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1. Bevezetés 
1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§.(3.) 

bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a 

Házirendben kell szabályozni. 

1.2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira 

vonatkoznak. 

1.3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden 

tanulónak kötelessége NKt.46.§.(1.h.). 

1.4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll, akkor is, ha az iskola által szervezett, de nem az iskola területén zajló 

eseményeken (szakmai gyakorlat, ünnepély, kirándulás, kulturális programon) vesz részt. 

1.5. A Házirend nyilvános; megtalálható az igazgatói irodában, könyvtárban, kifüggesztve 

földszint 19-es tanterem melletti vitrinben, valamint az iskola honlapján 

(razso.kormend.hu). A Házirendet minden tanuló a tanév első osztályfőnöki óráján, a 

szülők a tanév első szülői értekezletén megismerhetik. 
 

2. Az iskola munkarendje 
2.1. Az iskola 630-kor nyitja meg kapuit. Az iskolába órakezdés előtt 10 perccel kell 

megérkezni. 

2.1.1.A kerékpárral, kismotorral érkező tanulók járműveiket az udvari tárolókban 

helyezhetik el. 

2.1.2.A tanítás befejezéséig az iskola területe csak az osztályfőnök / ill. igazgató vagy 

igazgatóhelyettes / engedélyével hagyható el. 

2.2. Az elméleti oktatás rendje: 

1. óra 730-815 

2. óra 820-905 

3. óra 910-955 

4. óra 1010-1055 

5. óra 1105-1150 

6. óra 1200-1245 

7. óra 1250-1335 

8. óra 1340-1425 

A tanítási órák hossza 45 perc. Rendkívüli esetben az igazgató rövidebb vagy hosszabb 

órákat is elrendelhet, azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje harmincöt percnél nem 

lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb. Projektjellegű munka során 

(témahét, moduláris programok, három hetet meghaladó projekt) szükséges lehet a 

hagyományos keretektől eltérő munkaszervezés, melyről a szaktanár javaslata alapján az 

igazgató dönt.  

2.3. A gyakorlati oktatás rendje: 

A gyakorlati foglalkozások az iskolai tanműhelyekben 730 órakor kezdődnek.  

Négy óránál hosszabb iskolai gyakorlat esetén 950-1010 óra között szünetet kell tartani. Az 

orientációs alapgyakorlatok a tanórák kezdéséhez igazodnak.  

Ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a tanulók munkarendje igazodik a 

gyakorlati képzést szervező munkarendjéhez. 

2.4. Az osztály a tanárt csendben várja a teremben. Előadóterembe, szaktanterembe, laborba, 

szertárba, műhelybe csak a szaktanár engedélyével és felügyeletével léphet tanuló. A 

tornaterembe csak váltócipőben, sportfelszerelésben lehet belépni. A szüneteket az 

osztálytermekben, folyosókon illetve az udvaron tölthetik a tanulók. Az iskola épületébe 

érkező szülők, idegenek belépését a portás ellenőrzi. Idegenek az iskolában csak hivatalos 

ügyben tartózkodhatnak. 



 

3. A tanulók jogai, kötelességei: 
A tanulók jogait és kötelességeit a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  45-

46. §-a tartalmazza. 

3.1. A tanuló joga, hogy: 

3.1.1. tanulószobai ellátásában részesüljön, 

3.1.2. válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül 

3.1.3. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola 

létesítményeit /könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és 

szabadidő-létesítmények, stb./, 

3.1.4. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

3.1.5. hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges 

értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

3.1.6. diákkör létrehozását kezdeményezheti, diákkörhöz csatlakozhat, ha annak 

céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 

alapelvekkel. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell. Tagja 

legyen művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport - és más köröknek - ha a 

törvény másképp nem rendelkezik -, és iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, 

3.1.7. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola 

működéséről, további tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, 

vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, s arra legkésőbb a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül – az iskolaszéktől a tizenötödik napot követő első 

ülésen – érdemi választ kapjon. 

3.1.8. vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát 

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

nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

3.1.9. kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független 

vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, 

3.1.10. kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe, 

3.1.11. választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

3.1.12. a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

3.1.13. A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi 

helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a 

tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

3.1.14. hit- és vallásoktatásban részesülhessenek, a különböző felekezetek által tartott 

hittanórák időpontjait a Házirenddel egy helyen találja kifüggesztve. 

3.1.15. problémáival és sérelmeivel osztályfőnökéhez vagy az igazgatóhoz fordulhasson, ill. 

a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok biztosához fordulhat 

3.1.16. a témazáró dolgozatok időpontját legkésőbb a dolgozat előtti utolsó tanítási órán be 

kell jelenteni. Egy napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható. A témazáró 

dolgozatot kijavítva 2 munkahéten belül a tanulóknak kézhez kell kapni, különben 

érvényét veszti. 

3.1.17. jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indíthat, 

továbbá igénybe veheti a nyilvánosságot 

3.1.18. minden esetben megilleti a levéltitok védelme. 

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

 

 



3.2. A tanulók kötelessége 

3.2.1. részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai 

gyakorlatokon, 

3.2.2. eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, 

képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

3.2.3. megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskola 

szabályainak rendelkezéseit,életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai 

elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, 

lezárásában. A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő 

megállapodás hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát 

minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy 

az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási 

intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti 

meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert. 

3.2.4. óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

3.2.5. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az 

oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az 

általa okozott kárt a jogszabály szerinti mértékben meg kell téríteni 

3.2.6. az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló 

tanulótársait 

3.2.7. tartsa be a tűz- és balesetvédelmi szabályokat 

3.2.8. betartsa az iskola házirendjét 
 

4. Az iskolai élet 
4.1. A tanuló felkészülése 

A tanulónak minden órára rendszeresen készülni kell, a házi feladatot önállóan készítse el. A 

tanórákra megfelelő felszereléssel kell érkezni. Az ellenőrző a tanuló mindennapos 

felszereléséhez tartozik. A tanuló köteles a kapott érdemjegyeit az ellenőrzőbe beírni és 

minden hónapban a szülővel aláíratni. 

 

4.2. A tanuló magatartása 

4.2.1.Az iskolában, továbbá iskolán kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett 

rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 

4.2.2.Az iskola tanulóinak az iskolában a dohányzás TILOS! 

4.2.3.A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez 

nem szükséges tárgyak iskolába történő behozatalát a Házirend tiltja. Így különösen 

nem  behozhatóak: cigaretta, szeszes ital, kábítószer, veszélyt hordozó eszközök 

(robbanó, szúró, vágóeszköz). 

4.2.4.A projektmunka megvalósítása során szükséges eszközök (pl. digitális adathordozók, 

kísérleti anyagok) iskolába történő bevitelét az igazgató szóban engedélyezi, a 

felhasználás idejéig az iskolai páncélszekrényben (esetleg szakos szertárban) elzártan 

tárolja. Ezen tárgyak használatát a projektet irányító szakos tanár felügyeli.  

4.2.5.A tanítási órákon, szakmai gyakorlatokon, vizsgákon mobiltelefont, fényképezőgépet, 

diktafont – a tanár engedélye nélkül – nem lehet használni. 

4.2.6.Tilos az érintettek beleegyezése nélkül az elektronikus médiában, interneten bármilyen 

személyiségi jogot érintő dokumentumot (álló- és mozgóképet, hangfelvételt) 

megjeleníteni. Ez alól kivételt képez a tanárok által oktatási és PR céllal készített fotó 

és videofelvétel. 

 



4.3. A hetesek feladatai 

4.3.1. Jelentsék a hiányzókat és a napközben történt változásokat. 

4.3.2. Gondoskodjanak arról, hogy a tábla tiszta legyen, kréta legyen az osztályban. 

4.3.3. A tantermeket a szünetben szellőztessék ki. 

4.3.4. 10 perccel a becsengetés után jelentsék a tanáriban, ha a tanár nem érkezett be az 

órára. 

4.3.5. Ügyeljenek az osztály tisztaságára, rendjére. 

4.3.6. Figyeljék és jelentsenek minden rongálást. 

4.3.7. Távozáskor a villanyt kapcsolják le. 

 

4.4. Hiányzások igazolása 

4.4.1. Ha a tanuló a tanítási óráról, gyakorlati foglalkozásról távol marad, mulasztását 

igazolnia kell: 

a) A szülő kérésére az osztályfőnök egy tanévben 3 nap távollétet engedélyezhet. 

Ennél több távollét az igazgató engedélyével lehetséges. 

b) ha tanuló beteg volt, orvosi igazolással igazolja, 

c) ha tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelességének eleget tenni, hiányzását hatósági meghívóval, idézéssel igazolja 

d) az elméleti és gyakorlati oktatásról való távolmaradást az osztályfőnök, illetve 

oktató igazolhat, 

e) a tanulónak a hiányzásról való igazolást a mulasztást követő 2 héten belül be kell 

mutatni, 

f) ha tanuló előzetes engedély nélkül mulaszt és a mulasztás 2 napnál tovább tart,a 

tanuló vagy szülője, gondviselője köteles az iskolának bejelenteni a mulasztás 

okát és időtartamát . 

g) ha a tanuló késik a tanóráról a naplóba a késés idejét be kell jegyezni. A késések 

ideje összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozások idejét, a 

késés igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a 

tanóráról. 

h) a tanórára felszerelés nélkül érkező tanuló nem büntethető igazolatlan órával, de 

órai munkája érdemjeggyel értékelhető 

4.4.2. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor,illetve ha a nem tanköteles 

kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása  a tíz órát eléri. A 18 év feletti tanuló esetén az 

osztályfőnök írásban értesíti a tanulót is. Az értesítésben fel kell hívni a szülő 

figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

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

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

4.4.3. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát az 

iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatalt. Ha az igazolatlan 

hiányzások száma eléri a 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri az 50 órát, az iskola igazgatója 

haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és 

a kormányhivatalt. 

4.4.4. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanítási év 

végéig köteles azon részt venni. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és 

minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

4.4.5. Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, szakképzési évfolyamon az 

elméleti tanítási órák 20 %-át, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, és emiatt a 

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



év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti 

tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen. 

4.4.6. A gyakorlati képzés foglalkozásain a tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a 

gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A 

tanuló köteles mulasztását igazolni. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt 

és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő /óraszám/ 

húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az 

évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása szükséges 

4.4.7. Ha a tanuló mulasztása a meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása 

nincs és szorgalma, elért eredménye alapján úgy ítélhető meg, hogy mulasztását a 

következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket 

teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. Az ügyben az iskola 

nevelőtestülete dönt. 

4.4.8. A magatartás osztályzatának megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló  

igazolatlanul mulasztott óráinak számát is: 

- 1 igazolatlan óránál az osztályfőnök szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ebben az 

esetben a magatartás még lehet példás (5). 

- 2-3 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanuló írásos osztályfőnöki figyelmeztetést 

kap és magatartása legfeljebb jó (4) lehet. 

- 4-9 óra igazolatlan mulasztásnál a tanuló büntetése osztályfőnöki intés, és 

magatartása változónál (3) jobb nem lehet. 

- 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a tanuló igazgatói 

figyelmeztetésben részesül, és magatartása csak rossz (2) lehet. 

4.5. Felmentés az iskolai elfoglaltság alól, kikérő 

Bármely tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező 

 iskolai elfoglaltságokkal és nem akadályozza az iskolai munkát, a tanulmányi 

feladatok elvégzését. Iskolai elfoglaltság alól felmentést - a szülő vagy hivatalos szervezet 

érésére - az igazgató vagy az osztályfőnök adhat. 

4.6. A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanulói jogviszonya - tanköteles kivételével - annak, aki igazolatlanul harminc 

tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanuló gondviselőjét legalább kettő 

alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire. Nem tanköteles korú 

magántanuló tanulói jogviszonya  megszűnik, ha az előírt osztályozó vizsgákon neki 

felróható okból nem jelenik meg, így tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti.  

4.7. A tanuló kártérítési felelőssége 

Az iskola épületeinek, felszereléseinek védelme és tisztaságának megőrzése valamennyiünk 

érdeke. A tanuló által tanulmányai folytatásával összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen okozott kárért a 

Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállni.  

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a legkisebb munkabér - a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének 

a/ gondatlan károkozás esetén 50 %-át, 

b/ szándékos károkozás esetén ötszörösét. 

Károkozás esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a károkozás helyszínét, 

és időpontját és a károkozó aláírását. Ennek fénymásolatát a befizetési csekkel együtt az 

iskola a szülőnek elküldi. Ha a károkozó nem ismert, az eseményt ki kell vizsgálni. Ha a 

szakközépiskola, illetve szakiskola tanulója tanulószerződést kötött, a gyakorlati képzés 

szervezőjének, illetve a tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 



5. A tanulók egyéni ügyei, tevékenységei 
5.1. Hivatalos ügyintézés  

A tanulók hivatalos ügyeiket az igazgatói vagy a gazdasági irodában munkanapon 8 - 1530 

között / pénteken 8-12-ig / intézhetik. Vezetői és tanári fogadóórák időpontja a faliújságon 

megtekinthető. Nyári szünetben szerdai napokon 8-12 között van ügyintézés. 

5.2. Kötelező és választható tárgyak, foglalkozások  

A tanulók a választható érettségi tantárgyakra, szakköri foglalkozásokra a tanév elején a 

szaktanároknál jelentkezhetnek. A tanulók is kezdeményezhetik szakkörök, fakultációk 

indítását megfelelő létszám esetén (10 fő).  

Az iskola minden diák számára lehetőséget nyújt tanterem biztosításával, hogy hit és 

vallásoktatásban részesülhessen.  

A térítési díjjal, tandíjfizetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat az SzMSz melléklete 

tartalmazza. 

5.3. Versenyek, vizsgák  

A megyei versenyen résztvevő tanuló 1 napot, országos döntőbe jutott tanuló 3 napot 

kaphat felkészülésre a szaktanár és az osztályfőnök egyetértésével. A felkészülés és a 

verseny napját igazoltnak tekinti az osztályfőnök.  

Sport versenyeken való részvételt a testnevelők az igazgatóhelyettessel egyeztetik.  

Az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet, a vizsgarendet az éves 

munkatervben kell rögzíteni. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

követelményei megegyeznek az iskolában alkalmazott helyi- és központilag kiadott 

kerettantervek követelményeivel. A vizsgáztató bizottságokat az igazgató jelöli ki. A 

bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az 

osztályfőnök, illetve a jegyző írja be az anyakönyvbe (törzslapra) és a bizonyítványba. A 

záradékot az igazgató is aláírja.  

5.4. Iskolai támogatások  

Tanév kezdetekor minden tanuló tankönyvvásárlási támogatásban részesül. Az ingyenes 

tankönyvtámogatásról a szabályzat rendelkezik.  

Diákigazolványt minden tanuló beiratkozáskor igényel.  

Szakmai kirándulásra az iskola utazási lehetőséget biztosít.  

Anyagi és szociális helyzettől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátás, 

étkezés igényelhető ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az 

osztályfőnök ad felvilágosítást.  

5.5. Az iskola létesítményei Az iskola létesítményei / tornaterem, konditerem, tanterem, 

könyvtár, számítógép  terem / a tanulók rendelkezésére állnak. Használata tanári 

felügyelet  mellett történik, a tanév elején meghatározott időpontokban. Az iskola 

könyvtára a kifüggesztett nyitva tartási rend szerint áll a tanulók rendelkezésére. 

5.6. Kirándulások, diákrendezvények  

Egy tanítási nap terhére az osztályközösségek kirándulást szervezhetnek abban az esetben, 

ha az osztályba járók 85%-a ezen részt kíván venni.  

Az osztályfőnök a kirándulási tervet az igazgatóhelyettesnek adja le. Klubdélutánt és más 

rendezvényt - az osztályfőnökkel való előzetes egyeztetés után - az igazgató engedélyezi, 

szükség esetén helyiséget biztosít.  

A Házirendet a diákrendezvényeken is be kell tartani.  

5.7. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 

1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend 

szerint nyilvánít véleményt (lásd melléklet ). 

2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: anyagi 

támogatás iskolai szintű programokhoz, helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez, 

kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához, önkormányzati faliújság 

készítéséhez. 

3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. 



4. A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről 

a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.  

5. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

6. Az éves munkatervben meghatározott időpontban diákközgyűlést tart az igazgató. 

Diákközgyűlést kell tartani akkor is, ha a tanulók nagyobb közössége /30%, illetve 5 

osztály/ kéri. 

 

6. A tanulók jutalmazása és fegyelmezése 
6.1. A tanulók jutalmazásának elvei  

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az 

iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve 

jutalmazza.  

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:  

- eredményes szakmai, kulturális tevékenységet folytat,  

- kimagasló sportteljesítményt ért el,  

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez,  

- az országos tanulmányi versenyen helyezést ért el. 

6.2. Jutalmazás konkrét formái  

- szaktanári, szakoktatói dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret, igazgatói,  

- gyakorlatioktatás-vezetői dicséret,  

- tantestületi, munkaközösségi dicséret.  

- könyvjutalom, tárgyjutalom, ingyenes üdülés, 

-  kitüntetés, kedvezményes kirándulás, utazás,  

- Rázsó-plakett - végzősök kiemelkedő munkájáért.  

- Osztály, közösség csoportos jutalma kirándulás, kulturális vagy sport hozzájárulás 

közösségi programhoz. 

6.3. Fegyelmező intézkedések  

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben 

részesítendő. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek:  

- szakoktatói figyelmeztetés,  

- szaktanári figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki intés,  

- igazgatói figyelmeztetés,  

- igazgatói intés.  

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

6.4. Fegyelmi büntetések  

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

e) eltiltás a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  



Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)-f) pontjában és az (7) bekezdés e) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén 

alkalmazható  

A c. pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra 

nem vonatkoztatható. 

A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést 

kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az 

iskolai, diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.  

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - 

jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel.  

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: 

döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a 

magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. 

 

7. A nevelési-, oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága 
(Nevelési, Pedagógiai Program, SzMSz és a Házirend) 

7.1. az iskola ezeket a dokumentumait a könyvtár olvasótermében és az iskolai szülői 

fogadóban, 1-1 bekötött példányban az érdeklődők számára közzé  teszi, és hozzáférhető az 

iskola honlapján (razso.kormend.hu) 

7.2. a dokumentumokban foglaltakról az iskola a tanulók számára a tanévkezdés első 

osztályfőnöki óráján, a szülők részére pedig a nyílt napokon, és az iskolai őszi szülői 

értekezleteken ad tájékoztatást, 

7.3. a dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos észrevételek megtételére minden hónap első 

hetének igazgatói ügyeleti napján van lehetőség 

7.4. a tanulók tájékoztatására működteti az iskola a "Körözvény" füzetet az iskolai hirdetőket, 

valamint az iskolarádiót. 

7.5. beírással tájékoztatni kell az ifjúságvédelmi felelős személyéről és fogadóóráinak rendjéről. 

 

8. Óvó- és védőrendszabályok 
8.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény a tanulók kötelezettségei között 

fogalmazza meg a 46.§. e. pontban  óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő 

hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza 

az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt 

8.2. Az iskolából távozni csak a tanórák befejeztével lehet. Napközben - kivételes esetben - az 

osztályfőnök, távolléte esetén az igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatják el a tanulók az 

iskola területét. 

8.3. Az óraközi szünetekben a tanulók az osztálytermükben, a folyosón, és az iskolaudvaron 

tartózkodhatnak. Az osztályteremben a rendet és a fegyelmet a mindenkori hetes tartja fent, 

az ügyeletes tanár segítségével. 

8.4. Becsengetés után a tanulók az osztálytermükben, helyükön ülve várják a tanárt, ha 10 

percen belül nem érkezik, az egyik hetes jelentkezik a tanári szobában, illetve az 

igazgatóhelyettesi irodában. 

8.5. Az iskola tanműhelyében, a szaktantermekben és a tornateremben csak szaktanár, szakmai 

oktató jelenlétében, az általuk ismertetett szabályok betartásával lehet munkát végezni. 

8.6. A munka és a tűzvédelmi szabályzat az első osztályfőnöki órán ismertetésre kerül. 

8.7. A kerékpárral érkező tanulók járműveiket az iskolaudvaron levő kerékpártárolóba 

helyezzék. 



 
 



 


