keresés, számítások elvégzése, stb.) használ-

hatják.

Az iskola trrlajdonát képező infokommurrikációs eszközöket a tanulók csak a peda-

gógus kifejezett utasítására, jelenlétében és irányításával lrasználhatják.

A tanuló az intézményi éIethez, az oktatásinevelési tevékerrységhez nem kapcso-

lódó, ahhoz nern tartozó múszaki eszkőzí, (pl. mobilteleíbn, tablet, CD-, mp3, mp4-

lejátszó, hangszóró stb.) az intézrrrény területére ne hozzon és ne használjon. Ezekért

az eszközökért az iskola senrmiféle felelősséget sem visel,

Az iskolába behozott n}obiltelefont a tanítási órán ki kell kapcsolni. A ki lrern kapcsolt

mobilteleíbnt a pedagógus elveszi, kikapcsolja, és azt a sztilőnek adja át, Indokolt

esetben azonban a pedagógus engedélyével használható.

Az elektronikus kommurrikáció bánnely formájában (e-mail, SMS, Facebook)

közzétett iníbnnációk nem sérthetik az alapvető szerrrélyiségi jogokat (tanulók és

tanárok esetében egyaránt), illetve az intézmény jó hírét. Ellenkező esetben ez a

magataíás szankcionálandó.
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Az iskolában taltózkodás alatt tilos nrobilteleíbnnal. r,agy nrás, alkalmas ew,köz;sl

Ilangt'elvételt. l,idecrt-elvételt készíteni, Atnentlyibetr e tiltlisok cllcrrérc - a tatlulti

nlégis f-elvételt készit, ti]os annak bárrnilyen tlyilvárrosságra hozatala, Az iskola

l'enntaltia a .jogot rrlla. lrogy az ily,cn cscteltből erecl(i károkér,t telies kfitél,ítést

liövetel.jen a házilencli előírást nlegszegó tanuló, illetve szLileivel szetlbetr.

16. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya a|á nem tartozó, peda-

gógus vagy a köznevelési intézmény egyéb al|<almazott]a ellen irá-
nyuló, a közneve|ési intézménnyeIjogviszonyban álló tanu|ó részé-

ről elkövetett közössógeIlenes vagy azzal fenyegető cselekmónyek
mege|őzésének, kivizsgá |ásának, elbírálásának e|vei és az alkalma-
zandó intézkedések

Tiltott, közösségellenes tnagataftást valósít fieg az a tarruló, aki az intézrrrérryben dol-

gozó pedagógusok, egyób dolgozók, tanulók képeit, felvételeit jogosulatlanrrl a sze-

mély, intézmény közösségét sértó rrródon hasztrálja íbl, s közösségi oldalakon azokat

közzéteszí.

Tiltott, közösségellenes rnagatartást valósít meg azzal is a tanuló, ha az irrtézrnélry pe-

dagógusával, nrás clolgozójával, vagy tanulóval szemben erószakosan, íbnyegető rria-

gatartással, zaklató rnódorr (cyberbrrllying) lép fel.

Az iskola a sziilők bevonásával az ilyen eset megtörténtét követően a lelrető legrövidebb

idő alatt megvizsgálja a ploblénát, s a sértő hanganyagot, képet. magatafiást a közösségi

oldalakról eltávolitja, s a tanrrló sértő rnagatartásával íélhagy. Célszerű a tanulóval tclbb-

o1dalú szerzőclést köttri, az összes érintett fél bevonásáva1.

A tanuló r-rern folYathat a tarrítási órán olyan tevékenységet, arnely a tanulás fblyarnatát

akadályozza, az őrát tartó tanár rnunkáját zavarja. A tanítási órákon a ctiákok szánára

audioeszközök, rnobiltelelon, valarnint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és

az iskolai rnunkát zavaró játékok lrasználata tilos. Tanulóink mobiltelefonj ukat a tanítási

órán csak kikapcsolt állapotban tarlhatják rnaguknál, kivéve, lra azt a pedagógus felszó-

|itására az órán használhatják, A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs

eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, auclioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pe-

dagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják, Az iskola tulajdonát képező

infokomrnr,rnikációs eszközöket a tarrulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításá-

val használlratj ák.
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Szükséges hatósági bejelentóst haladéktalanul be kell ny.trjtani:

. lra a tarruló az iskola pedagógusa vagy más alkalrnazottja ellerr irányuló közös-

ségellenes cselekrnérryt követ el. vagy azzal t-enyegetőclzik,

. ha az iskolai, közössógi egytittélés szabályaival alapvetőerr ellerrtétes magatar-

tást tanúsít, arnely sérti az iskola helyi norrnáit és a nevelési-oktatási folyarna!

ban résztvevő tanrrlók és pedagógusok alapvető ér,dekeit

. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal töfténő

t'enyegetés bürrtetőjogi í'elelósség hatálya alá tartozik. a szi.ikséges hatósági be-

jelentést haladéktalanr"rl be kell nyújtani. Ha a közösségellerres magataftás fe-

gyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelrrri eljárást a tudot,trásszerzéstől szá-

rnított nyolc napon belü1 rneg kell indítani.

Ha a közösségelletres magataftás vagy az azza| íötíénő fenyegetés nem rninősiil szabály-

sérlésnek vagy bíincselekménynek, akkor az intézrnérry igazgatőja a cselekményről

szóló tr,ldomásszerzéstól szárnított öt naporr belü1 vizsgálatot kezdeményez a közösség-

ellenes magataftást vagy az azzal löfténő í'enyegetést véllretőerr megvalósító tarruló el-

len, amelybe bevonja a tanuló szüleit.

A vizsgálat lefol1íatására az intézrnény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, ame-

lyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságrrak rneg kell itélnie, lrogy cselekedetével

a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatarlást vagy az azzal törlénő fenyege-

tést. A vizsgálatban a bizottságnak rneg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekrnény

büntetójogi vagy fegyelrni eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.

Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény rnilyen mértékben veszélyez-

teti az iskolaközösség vagy osztályközösség rniiködését, az iskolai nevelő-oktató mrrnka

ny.Lrgodt follatásá1,lak feltételeit, rnilyen tanulói, pedagógusi, rnunkavállalói könejelent

fenyegetést, milyen rnértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kornmuniká-

ciós eljárásokkal, valamint a lrelyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalrnazandó

intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségelle-

nes nragatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélernény elitélő moti-

vációját kell szolgálniuk.
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17 , FeImentós egyes tanórák látogatása, illetve egyes tantárgyakból
az értékelés, minősítés alól
. Testneyelési órált \átogatása alól csak rrregí'elelő orvosi igazolás alapján kaphat fel-

mentést a tanuló. A naplóba a testnevelőnéI őrzött í'elmentések íigyelenrbe vételé-

vel az osztályíőrrök jegyzi be a teljes íélmentést vagy a gyógytestnevelésre utalást.

. Esyéb mentesítések kéíése esetén a közoktatásról szóló t993. évi LXXIX. törvény

30.§ (9) bekezclése alapján töíténő mentesítések iránti kérelemhez csatolni kell az

illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakórtői

vélerr-rényét.

. Mentesítés idegen nyelv trmulúsa alól: nem sajátos nevelési igényű tanuló akkor,

kaphat felrnerrtést az idegen nyelvi órák látogatása alól, ha az adott idegen nyelvból

középfokú C típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Ezzel teljesi-

tette a helyi tanterv követelményeit is.

. Mentesítések egyes t(lntárgyak alól:ha a tarruló előrehozott érettségi vizsgát

tett egy tantárgyból, felrnentés kap az adott óra látogatása alól. Az iskolát

r-rern hagyhatja el, a könyvtárban tarlózkodhat és készülhet egyéb tanítási

órákra.

Az er. e irányuló kérelrnet az inténnény igazgatőlához kell benyújtani a tanév megkezdése

elótt. A Választott ór,ára el kell járni.

18. Kártérítésiügyek
Az intézmény semmiféle káftérítési felelősséget nem visel és vállal a tanulók által az isko-

lába behozott, de az iríéznényi munkához nem szükséges és nern kapcsolódó pélrzösszegek,

dolgok elvesztésóvel, sériilésével, megrongálódásával kapcsolatosan, Kiilönösen azokkal

kapcsolatban, rnely tárgyak iskolába hozását a Házirend egyébként is tiltja.

A tanulókat (szüleiket, gondviselőiket) teljes körú kártérítési felelósség terheli gyermekeik-

nek az iskolában elkövetett gondatlan vagy szándékos károkozásait illetóen.

A tarrulók egészségérrek, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

. A tanulók rendszeres egészségügl felügyeletét és ellátását az intézrnényben isko-

laorvos és iskolai védőnő biztosítja.
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' Az iskolaorvos elvégzi a tanLrlók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrrését

az adott tanévre érvényes munkatervük szerirrt.

. Az iskolai véclőnó elvégzi a tarrrrlók higiéniai, tisztasági szűrrővizsgálatát évente.

. Az iskola egész terürletérr tilos a dohányzás, dolgozóknak és tanulóknak egyarárrt

. Nem engedélyezett az elektromos cigaretta lrasználata setn,

' A testrrevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) votratkozó külön szabá-

1yok: - a tanuló a tonateremben csak pedagógus felügyeletével tatózkodhat;

- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak -az utcai (iskolai) ruházat helyett

sportfelszerelést (p1.: torrracipő, edzőcipő, póló, tlikó, tornanaclrág, torna-

dressz, rnelegítő) kell viselniük;

- a sporlíbglalkozásokon a tanulók nem visellretrrek karórá, gltirút, nyaklárr-

cot, lógó íülbevalót és hosszú könnöket.

. A tanuló az iskola egész területén energiaitalt, napraforgórrragot valarnint rágógu-

mit nem fogyaszthat.

. A tanuló kilrívó módon nem öltözködhet, tiisalkú cipőt a lányok nem viselhetnek.

Gyermekvédelem

Iskolánkban gyermek- és ifiúságvódelmi lelelős látja el a gyennekvédelrni feladato-

kat.

A gyermek- és i!úságvédelrni felelőst a gyermekek és a szülők egyaránt felkeres-

hetik problémáikkal az íntézményberr. Kapcsolatot taí a települések szerinti Ön-

kotmányzataival, Gyennekjóléti Szolgálataival, az iskola védőnőjével, iskolaor-

vosával, szükség esetén a rendőrséggel.

Ha a problórna úgy kívánja, más irrtézrnénrryel is együttműködik.

Tanév elejí balesetvétIeIni oktatás s7,empontjai

Általános tudnivalók

a) rninden, a jelentéktelenrrek tűnő, balesetet is azonnal jelenterri kell a szak-

tanárnak, az osztállónöknek kivizsgálás és jegyzőkönyvezés végett,

b) jelezni kell a balesetet okozható hiányosságokat lszékek, tanulóasztalok,

tantenni felszerelések hibái, stb./,

c) tudatosítani kell, hogy a legkisebb fegyelmezetletlség, rerrdetlenség is súlyos

balesetet okozhat,



a szaktantennek /, tomaterem, tomapálya, szánításteclmikai teretn, könyvtár,

balesetvédelrni eIőír,ásait a szaktanárok az elsó órálr isrnerletik,

a nrulkaretrdtől eltéró tevékenységből eledő balesetért az iskola nerrr vállal fele-

lősséget,

elsósegélynyujtó hely az orvosi szoba,

Mentődoboz az orvosi szobában" il1. a testnevelői szobában található,

Iskolaorvos: Dr Both Attila

Védónó: Peti-Varga Nikolett

Telefon: 06 20 518 7608

Az iskola tírz- és rnunkavédelmi í'elelőse: Káposznyák Sándor

Baleseti lchctőségek az osztályterenrben:

a) a tanulók írócszközei. sz[ll,ási sériilések /hirtelerr llozdtllat az íróeszközökkel/,

b) a tanulók asztala: irrstabillá válliat, az asztallap csavarjai Jriátryozlratlrak

/billeg/. eln-rozdításuk /pl. olclalra/ akadályclzza a kiizlekeclést, a padok közötti

távolság örlkériyes rrregváltoztatása kérryelnretlenséget clkoz, a borítólap íéltöre-

dczósc balcsctct okozl.at. az asztalra szerelt táskaakasztók kihajtása, lettjróse ve-

szélyfolr,ás lehet: a tanultii asztalok mclló tctt táskák akadályozzlrk a közlekedéstl

ki scstlportos tbglalkclzáskor a legkisebb t-t-tozgásra kel l tör,ekedni,

c) a tarrulók szókei: a hely,telerr ürlés baleset í-orrlrsa lehct, hintízás a székkcl, az

i-ilőlte elején történő iilóskor kicsitszl-rat a szék a tarlr.rlti alól, a lecsúrszó diák a f'el ét

tarkóját - beiitheti, a kiszálkásoclott iilókc ós lráttánrla súlyos bőrsértilé-

seket okozhat, a tanul(r Iláta nrögijtt, iilésre egyrnásra t,akott szék tretn lrasz-

nálható, t'clcsleges székeket Iletrr lchct a tanteret-nben tartani.

d) a terelrr dekorációja is lehet balesetíblrás /osak tiplivel akasztható íalikóp, szern-

léltctőcszköz/.

e) a tarlári asztalon virág elhelyezése akacllrJyozza a tanulókra történő rál/rtást, a

szeIlr]éltetó cszközöke1 kijriiltekintőcrr kcl1 elhelyezni /leesésiiket rriegakadályo-

z.anclól -

í) tanítási órárr csak a btrkóra szerelt ablak lelret rryitva, az oldalra nyitható tietl

/a tblálló tatrttlti a 1'ejét beiitheti/ kerr'llendó a huzat lttz ablak rrekicsapódva a

világítóteshek, az leszakadhat/, tilos az ablakpárkányra 1'elállni, esetleg kihajolni;

d)

o)
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g) a tanterom tisztaságára vigyázni ke|l, az eldobott /hullajtott/ szemót csit-

szásveszéll idézhet elő

h) arr-relyik terernben szekrény van, ott nem szabacl a szekrérry tetejét tárolásra lrasz-

rrálni;

i) a tanterrnek í'alába beépített szekrélryekben csak tankönyvek tafthatók, toma-

felszerelést egészségügyi okokból tilos tárolr-ri /rraponta haza kel1 vinni/;

j) az órakőzi szünetbelr a rendért a hetes felel, nrinden fegyelmezetlenséget

meg kell akadályozr-ria, illetve jelenterri köteles a szaktanárnak, az osztállönök-

r-rek; iigyeletesrrek

k) a tarrítási nap üolsó óráját követően köteles a hetes az ablakokat bezámj, a

világítást lekapcsolni és a szelnetet í'elszedeüri.

Baleseti lehetőségek a folyosón és a lépcsőházban

a) A folyosói közlekedés során keriilrri kell a szaladgálást, a lökdösődés| az egy-

mással töilénó ütközést, csopottosr"tlást;

b) tilos a liitőtestekerr az ülés, állás;

c) kerülni kell a tanten-rri ajtók hirtelen kinltását, rnert a folyosón közlekedót meg-

ütheti az ajtó;

d) a lépcsőkön úgy kell közlekedni, hogy másokat ne akadáIyozzutrk, nenr

szabacl a lépcsőn csopofiosulrii, megállva beszólgettri,

e) nem szabad a rnásodik emeleti korláton kihajolni, az ott á|ló társakat ijesztgetni,

f) a csúszásveszély elkerülése érdekéberr az étkezőben vásárolt üdítőt lelietőség

szerint a helyszínen kell elfogyasztani

g) a tanulók az alagsori helyiségekbe nem tnehettrek le, ott nem tarlózkodlratnak;

h) a portán, az orvosi szobában tanulók rrem tarlózkodlratnak.

A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírúsok, szabályok

Minden tanuló köteles óvni saját és társai épségét, egészségét, továbbá köteles

elsajátítarri és alkalrnazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Minden ta-

nuló köteles jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalnrazottnak

saját rnagát vagy társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat veszéIyezteíő

állapotot, tevékerrységet, illetőleg, ha balesetet vagy sérülést észlel. A kapcsolók,

konnektorok meghibásodását az észlelést követőer-r azonnal jelenteni kell az iskola

60



valamolyik tanárának vagy a karbantartónak. Repedt, betört ablak esetén a karbantar-

tónak kell szólni. Lépcsőre, folyosóra került csúlszásveszéll jelentő anyagot í'el kel1

takarítani vagy az igyeletes tarránlak jelentve takarító segítségét kell kérni,

Balesetveszélyessége rniatt tilos az iskola erneleti ablakaiba állni, kihajolni, a

íblyosón, lépcsótr rolratrni, verekedrri, lökdösődni, tűz-és robbanásveszélyes

anyagokat belrozni, felügyelet nélkül lrasználrri a szárnítógépeket, a tornaterem esz-

közeit, a stúdió hangteclinikai bererrdezéseit.

A tanulók nem használhatnak fokozottan tiiz- és robbanásveszélyes, valamint

fokozottan mérgező anyagot. Tilos az iskolában és az iskolai renclezvónyeken

kábító hatású szeft terjeszteni és fogyasztarri, szeszes italt fogyasztani, dohálryozni.

A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje

A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálatáí szakorvos láda el, rnelyről

külön szerződéskerült rnegkötésre. A szerződésben szerepelnek az általrrk ellátandó

ln ulrkaegészségügyi feladatok.

Az iritézrnény az egészséget nem veszélyeztetó ós biztonságos munkavégzésre

csak olyan munkavállalót alkalrnaz, aki a rrrunka ellátásálroz megfelelő adottságokkal

rendelkezik, és az előzetes nrunka-alkalrnassági vizsgálatot végeztetütrk az alábbi ese-

tekben

. rnunkába álló szernélyrrél a munkavégzés megkezclése előtt,

. mr-rnkával rnár foglalkoztatott szernélyrrél a munkakör megváltozásakor,

. fizikai rnunkát végző szernély esetén /szakmai alkalrrrasság szerrrpontjából is/,

. szakmai lrigiénés vizsgálatot kell végezrri a tevékenység megkezdésének gya-

korlása elótt.

A lnunka-alkaltlassági vizsgálatotr a dolgozó tnttnkaviszotlyának negsztinéséig

ér,elrte rendszeresen mcg koll jelerrrrie. A vizsgálator-r köteles benrutatni az

érvétryes tiidősziil,ő vizsgálati lapját,
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Tűzje|zés

A keletkezett tüzet atlnak a dolgozónak kötelessége azonnal jelezni (elenteni),

aki azt észrevette.

Jelentést kell tenni a keletkezett tiizről:

. az áIlami tírzoltóságnak,

. a helyi örrkonnárryzati tűzoltóságtlak,

. az íntézmény tűzvédelmi elóadójának,

. az íntézmény vezetőj ének,

. a Kolping Oktatási és Szociális Intézrnényferrntaftó Szervezetnek.

A tílzoltás elókészítésének felelősei: a karbarrtaftó ós a testtrevelő tanár.

Tűzriadó terv

l. Tűz esetén tűzjelzést az iskolai cserrgő óvid, sza1gatott csengetésével és

hangos tűrzlán-r-rával (Tűz van! Túz varr!) kell adni.

2. A íűznek kitett épület kiürítését azonnal el kell kezdeni. A tanulókat gyorsan

és fegyelmezetten a foglalkozást vezető tanár köteles biztonságos lrelyre vezetni.

3. Kiürítési sonend a tóépületben: elóször a foldszinti részek, majd az első és a

rnásodik ernelet. Az épület elhagyására a főbejárati ajtó, az udvarra

vezető ajtó és vészhelyzetben a fijldszir-rti ablakok szolgálnak. Az ajtók

nltásáét a mindenkori kapuügyeletes t'elelós. A többi épületrészben a fentiek-

hez hasonlóan kell eljárni.

A földszirrten és az első emeleten taftózkodó tanulók és tatrárok a 1óbejárati ajtón

keresztül, a rnásoclik etneleten tarlózkodó tanulók és tanárok pedig az udvana ve_

zető ajíón kelesztiil hagyj ák el az iskola épületét.

A pánikhangulat rnegelőzéséért a teremben lévő tanár, a csoportok felügyeletét

ellátó nevelő a í'elelős.

4. Aki a tüzet észlelete, tájékozódjon a tűz milyensége felól. Ha lehetséges, kísérelje

meg az oltását.

Telefonon azonlral éfiesíteni kell a tűzoltóságot: 42l290-005.

A tűrzoltóságnak leadott segélykérés tartalttazza

- a túzeset, káreset pontos helyét, címét,

- rrri ég, rrrilyen káreset törlént, rni van veszélyben,

- emberélet van-e veszélyben,
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- a jelző nevét, telefonszárnát.

5. Tűz esetérr a veszélyeztetett területet, vagy az egész épületet árarntalarrítarri kell,

és a gáz főelzárő csapot el kell zárrri!

Yizzel o|tás árarntalanítás eIőtt tilos!

Gáz tőelzárő a belső udvarban. Felelós: karbantartó dolgozó.

Elektromos túz esetén oltarii csak habbal, por. al-oltóval szabad,

6. Zárthelyen észlelt tírzesehrél a behatolást óvatosan kell vógezrri!

Tanuló ezt nem telreti önállóan, egyedül!

7. Egő ernber oltásának rnódja: vizes pokróc, vizes köperry - vízzulrany - lromok.

8. Az intézmény valamennyi dolgozója ügyel a fegyelernre. A tűlzoltóság megérke-

zéséig oltja a tüzet.

9. Az itltéznély rninden dolgozójának és tanulójának legfontosabb feladata a meg-

elóző túzvédelern.

63



19, A Házirenddel kapcso|atos egyéb szabályok

.Ielerr Házirerrd elkészítéséér,t az intézményvezetó a t'elelős.

A DÖK vélernényezése után a dokunrentltmot a nevelőtestület fogadja el.

201 l, évi CXC. törvény 32. § (l) i) alapján fenntartó hagyjajóvá.

A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a t-enntartóra többlet-

kötelezettség hárrrl, a t'errntarló egyetérlése szüksóges.

Az érvérryben lévő Házirerrd módosítását kezdenrényezheti:

. az intézmény igazgatója

. nevelőtestiilet

. a Diákörrkornl.ányzaí vezetősége

. a szülői szervezet

Módosítása:

A módosítást a kezdeményező javaslata a|apján az igazgaíő készíti el.

A módosítást a Diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület íbgadja el. A Házirend

akkor jogérvényes, ha a Fenntaftó is elfogadja.

Ny i lv áno s s ítgct és ho zzáft r he tős é ge ;

E dokumentumoí az intézmény minderr tanulójával meg kell ismerletni. Egy-egy példányát

az osztálytermekben kell elhelyezni. A szülőt beiratkozáskor a Házirenddel nreg kell is-

meftetni. Egy példány az igazgaíói irodában mindig megtekinthetó.

Egyéb, nem szabályozott kérdésekben az érvényes jogszabályok előírásai az irányaclók.
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20. Záró rendelkezések

Hatályba |épés: 2022. szeptember l ,

Ervényessége: visszavorrásig

A hatályba lépéssel egy időben hatályát yeszíi az irrtézmény előző házirendje.

A hatályba lópett Házirendet rneg kell isrnerletni az íltézmény azon alkaln-razottaival is, akik

nem tagjai a nevelőtestiiIetnek, valamirrt azokkal is, akik kapcsolatba keri.ilnek az intézmény-

nyel és használják a helyiségeit.

A Házirendben íbglaltak megtafiása kötelező minden használónak.

Az elfogadott Házirendber-r bánnilyen változtatás csak vélernényezési és egyetétési joggal

bíró partnerek közremúködésével lehetséges.

Úl renerto, 2022.ar,rgusztus 3 l.
§jöoiii,t
s, l, 9,i14,

_9ir" n.9
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21,. Mellékletek

Legitimációk
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A Diákönkormányzat véleményező nyilatkozata

A KOSZISZ Szent Istvátr Girnnáziurn a mai napon a Házirericlet Tóth Edina igazgatő az
intézrnérry Diákönkorrrrányzatával megismerlette.

A DÖK a KoSZISZ Szent lstván Gimnázium Házirendet a Nkt. 48. § (4)/d, alapján jóváhagyóan

véleményezte.

Új renerto, 2)22.szeptember 2.

P;ffi&{í
DOK-vezető

hLks 4,0io^^n
Lakatos J uliatltla
DÖt<-elnilk
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A Szülői Szervezet véleményező nyilatkozata

A KOSZISZ Szent István Girnrráziurn a mai napon a Házirenclet Tóth Edina igazgatő az
intézmétry Sziilői Szervezetével megismeft ette.

Az SZSZ a KOSZISZ Szent lstván Gitntráziurn Házirendet a 2012012. (VIII.3 l.) EMM]
rerrdeletet 122. § (9) alapján jóváhagyóan

véleményezte.

Ú.iteIrerto, 2O22,szeptetnber 06.

t*lL\^_'J-L.l*
Sutkáné Makara Beáta
sziilói szervezet elnök



A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata

A KOSZISZ Szent István Gimnázium Házirendet Tóth Edina ígazgató a mai napon az itr-
tézrnérry nevelőtestiiletével rnegismertette,

A nevelőtestiilet a KOSZISZ Szetrt lstván Gimnáziurn Házilendjét a 20l l. évi CXC. tv. 70
§ (2)/g alapján

elfogadta.

Ú3renerto, 2022. augusztus 31.

',.-, L,.n\\\\.I\ .^"., 5]." € Ó,.r- -Tóth'E-din;'--, H§',t*,-.F§)ht,,,
igazgató munkáliözösség vezető

Tr§#*ü'#.iuF,*qou.
Kt(a,,p.,- ÍÁU
Kelerr-ren .Iuclit

jegyzőkönywezető jegyzőkönyv hitelesítő
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KoLPING
oktatási és szoeiális

Intézményfenntartó Szervezet

252/2022 (10.11.) Hsz.

Hatátozat

Á l(olping Oktatási és Szociáüs Intéznényfenntattő Szets,ezet az íjfehértói

KOSZrcZ Szeírt István Gimnázium OM201756

Házlendjét a 2011. évi CXC, törvétry 32. § (1) i) alapján ióváhagyja.

Budapest, 2022. oktőbet 11. í"1;.1\
P '6,a

rj§ Itlota;,

1035 Budapest, Vihat utca 8,
'I' el.: (0 6-1) / 430 -030 6

Pclstacírn: 1300 Brr<lapest, Pf. 9.
l i lrrei1: i;:o cle(ir)]< rlszis z, htr


