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A Tandem Gimnázium
HÁZIRENDJE
A házirend az iskola diákjainak és dolgozóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és kötelességeket,
valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és
dolgozójának joga és kötelessége!

1. Házirend hatálya, érvényessége


A Házirend betartása kötelező az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, a tanulók szülei,
valamint a pedagógusok és más alkalmazottak számára.



Területi hatálya kiterjed az intézmény minden épületére, valamint az iskola által szervezett
programokon az iskolán kívüli helyszínekre.



Időbeli hatálya kiterjed azokra a tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett
programokra, melyeket az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét.



A Tandem Gimnázium jelen Házirendje 2016. szeptember 01-én lép hatályba és a következő
módosításig érvényes.
2. Házirend törvényi háttere, nyilvánossága



2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



16/2013. (II. 28) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az
iskolai az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Az osztályfőnökök a tanulókkal a tanév első napján osztályfőnöki óra keretében, a szülőkkel a tanév
kezdeti szülői értekezletén ismerteti a Házirendet. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az
iskola könyvtárában, a tanári szobákban, a titkárságon, az osztályfőnököknél, az iskolai
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diákképviseletnél, a diákképviseletet segítő pedagógusnál, a munkaközösség-vezetőknél, a gimnázium
honlapján.
A Házirend életkori megkülönböztetés nélkül vonatkozik a Tandem Gimnázium minden tanulói
jogviszonnyal rendelkező diákjára, a pedagógusokra, nem pedagógus dolgozókra és szülőkre.

3. A házirend felülvizsgálata, módosítása
Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha
-

jogszabályi változások következnek be,

-

az igazgató, a nevelőtestület, a tanulók nagyobb közössége, illetve a szülői szervezet
együttesen igényt tart erre.

Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását külön-külön is javasolhatják a fent
meghatározott közösségek. Ez esetben a felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a
kezdeményező fél képviselője nyújt be az igazgatónak.

4. A tanulók jogai és kötelességei


Minden tanuló – mint az iskolaközösség tagját – jogok és kötelességek illetnek meg.



A tanuló jogviszonyon alapuló jogokat, a tanuló a beíratás napjától gyakorolhatja.

4.1 A tanuló kötelessége, hogy:


betartsa az iskolai házirendet, az intézményi rendelkezéseket



tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, diáktársait, emberi
méltóságukat ne sértse



részt vegyen a tanórákon, a kötelező és a választható foglalkozásokon



képességeinek megfelelően, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással eleget tegyen
tanulmányi kötelezettségének



az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az
iskola felszereléseit, a kulturált környezetet



az okozott kárt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtérítse



betartsa a munka-, tűz-és balesetvédelmi előírásait



hiányzásait a házirend előírása szerint igazolja



magával hozza a tanuláshoz szükséges felszerelést



segítse iskolája feladatainak ellátását, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését



védje saját és társai testi épségét, egészségét



becsülje társait, magatartásával járuljon hozzá az iskola jó hírnevéhez.
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A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív
jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő
rendelkezésére áll.
A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a
nyilvánossághoz való fordulás joga, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a teljes bizonyossághoz
való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
4.2 A tanuló joga hogy:


színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan, képességeinek megfelelően részt vegyen



joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb
kedvezményeket, lehetőségeket (felzárkóztatás, fakultáció, szakkör stb.)



személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számára



tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén



emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő
és oktató pedagógus munkájáról



vallási meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosulását tiszteletben tartsák. E jogok
gyakorlása nem ütközhet érvényes jogszabályokba, és nem sértheti más tanulók ugyanezen
jogait



tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben,



választó és választható legyen a diákképviseletbe,



kérhesse az átvételét másik – azonos vagy más típusú – oktatási intézménybe,



a jogszabályban előírtak szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról (e
szándékát kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját
megelőző harminc napig kell írásban bejelentenie az iskola igazgatójánál)



egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget (jogszabály alapján)



a választható tantárgyak közül megválassza azokat a tantárgyakat, melyeket tanulni kíván és
oktatását az intézmény biztosítani tudja



érdemjegyeiről és a róla szóló tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön



részt vegyen tanulmányi versenyeken, szakkörökön, a diákkör munkájában



véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével, tanulmányi
munkával kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon



jutalmat, elismerést kapni



egyéni, közösségi problémáinak megoldásához segítséget kapni
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szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokon részt venni, idejét kulturált szórakozással
tölteni



hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,



jogai megsértése esetén eljárást kezdeményezzen (iskolaköteles tanuló esetén a szülő, vagy
törvényes képviselője által)



állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, és a
pedagógiai szakszolgálatok intézményéhez forduljon segítségért



indokolt esetben kérje a foglalkozások alóli mentesítését (felmentési kérelmét a szakértői
illetve orvosi szakvélemény csatolásával az igazgatónak kell benyújtani, aki arról az eljárási
szabályok figyelembevételével dönt)



magántanuló legyen a jogszabályban meghatározott feltételek alapján



jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen



kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe

4.3. Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett
véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága. A szervezett véleménynyilvánítás
terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával.
4.4. Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot,
problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.
4.5. Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel hamarébb
tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat egy tanítási héten belül ki kell javítani. Amennyiben a
kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor,
a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését.

5. Működési szabályok:
5.1. Az iskola épületének használati rendje:
Az iskola hétköznapokon 7. 45-tól 16. 00-ig tart nyitva. Ettől eltérő időben történő nyitva tartásra
tanári felügyelet mellett igazgatói engedély szükséges. Tanítási szünetekben (őszi, téli, sí szünet,
tavaszi és nyári szünet idején) szerdánként 8. 30-tól 13. 00-ig az iskola nyitva tart. A tanórák és a
délutáni foglalkozások elteltével az iskola diákjai a nyitvatartási idő alatt az épületben tartózkodhatnak
abban az esetben, ha nem zavarják az iskolában folyó munkát (takarítás, adminisztráció stb.).
Hétköznapokon 8. 00-tól 15. 00-ig az iskola, tanárai közreműködésével ügyeleti rendszert működtet.
Az iskolaépület helyiségeiben ügyelni kell a falak, berendezési tárgyak épségére és tisztaságára.
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A számítógépteremben, a rajz szaktanteremben és a tornateremben csak tanári engedéllyel lehet
tartózkodni.
5.2. A számítógépterem házirendje:
A számítógépterem a kötelező tanórai foglalkozásokon túl is látogatható. A használat igazgatói,
illetve szaktanári (informatika) engedélyhez kötött. Tanórák közti szünetben külön engedéllyel sem
lehet a teremben tartózkodni. A külön engedéllyel történő használat esetén az igazgatói irodában
lévő füzet kitöltése kötelező, melynek segítségével a felhasználó tevékenysége és a gépen észlelt
rendellenesség nyomon követhető.
A számítógépteremben a felhasználó a hardverért, szoftverért és a berendezési tárgyakért anyagi
felelősséggel tartozik. Mind a hardver, mind a programrendszerek módosítása károsításnak minősül.
A gépterembe csak a számítástechnikával kapcsolatos tankönyvet, füzetet, íróeszközt szabad bevinni.
Nem vihető be étel, ital, rágógumi, táska, kabát.
5.3. A tornaterem házirendje:
A tornaterembe tanári felügyelet nélkül tartózkodni nem lehet. A tornaterembe csak tornacipőben,
sportfelszerelésben lehet tartózkodni. A diákok kötelessége a tornaszereket rendeltetésük szerint
használni. A tornaterembe nem vihető be étel, ital, táska kabát. A rendre és a tisztaságra termekben és
az öltözőkben ügyelni kell!
A balesetvédelmi előírások fokozottan érvényesek a tornateremre.

5.4. Rajz szaktanterem
A teremben elhelyezett taneszközöket a szaktanár jelenlétében és utasításai szerint kell használni.
A teremben kiállított tárgyakhoz, rajzokhoz csak tanári utasításra, engedéllyel lehet hozzányúlni,
azokat átrendezni.
Az óra jellegéből adódóan kiemelten kell figyelni a terem tisztaságára és rendjére.

6. Az iskolai élet rendje:
6.1. A tanév rendje:
A tanév szeptember hó 1, napján kezdődik és a következő év augusztus hó 31. napjával fejeződik be.
A tanév rendjét az éves miniszteri rendelet határozza meg. Az iskolai munkahét 5 napból áll, az egyes
osztályok munkarendjét az órarend határozza meg. A tanítás 8. 30-kor kezdődik. Az iskolába való
érkezés 7. 45-tól lehetséges. A tanórák 45 percesek a 7. óra kivételével, melynek időtartama, 40 perc.
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Csengetési rend:
1. óra

08. 30 – 09. 15

2. óra

09. 25 – 10. 10

3. óra

10. 25 – 11. 10

4. óra

11. 20 – 12. 05

5. óra

12. 25 – 13. 10

6. óra

13. 20 – 14. 05

7. óra

14. 20 – 15. 05

6.2. Becsengetés után tanulóink – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben tartózkodni. Ha
a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a digitális naplóba köteles
rögzíteni, a késés idejének a feltüntetésével.
Késésnek minősül, ha a diák becsöngetést követően, a tanár után érkezik a tanterembe. A percekben
mért késések összeadódnak és igazolatlan órát vonnak maguk után.
6.3. A késések összesítését az osztályfőnök havonta végzi. Rendszeres késés esetén köteles jelentést tenni
az igazgatónak, illetve a szülőt e-mail formájában értesíteni. A közlekedési okok miatti késés előzetes
jelzést követően igazolható, félévenként 5 lakalommal. Az előzetes jelzés történhet az
osztályfőnöknek, szaktanárnak, ügyeletes tanárnak, illetve jelzés történhet az iskola titkársága felé is.
Napközben előzetes jelzés alapján iskolai kötelességek teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés
is igazolható.
6.4. Ha egy diák az iskolai rendnek megfelelő időben az első órára nem érkezik meg, s előzetes értesítés
szülői részről nem érkezett, az osztályfőnök köteles a szülőt telefonon értesíteni, érdeklődni a hiányzás
okáról. Ha a diák nap közben engedély nélkül távozik az iskolából, hiányzása utólag nem igazolható.
6.5. A tanuló biztonsága érdekében az iskola épületét elhagyni tanítási idő alatt illetve a tanítási nap
végén csak igazgatói, vagy osztályfőnöki engedéllyel, az igazgató, az igazgatóhelyettes vagy pedig az
ügyeletes tanár által aláírt kilépőcédulával lehet. Az óraközi szünetekben diákjaink (a lezárt tantermek
kivételével) a közösségi termekben, a folyosón, a tantermekben, a büfében, illetve az udvaron
tartózkodhatnak, ahonnan csengetéskor vonulnak be a tanterembe. Szünetekben az ügyeletes tanár
rendelkezéseit be kell tartani.
6.6. Az iskola tanulóinak étkezését a büfé biztosítja. Becsengetéskor a vásárlást és az étkezést be kell
fejeznie annak, akinek tanórája kezdődik.
6.7. Azok a tanulók, akiknek lyukasórájuk van, kötelesek fegyelmezetten viselkedni.
6.8. A szaktanárok óráik időtartamára saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat a hetesi feladatok
elvégzésével, e feladat ellátásával megbízottak számára a hetesi feladatok ellátása kötelező.
6.9. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományból biztosítjuk, tartós (egy tanévre szóló) könyvtári kölcsönzéssel. Szülői kérésre biztosítjuk,
hogy könyvtári kölcsönzés helyett az adott könyvek megvásárolhatók legyenek. A tanulók és a
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pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket meghatározott
időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott
tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről,
lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató
megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő
nyilatkozatát.
6.10. Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a
tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A
rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével
a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló
(törvényes képviselője) és az iskola írásbeli megállapodást köt.
6.11. Tanulószobai foglalkozásokat az intézmény nem szervez, kollégiumot nem működtet.
Kollégiumi elhelyezési kérelemmel az intézmény igazgatójához lehet fordulni, aki segítséget nyújt a
kollégiumi férőhely biztosításához.
6.12. Az iskolában térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség nincs.

7. A hiányzások igazolásának rendje
7.1. A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és
elmarasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára az iskola
jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas védelmet
biztosít.
7.2. Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírásai szerint
az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat nyolc munkanapon belül kötelesek igazolni. Az egy
tanítási napot meghaladó hiányzás esetén a szülő a távolmaradás első napján köteles az osztályfőnököt
értesíteni a hiányzás okáról.
7.3. Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra – szüleik (nagykorú diák esetében a tanuló)
előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Az osztályfőnök utólagos szülői
igazolást nem fogadhat el. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök
javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges.
7.4. Az iskolai rendezvényekre, valamint a tanév utolsó napjára vonatkozó szülői igazolást az
osztályfőnök nem köteles elfogadni.
7.5. Hivatalos kikérő esetén a tanuló felmentést kap az iskolai elfoglaltságok alól, hiányzása igazolt.
7.6. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok
rendje szerint kell igazolni.
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7.7. A tanuló hiányzása nem igazolható, ha:
- a hiányzás utolsó napja és az igazolás között egy osztályfőnöki óra volt már és 8
tanítási napnál hosszabb idő telt el,
- engedély nélkül távozott az iskolából,
- napközbeni hiányzás utólag nem igazolható, következménye igazolatlan óra,
- súlyos rendbontás miatt a tanítási óráról a tanár eltávolította, ilyenkor a tanuló
azonnal köteles az igazgatóságon jelentkezni, a továbbiakról az igazgató dönt.

8. A tanórán kívüli tevékenység
8.1. Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő tanulók kérelemre
mentesülnek egyes tantárgyak értékelése és minősítése alól. A mentesítések rendszeres fejlesztő
foglalkozások mellett vehetők csak igénybe. A távolmaradást úgy kell tekinteni mintha kötelező
tanórai foglalkozás lenne.
8.2. A tanulási nehézséggel küzdő, rossz tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok számára
felzárkóztató foglalkozást szervezünk. A szaktanárok tesznek javaslatot a foglalkozásokon való
részvételre. A megjelenés kötelező.
8.3. A szakköri tevékenységek fontos szerepet játszanak iskolánk életében. Diákjaink számos szakköri
lehetőség közül választhatnak. A szakköri foglalkozások kínálata alkalmazkodik a diákok
érdeklődéséhez. Az iskolánk egyértelmű elvárása tanulóink felé a lehetőségek kihasználása, szakköri
foglalkozás választása (végzős tanulók kivételével). A foglalkozások minden tanévben október 1-vel
kezdődnek. A diákok választásukat év közben módosíthatják.
8.4. Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése kötelező. Az
ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, a fiúknak öltöny, fehér ing nyakkendő.
8.5. A könyvtár állományában lévő könyvek a könyvtár nyilvántartási idejében rendeltetésszerűen
használhatók.
8.6. A tornaterem a fiatalok rendelkezésére áll az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és
közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az iskola vezetésével kell egyeztetni.
8.7. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli
foglalkozások (pl: osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborok, kirándulások, versenyek)
lebonyolításakor is érvényesek.
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9. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei
9.1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve
jutalmazza.
9.2. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el,
eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben
tartósan jó munkát végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük.
9.3. Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói
és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és
magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is
kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett
kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az
iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át.
9.4. Az iskola vezetősége „Az Év Tandemes Tanulója” címet adományozza annak a tanulónak, aki az
adott tanévben kimagasló tanulmányi eredményt ért el és példamutató magatartást tanúsított. Az év
tanulója cím mellett, egyéb szempontok alapján is sor kerül dicséretre, ezeket a szempontokat a
tantestület az adott évben határozza meg.
9.5. Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A
fegyelmező

intézkedések a

következők lehetnek:

szaktanári

figyelmeztetés,

osztályfőnöki

figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói intés. A fegyelmező intézkedésekről
a szülőket a digitális napló révén tájékoztatja az iskola.
9.6. Az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmező intézkedés előtt az igazgató meghallgatja a tanulót és
osztályfőnökét.
A fegyelmező intézkedésről az osztályfőnök az osztályt szóban, az iskolaközösséget érintő vétség
esetén pedig az igazgató a teljes tanulóifjúságot körözvényben tájékozatja.
A helyzet tisztázása az osztályfőnök feladata. Súlyosabb esetben az osztályfőnök javaslata alapján az
igazgató dönt, hogy a fegyelmezést igazgatói vagy osztályfőnöki hatáskörben intézik, illetve
elrendelik-e fegyelmi vizsgálat lefolytatását.
9.7. A tanulók helytelen magatartását, kötelességmulasztását, valamint az ezekhez kapcsolódó
fegyelmező intézkedéseket a magaratás és a szorgalom minősítésekor figyelembe kell venni.
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11. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése:
11.1. A tanulók hivatalos ügyeit az iskola titkárságán minden nap kizárólag 8 – 8,30, valamint 12-14 óra
között a tanítási idő előtt, illetve után intézheti. Minden tanuló személyesen, saját jogainak gyakorlását
kérelem, észrevétel, javaslat, esetleg reklamáció formájában szóban, illetve írásban minden nap
elláthatja.
11.2. Az intézmény vezetője, vagy titkára a felmerült kérdésekre a jogszabályban előírtak alapján
válaszol.
11.3. A diákok ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy a tanítási órák után
kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok engedélyével tartózkodhat.

12. Egészségvédelem, baleset-megelőzés:
12.1. Minden tanuló köteles óvni saját és társai épségét, egészségét, továbbá köteles elsajátítani és
alkalmazni az egészségét és biztonságát, védő ismereteket.
12.2. Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset-és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie,
amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a
tanulók aláírásukkal igazolják.
12.3. A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett
működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági
szabályokat.
12.4. A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket az igazgató engedélyével vihetik be a
tanítási órákra.
12.5. Minden tanuló köteles jelenteni a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak saját
magát, vagy társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet,
illetőleg ha balesetet vagy sérülést észlel.
12.6. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti
és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal.
12.7. Iskola emeleti ablakain állni, kihajolni, onnan tárgyakat ledobálni szigorúan TILOS!
12.8. Az iskolába, iskolai rendezvényekre tűz-és robbanásveszélyes anyagokat, valamint szúró-, ütővágóeszközt, elektrosokkolót, fegyvernek látszó tárgyat, lőfegyvert behozni szigorúan TILOS!
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13. Vagyonvédelem, kártérítés:
13.1 .A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyak,
taneszközök, műszerek állagát megóvni.
13.2. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott kárért, szándékos károkozásért a
tanuló a teljes kár megtérítése mellett felelős.
13.3. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját
felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén a tanulók, pedagógusok értéktárgyait a titkárság
megőrzésre átveszi, az iskola felelősséget csak a leadott tárgyak esetében vállal.

14. Egyéb előírások:


Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.



Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.



Tanítási órán, enni, mobiltelefont használni szigorúan TILOS! A tanóra kezdetekor a
mobiltelefont az iskolapadra, a tanár által jól látható módon kötelező kitenni.



Az iskolában, továbbá az iskola által, az iskolában és az iskolán kívül szervezett
rendezvényeken a dohányzás, szeszesital fogyasztás, droghasználat, szigorúan
TILOS!



Szeszesital fogyasztás, droghasználat azonnali elbocsátást eredményez.
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Záró rendelkezések
A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az iskola szervezeti és Működési Szabályzata,
Pedagógiai Programja, illetve a hatályos törvények és jogszabályok előírásai érvényesek.
Aki a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, súlyosabb esetekben fegyelmi büntetésben
részesül.

Jóváhagyási záradék
A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta 2016. augusztus 25.-én elfogadta, amelynek során az
szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen aláírásukkal
megerősítenek.
A házirend életbelépésének időpontja: 2016. szeptember 01.

Budapest, 2016. augusztus 25.

………………………………

……………………………..

igazgató

szülői szervezet képviselője
…………………………..
diákönkormányzat képviselője

Az Esély-S Alapítvány, mint fenntartó jelen házirendet jóváhagyta.

Budapest, 2016. augusztus 30.

.
……………………………………..
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