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1. A házirend célja és feladata

A házirend olyan jogforrás, ami közoktatási intézményünk mindennapi működését, az
iskolai  életviszonyokat,  a  tanulók,  pedagógusok,  alkalmazottak  iskolai  életét  és  az  ebből
fakadó mindennapi élethelyzeteket szabályozza.

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az iskola törvényes működését,
az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi
életének megszervezését.
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2. A tanulók jogai és kötelességei, a joggyakorlás módja

A tanuló jogait  és kötelességeit a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti  köznevelésről
(továbbiakban Nkt.) szabályozza. A tanuló jogait és kötelességeit a törvény 45. és 46.§-a írja
le. Házirendünk iskolánk tanulóinak jogait és kötelességeit a törvény alapján határozza meg.

2.1. A tanuló jogai

A  gyermek,  a  tanuló  személyiségét,  emberi  méltóságát  és  jogait  tiszteletben  kell
tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek
és  a  tanuló  nem vethető  alá  testi  és  lelki  fenyítésnek,  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
A tanulónak joga, hogy

 képességeinek,  érdeklődésének,  adottságainak  megfelelő  nevelésben  és
oktatásban részesüljön;

 a  nevelési-oktatási  intézményben  biztonságban  és  egészséges  környezetben
neveljék,  iskolai  tanulmányi  rendjét  pihenőidő,  szabadidő,  testmozgás
beépítésével,  sportolási,  étkezési  lehetőség  biztosításával  életkorának  és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki;

 részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a
nevelés-oktatás  során  a  tájékoztatás  nyújtása  és  az  ismeretek  közlése
tárgyilagosan és többoldalú módon történjék;

 az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt;

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához
való  jogát,  önrendelkezési  jogát,  cselekvési  szabadságát,  családi  élethez  és
magánélethez  való  jogát  a  nevelési-oktatási  intézmény  tiszteletben  tartsa,  e
jogának  gyakorlása  azonban  nem  korlátozhat  másokat  ugyanezen  jogainak
érvényesítésében,  továbbá nem veszélyeztetheti  a  saját  és  társai,  a  nevelési-
oktatási  intézmény  alkalmazottai  egészségét,  testi  épségét,  valamint  a
művelődéshez  való  jog  érvényesítéséhez  szükséges  feltételek  megteremtését,
fenntartását;

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban -
különleges  gondozásban,  rehabilitációs  célú  ellátásban  -  részesüljön,  és
életkorától  függetlenül  a  pedagógiai  szakszolgálat  intézményéhez  forduljon
segítségért;

 az oktatási jogok biztosához forduljon;
 a nevelési-oktatási  intézményben,  családja anyagi  helyzetétől  függően,  külön

jogszabályban  meghatározott  esetekben  kérelmére  térítésmentes  vagy
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben
vagy  egészben  mentesüljön  az  e  törvényben  meghatározott,  a  gyermekeket,
tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési
kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

A tanuló joga különösen, hogy
 válasszon  a  pedagógiai  program  keretei  között  a  választható  tantárgyak,

foglalkozások, továbbá pedagógusok közül;
  igénybe  vegye  az  iskolában  rendelkezésre  álló  eszközöket,  az  iskola

létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást;
 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;
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 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák
a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról;

 részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását,
tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti,  ismeretterjesztő, sport- és más
köröknek;

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson
minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola,
kollégium  működéséről,  továbbá  tájékoztatást  kapjon  személyét  és
tanulmányait  érintő  kérdésekről,  valamint  e  körben  javaslatot  tegyen,
továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz,
az  Intézményi  Tanácshoz,  a  diákönkormányzathoz,  és  arra  legkésőbb  a
megkereséstől  számított  tizenöt  napon  belül  -  az  Intézményi  Tanácstól,  a
tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon;

 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;

 jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen;
 jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást

indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;
 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint -

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában;
 kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését;
 kérelmére  -  jogszabályban  meghatározott  eljárás  szerint  -  független

vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;
 kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe;
 választó és választható legyen a diákképviseletbe;
 a  diákönkormányzathoz  fordulhasson  érdekképviseletért,  továbbá  e

törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;
(2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46.§)

2.2. A tanuló kötelességei

Minden tanuló köteles tankötelezettségét teljesíteni.
A tanuló kötelessége, hogy

 eleget  tegyen  -  rendszeres  munkával  és  fegyelmezett  magatartással,
képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;

 életkorához  és  fejlettségéhez,  továbbá  iskolai  elfoglaltságához  igazodva,
pedagógus  felügyelete,  szükség  esetén  irányítása  mellett  -  a  házirendben
meghatározottak  szerint  -  közreműködjön saját  környezetének  és  az  általa
alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények
előkészítésében, lezárásában;

 megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola és helyiségei
és a hozzá tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az
iskola szabályzatainak előírásait;

 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,
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társait,  az  iskola,  kollégium  alkalmazottait  vagy  másokat  veszélyeztető
állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt;

 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az
oktatás  során  használt  eszközöket,  óvja  az  iskola  létesítményeit,
felszereléseit;

 az  iskola  vezetői,  pedagógusai,  alkalmazottai,  tanulótársai  emberi
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse
rászoruló tanulótársait;

 megtartsa az iskolai, SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45. és 46.§)

2.3. A joggyakorlás módja

Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogainak gyakorlásában sérelem érte, segítségért fordulhat
osztályfőnökéhez,  a  diákönkormányzathoz,  az  iskola  intézményvezetőjéhez.  Ha
szükségesnek látja, írásban panaszt tehet az iskola intézményvezetőjénél és a törvényben
meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
A diákok nagyobb közösségének véleményezési, javaslattételi joga van az iskola teljes

működésével  kapcsolatban.  Diákok nagyobb közösségének számít  egy tanulócsoport  vagy
egy osztály közössége. Javaslataikat a nevelőtestülethez eljuttathatják az osztályfőnökük, a
diákönkormányzat vagy a diákönkormányzatot patronáló pedagógus közvetítésével vagy az
iskola intézményvezetőjének megkeresésével.

2.4. A diákönkormányzat (DÖK)

Az osztályok tanulói érdekeik képviseletére diákönkormányzatot (továbbiakban DÖK)
hoztak létre.  A DÖK üléseit  az  iskolai  könyvtárban tartja.  Munkája során használhatja  az
iskola számítógépeit a DÖK-öt segítő tanár engedélyével, az iskolai fénymásolót, nyomtatót.

A diákönkormányzat  saját  működési  szabályzata  alapján  működik,  melyet  a  tanuló
közösségek, és a nevelőtestület is elfogadott. Tagja osztályonként két tanuló, vezetőjét maga
választja. A DÖK munkáját patronáló tanár segíti, aki rendszeresen kapcsolatot tart a DÖK-
kel, a felmerülő javaslatokról, ötletekről, problémákról tájékoztatja az intézményvezetőt és a
pedagógusokat, és egyedi ügyekben is eljár.

A DÖK  -  a  nevelőtestület  véleményének  kikérésével  -  dönt  saját  működéséről,  a
működéséhez  biztosított  anyagi  eszközök  felhasználásáról,  hatáskörei  gyakorlásáról,  egy
tanítás nélküli munkanap felhasználásáról, az iskolai tájékoztatási rendszerének létrehozásáról
és  működtetéséről,  valamint  a  tájékoztatási  rendszer  (faliújság,  iskolarádió,  honlap  stb.)
vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A DÖK évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervez a DÖK működésének
és tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Az évi rendes diákközgyűlésen értékeli
a házirendben foglaltak végrehajtásának tapasztalatait.
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3. Az iskola működési rendje

3. 1. Az iskola nyitva tartása, helyiségek használati rendje

A  tanulók  az  iskolát  szorgalmi  időszakban  7.30-tól  (egyéni  foglalkozás  esetén
pedagógus felügyeletével 7.00-tól) 18 óráig használhatják pedagógus felügyelete mellett. Az
iskola  intézményvezetőjével  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  az  épület  ettől  eltérő
időpontban,  illetve  szombaton  és  vasárnap  is  nyitva  tartható.  Délután  15.30-tól  az  épület
főbejárata zárva van, közlekedni az hátsó bejáraton lehet. Az iskolában a tanítási órákat a
helyi tanterv alapján 8 óra és 15.30 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45
perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc,  kivétel az ebédidőre biztosított  ötödik óra utáni
szünet, ami 30 perces, és a hatodik és hetedik óra utáni szünet, ami ötperces. Szükség esetén
az órarendben ún. nulladik órák is tervezhetők.

Az iskola csengetési rendje
Órák

sorszáma
Becsengetés
(óra, perc)

Kicsengetés
(óra, perc)

Szünet
(perc)

1. 8.00 8.45 10
2. 8.55 9.40 10
3. 9.50 10.35 10
4. 10.45 11.30 10
5. 11.40 12.25 30
6. 12.55 13.40 5
7. 13.45 14.30 5
8. 14.35 15.20 5
Az iskolában 7.30-tól és az óraközi  szünetek esetén tanári  felügyelet  működik.  Az

ügyeletes nevelő a rábízott épületrészben a házirend alapján felügyeli a tanulók magatartását,
az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását.

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak
(pl. terembérlet esetén).

Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését a portaszolgálat (ügyelet)
ellenőrzi.  Az  iskolába  érkező  külső  személyeket  az  ügyeletes  köteles  a  tanári  szobában
jelenteni.  Ha a tanári  szobában nem tartózkodik pedagógus,  az ügyeletes a gondnokságon
köteles bejelenteni az érkezőt.

A  diákokra  várakozó  szülők  a  főbejáratnál  az  előtérben  várakozhatnak,  a
pedagógusokat felkereső szülők a földszinti folyosón, a tanári szoba előtt.

A tanulók a  szünetekben igénybe vehetik az iskola büféjét,  melynek nyitva tartása
alkalmazkodik az iskola munkarendjéhez, és a büfé ajtaján ki van függesztve.

Ebédszünetben  a  tanulóknak  lehetőségük  van  arra,  hogy  az  iskolai  ebédlőben
ebédelhessenek.

Az  iskolarádiót  az  év  elején  a  DÖK  támogató  tanár  által  megbízott  stúdiósok
üzemeltethetik. Az iskolarádió ebédszünetben híreket, zenét sugározhat. 

Az iskola könyvtára a meghatározott nyitvatartási idő alatt a tanulók rendelkezésére
áll. A könyvtár használatának szabályait a tanulóknak be kell tartani.

Az  iskola  helyiségeinek  használói  felelősek  az  iskola  tulajdonának  megóvásáért,
védelméért,  az  iskola  rendjének,  tisztaságának  megőrzéséért,  a  tűz-  és  balesetvédelem,
valamint  a  munkavédelmi  szabályainak  betartásáért,  az  iskola  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott szabályok betartásáért.  Az
egyes tantermek speciális használati rendjére vonatkozó szabályokat a tanévben itt tartott első
foglalkozás  alkalmával  a  foglalkozást  tartó  nevelő  ismerteti  a  tanulókkal  (informatikai
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szaktantermek,  multimédiás  szaktanterem,  közgazdasági  szaktanterem,  fizika-kémia
szaktanterem, rajzterem, énekterem, tornaterem).

Vagyonvédelmi  és  balesetvédelmi  okok  miatt  az  informatikai  szaktantermeket,
közgazdasági szaktantermet, a multimédiás szaktantermet, a nyelvi termet, a könyvtárt és a
tornatermet a tanórák után be kell zárni. A tornaterembe és az informatikai szaktantermekbe
utcai cipővel belépni tilos.

A helyiségekbe lévő berendezési tárgyakat,  felszereléseket és eszközöket a tanulók
nevelői felügyelet mellett használhatják. Az eszközök szakszerű használatát a tanulókkal az
első foglalkozás előtt ismertetni kell. A tanév első napján a munkavédelmi és balesetvédelmi
oktatáson ezekre az eszközökre is ki kell térni.

Tanítási  időben a nevelői  és tanulói hivatalos ügyek intézése a gazdasági  irodában
történik 8 és 13 óra között.

A tanulók  az  általuk  okozott  kárért  kártérítési  felelősséggel  tartoznak.  A tanulói
kártérítés mértéke gondatlan károkozás esetén – a károkozás napján érvényes rendelkezések
szerint  megállapított  –  kötelező  legkisebb  munkabér  egy  havi  összegének  maximum  50
százaléka, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban „a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított” kötelező legkisebb munkabér öt havi összege. A
károkozás értéke a mindenkori amortizált érték.

Az iskola kollégiumot nem működtet, kollégiumi ellátást nem biztosít.

3.2. A tanulók munkarendje

A tanuló köteles az iskolába az első tanítási óra előtt 10 perccel megérkezni.
A  tanítási  idő  alatt  osztályfőnöke  (távolléte  esetén  az  intézményvezető  v.  az

intézményvezető-helyettes) és a számára órát tartó szaktanár együttes engedélyével hagyhatja
el az iskola épületét. Az egyes tantárgyakból felmentett tanulók (pl. osztályozóvizsga alapján)
számára egyedi esetben az osztályfőnök adhat engedélyt az iskola épületének elhagyására.

Az egyes tantárgyakból felmentett tanulók számára az iskola rendszeres elhagyására
(adott időpontban) a szülő írásban kérhet engedélyt.

A tanórákat becsengetéskor kell megkezdeni és kicsengetéskor kell befejezni. A tanuló
becsengetéskor köteles a tanóra helyszínén tartózkodni és a tanítási órán részt venni.

A testnevelés alól felmentett tanuló az óra ideje alatt csak szaktanári felügyelet mellett
tartózkodhat az iskolában. Szükség esetén a szaktanár engedélyével a portán ügyeletesként
tevékenykedhet.

A pedagógus digitális formában tanítási napokon 16:00 óráig adhat ki házi feladatot a
következő napra.

3.3. A tanítási idő alatt elvárt tanulói magatartás

Tanulóinktól elvárjuk, hogy magatartásuk az iskolához, Deák szellemiségéhez mindig
méltó  legyen,  fegyelmezetten,  segítőkészen,  udvariasan,  visszafogottan,  figyelmesen
viselkedjenek,  ápoltan,  felkészülten,  munkára  készen  és  kipihenten  jelenjenek  meg  az
iskolában.  Öltözködésük tükrözze azt,  hogy az iskola számukra munkahely,  ne viseljenek
túlságosan rövid, kivágott ruhadarabokat!

Online oktatás során a diák köteles részt venni a tanórán, és a tanár kérésére be kell
kapcsolnia a kamerát.

Hiányzás esetén a tanulónak pótolnia kell a tananyagot írásban és felkészültségben a
megjelenés napjáig.
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3.4. Az ügyeletes feladatai

Az  ügyeletet  (portaszolgálatot)  az  osztályfőnöki  munkaközösség  vezetője  szervezi
meg az  osztályfőnökök együttműködésével.  A végzős évfolyam tanulói  nem ügyelnek,  az
alsóbb  évfolyamokon  a  feladat  ellátása  az  osztályfőnöki  munkaközösség  terve  alapján
történik. Az ügyeletest az osztályfőnöke bízza meg.

Az ügyeletes feladatát 7.45-től - 14.30-ig végzi az iskola alsó folyosóján a számára
elhelyezett asztalnál.
Feladatai:

 Üdvözli a belépőket.
 8:10 perckor bezárja a hátsó kaput.
 Udvariasan  fogadja  az  intézménybe  látogatókat,  tájékozódik  érkezésük  céljáról,

megfelelő tájékoztatást ad számukra, illetve a gondnoki v. intézményvezetői irodába
kíséri őket. Amennyiben a látogató jövetele célját nem tudja tisztázni, azonnal jelenti
azt a gondnoki irodán.

 Figyelemmel  kíséri  a  folyosón  történteket  a  tanórák  alatt,  ha  rendellenességet
tapasztal, jelenti a tanári szobában vagy az intézményvezetői irodában.

 Felkérésre a megadott időpontokban csenget.
 A  délelőtt  kerékpárral  érkezőket  beengedi  az  udvari  bejáraton.  (A  kulcsot  a

gondnokságról kéri el, és oda viszi vissza).
 A nagyszünetben, 12 óra 25 perckor kinyitja a kaput.
Az ügyeletes nem folytathat olyan tevékenységet, ami akadályozza feladatai ellátásában.
Az  ügyeletes  asztalnál  a  diáktársak  nem  vonhatják  el  az  ügyeletes  figyelmét,  nem

csoportosulhatnak, akadályozva a közlekedést, csendesen, illedelmesen kötelesek viselkedni.
Amennyiben az  ügyeletes  diák  csoportja  témazárót  ír,  köteles  az  órán  részt  venni,  és

helyettesítéséről - osztályfőnöke segítségével - gondoskodni. Bármely más okból fölmerülő
csere csak az érintett szaktanárok és az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

Az ügyeletesnek a napi tanórai elmaradását a következő órára pótolnia kell, ehhez kérheti
szaktanára segítségét.

3.5. A hetesek feladatai

A hetesi  feladatok  ellátása  kötelező,  megszervezése  az  osztályfőnök  feladata.  A
hetesek párban látják el feladatukat közös felelősséggel.
Feladataik:

 Gondoskodnak a tábla, szivacs és a tanári asztal tisztaságáról, krétáról.
 Az  óra  elején  jelentést  adnak  a  szaktanárnak  a  hiányzók  számáról,  ha  szükséges

indoklással is kiegészítve ezt.
 Jelentik, ha rendellenességet tapasztalnak a tanterem berendezésében.
 Ha a  csengetés  után  a  szaktanár  10  perccel  nem jelenik  meg,  jelzik  ezt  a  tanári

szobában.
 Gondoskodnak a szünetekben a tanterem szellőztetéséről.
 Ápolják osztálytermük növényeit.
 Az  utolsó  órát  követően  figyelmeztetik  társaikat,  hogy  a  padokból  a  szemetet

távolítsák el, a tantermet tisztán hagyják el.

3.6. A tanulók tájékoztatása

Az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az osztályfőnöki
órákon  az  osztályfőnök  folyamatosan  tájékoztatja  a  tanulókat.  A  tanulók  a  bejáratnál
elhelyezett  hirdetőtáblán  tájékozódhatnak  az  aktuális  tudnivalókról.  Szükség  esetén  az
iskolarádióban is elhangoznak a diákoknak szóló hirdetmények.
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A  tanulót  egyéni  haladásáról  a  szaktanároknak  szóban  és  írásban  folyamatosan
tájékoztatni kell. A tanuló számonkérés során nyújtott teljesítményét egyértelműen értékelni
kell, közölve az adott érdemjegyet. A témazáró dolgozatokat a szaktanár őrzi. Szülői kérésre
ezek  megtekinthetők.  Iskolánkban  elektronikus  naplót  használunk.  A szülők  az  iskolától
kapott kóddal léphetnek be a rendszerbe.

Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a diákközgyűlést, melyen a tanulókat
tájékoztatni  kell  az  iskolai  élet  egészéről,  az  iskolai  munkatervről.  A  diákközgyűlés
összehívásáért az intézményvezető a felelős. A diákközgyűlés egy év időtartamra a tanulók
javaslatai  alapján  egy  fő  diákképviselőt  választ.  A  diákközgyűlés  napirendi  pontjait  a
közgyűlés időpontja előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

Külső  cégek  általi  reklámtevékenység  engedélyezése  az  iskola  területén  az
intézményvezető  hatáskörébe  tartozik.  A  reklámtevékenység  engedélyezésekor  különös
figyelemmel kell lenni a tanulók egészséges életmódjára, a szabadidő kulturált eltöltésére, az
esélyegyenlőségi törvényben foglaltakra, az iskola mindennapi működésére.

Az iskolában nem helyezhetők el politikai reklámok.
A tanulók egyéni hirdetéseiket az iskolai  hirdetőtáblán helyezhetik el,  a fentiekben

felsoroltak figyelembevételével, az osztályfőnökök engedélyével.

3.7. Védő, óvó előírások

Az  osztályfőnököknek  az  osztályfőnöki  órákon  ismertetniük  kell  a  tanulókkal  az
egészségük és testi épségükkel kapcsolatos előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat,  a  tilos  és  az  elvárható  magatartásformákat.  Az  osztályfőnököknek
feltétlenül  foglalkozniuk  kell  a  balesetek  megelőzését  szolgáló  szabályokkal  a  következő
esetekben:

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell az iskola környékére
vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli
esemény  (baleset,  tűzriadó,  bombariadó,  természeti  katasztrófa)  bekövetkezésekor
szükséges  teendőket,  a  menekülési  útvonalat,  a  menekülés  rendjét,  a  tanulók
kötelességeit a baleset megelőzésével kapcsolatban.

 Tanulmányi  kirándulások,  túrák  előtt,  közhasznú munkavégzés  megkezdése  előtt  a
tanév végén a nyári idénybaleset megelőzésére kell felhívni a tanulók figyelmét.
Az iskola  helyi  tanterve  alapján  minden  tantárgy keretében  oktatni  kell  a  tanulók

biztonságának és testi  épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,  rendszabályokat és
viselkedési formákat. A nevelőknek ki kell képezniük a tanulókat minden gyakorlati, technikai
jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra,
a  kötelező  viselkedés  szabályaira  egy  esetleges  rendkívüli  esemény  bekövetkezésekor
követendő  magatartásra.  A  tanulók  jelenléti  ív  aláírásával  igazolják  az  oktatáson  való
részvételüket.

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut
a  tudomására,  köteles  azt  azonnal  közölni  az  iskola  intézményvezetőjével,  ill.  valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

A rendkívüli  esemény  észlelése  esetén  az  intézményvezető  vagy  az  intézkedésre
jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani)
kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.

A  tanulócsoportoknak  a  veszélyeztetett  épületből  való  kivezetéséért,  valamint  a
várakozás  alatti  felügyeletéért  a  tanulók  részérére  tanórát  vagy  más  foglalkoztatást  tartó
pedagógus a felelős.

A rendvédelmi,  ill.  katasztrófaelhárító  szerv  vezetőjének  utasításait  az  intézmény
minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
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A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.

Rendkívüli  munkarend  esetén  a  rendkívüli  helyzetre  kidolgozott  eljárásrend  az
irányadó. (Erről az iskola tájékoztatja a tanulókat és a szülőket.)

3.8. A tanulók által az intézménybe bevitt dolgokról

Az iskolába bevitt tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
Az iskola területére tilos behozni egészségre ártalmas szereket: dohányárut, bármilyen

nikotin  tartalmú  szert  és  eszközt  (például  e-cigarettát,  snüsszt,  elf  bart,  iqos  heet-et,
hevítőrudakat),  szeszesitalt,  energiaitalt,  kábítószert,  veszélyes  tárgyakat,  ill.  anyagokat.
Veszélyes  tárgynak minősülnek a  különféle  fegyverek,  szúró-  és  vágóeszközök;  veszélyes
anyagnak a gyúlékony, robbanó és mérgező anyagok. Ha a tanuló ezt a szabályt megszegi, a
tiltott  anyagokat,  tárgyakat  köteles  átadni  az  iskola  felnőtt  dolgozójának,  és  azok  csak  a
gondviselőnek  adhatók  vissza,  valamint  a  diák  a  megfelelő  fokozatú  fegyelmező
intézkedésben részesül.

Az iskola udvarára tilos motorkerékpárt, segédmotort behozni. Az iskolába kerékpárral
érkező  tanulók  kerékpárjukat  az  iskola  udvarán  lévő  tárolóban  helyezhetik  el,  de  ezekért
anyagi felelősséget nem vállalunk. Az udvaron kerékpárral közlekedni tilos!

Az iskola bejárata előtti parkolót az intézmény dolgozói részére fenn kell tartani.
Az  iskola  épületén  belüli  dohányzás  esetén,  mely  a  diáktársak  és  a  pedagógusok

egészségét még közvetlenebbül veszélyezteti, azonnali intézményvezetői megrovás jár.
Az  iskola  nem  vállal  kártérítési  felelősséget  a  tanuló  tanulmányai  folytatásával

összefüggésbe nem hozható káreseményekért.  Bár nem tilos,  hogy a tanuló mobiltelefont,
készpénzt hozzon magával, ékszereket viseljen, de ezekért anyagi felelősséget nem vállalunk.
Nem vállalunk felelősséget  olyan szükségtelen  drága  tárgyakért  sem,  amelyek használatát
olcsóbb felszereléssel is meg lehet oldani. Például tízezer forintos toll, több tízezer forintos
kalkulátor, edzőcipő stb.

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak
saját  felelősségére  hozhat  az  iskolába.  A  dolgozók  és  a  tanulók  értékes  tárgyaikat  az
iskolatitkár irodájában adhatják le (8 órától 15 óra 30-ig, pénteken 8 órától 13 óra 30-ig), aki
szekrényben őrzi azokat. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget vállal. A leadott tárgyról a
tanuló átvételi elismervényt kap (név, tárgy, átvétel dátuma, átvétel időpontja). 

A tanuló a szünetekben használhatja mobiltelefonját, a tanórán szaktanári engedéllyel
használhatja azt, egyéb esetben köteles azt a tanórán lenémítva vagy kikapcsolva a táskájában
tartani.

A tanuló telefonhasználata a tanóra menetét, saját és társai tanulását nem zavarhatja. A
szaktanár indokolt esetben megkérheti a diákokat, hogy mobiltelefonjaikat és okoseszközeiket
(pl. okosóra, e-könyvolvasó…) egy erre rendszeresített helyen helyezzék el. Ha a tanuló nem
tartja a telefonját és okoseszközeit lenémított vagy kikapcsolt állapotban a táskában vagy a
kijelölt helyen, akkor a nevelő elveheti azt a tanítási nap végéig. Többszöri figyelmeztetés
ellenére  ismétlődő  esetekben  a  tanuló  a  megfelelő  fokozatú  fegyelmező  intézkedésben
részesül.

Az online és jelenléti oktatás során a tanítási órákon és szünetekben, valamint bármely
iskolai rendezvény során tanári engedély nélkül, a tanárokról és diáktársakról hang és kép
rögzítésére  alkalmas  eszközzel  felvétel  készítése  tilos.  Ha  ez  mégis  megtörténik,  a  diák
intézményvezetői megrovásban részesül.
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3.9. Az iskolai rendezvények rendje

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése valamint az iskola jó
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolai közösség minden tagjának joga és kötelessége.
Az  iskolai  ünnepélyeket  az  éves  munkatervben  rögzítjük.  Az  iskolai  ünnepélyeken  a
pedagógusok és a tanulók megjelenése megfelelő ünnepi öltözékben kötelező.

Az  ünnepi  viselet  célja,  hogy  az  ünnep  fényét  emelje,  az  ünnepnapokat  a
hétköznapoktól megkülönböztesse, hogy a külső tükrözze a belső ünnepet, tartást adjon, az
összetartozás érzését erősítse. A tanulók ünnepi viselete legyen elegáns, az ünnep méltóságát
tükröző fehér ingblúz, illetve ing, fekete szoknya, illetve fekete nadrág, hozzá illő elegáns
lábbeli,  valamint  hideg  idő  esetén  sötét  kardigán,  vagy pulóver,  illetve  öltönyzakó.  Az a
tanuló, aki nem megfelelő öltözetben jelenik meg, a megfelelő fokozatú figyelmeztetésben
vagy megrovásban részesül.
Ünnepségek, rendezvények a tanév folyamán:
- Tanévnyitó ünnepség
-    Bundásavató 
- Deák-nap (Az iskola névadójára születésének évfordulóján emlékezünk.)
- Október 23-i ünnepség
- Szalagavató
- Tablóbál
- Március 15-i ünnepség
- Ballagás
- Tanévzáró ünnepség

A tanév  során  igény  szerint  szervezhető  sportrendezvények,  osztályrendezvények,
iskolai  összejövetelek.  Évente  megszervezzük  az  iskolakirándulást.  Ezen  rendezvények
költségei a tanulókat terhelik.

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
érdekében évente egy alkalommal, az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban
osztályaik számára önköltséges tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett
helyét, idejét az osztályfőnök kirándulási tervben rögzíti. A tanulmányi kirándulás tervét az
osztályfőnök a kirándulás előtt egy nappal leadja az intézményvezetőnél.

Évente  egy alkalommal  osztály-  vagy évfolyamszintű  pályaorientációs  foglalkozást
vagy ilyen célú tanulmányi kirándulást szervezünk diákjainknak.

Lehetőség  és  igény  szerint  tantárgyakhoz  kötődő  tanulmányi  kirándulásokat
szervezünk osztály- vagy évfolyamszinten diákjainknak.

Egy tanítás nélküli munkanap programjáról minden tanév elején a Diákönkormányzat
dönthet. Ez hagyományosan a DÖK által megszervezett diáknap.

Az  iskolai  védőnő  közreműködésével  lehetőség  szerint  évente  megrendezzük  az
egészségnapot.

A ballagásról  az  osztályfőnök  előzetes  engedélyével  csak  nagyon indokolt  esetben
maradhat  távol  a  tanuló  (pl.  saját  testvér  ballagása  esetén,  távollakó,  több  órás  utazással
megközelíthető rokon ballagása esetén).

A Petőfi Művelődési Házban megtartott ünnepségeinkre az osztályok osztályfőnökeik
kíséretével vonulnak át.

3.10. Az iskola által szervezett rendezvényeken elvárt tanulói magatartás

Az iskola által szervezett iskolai és iskolán kívüli rendezvényekre egyaránt érvényesek
a tanulókra és nevelőkre vonatkozó iskolai szabályok.

Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára
a  dohányzás  és  az  egészségre  káros  élvezeti  cikkek  fogyasztása  tilos.  Ezekre  a
rendezvényekre olyan tanulót, aki „az iskolában iskolai rendezvényen ügyeletet, szolgálatot
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teljesítő személy megítélése szerint” egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) hatása alatt
áll, nem engedünk be.

3.11. Iskolai Közösségi Szolgálat

A  köznevelési  törvény  6.  §  (4)  bekezdése  kimondja,  hogy  az  érettségi  bizonyítvány
kiadásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
A közösségi szolgálatot az alábbi területeken szervezzük meg:

- egészségügyi,
- szociális és jótékonysági,
- oktatási,
- kulturális és közösségi,
- környezet- és természetvédelmi,
- katasztrófavédelmi,
- óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős területen.

A  városi  és  környékbeli  intézményekkel  kiépített  jó  kapcsolataink  megfelelő  hátteret
biztosítanak  az  iskolai  közösségi  szolgálat  teljesítéséhez,  több  mint  50  szervezettel  van
kapcsolatunk. 
Az Iskolai Közösségi Szolgálatból a tanulónak legalább 10 órát az iskola által meghatározott
módon és helyen kell teljesítenie a 2022-2023-as tanévtől felmenő rendszerben.
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4. A tanórán kívüli és a választható foglalkozások rendje

4.1. A tanórán kívüli foglalkozások rendje

Az intézményben a tanulók számára igény esetén - ha a személyi és tárgyi feltételek
lehetővé teszik - az alábbi iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások működhetnek:

- szakkörök
- énekkar
- sportkör
- felzárkóztató foglalkozások
- tehetségfejlesztő foglalkozások
- érettségire előkészítő foglalkozások.

Általános  szabály,  hogy a  tanuló  heti  óraszáma nem haladhatja  meg a  törvényben
maximalizált óraszámot.

Az  iskola  által  kínált  foglalkozásokon  túl  diákkörök  is  szervezhetők.  Diákkörök
létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetőjének a DÖK, az Intézményi Tanács,
vagy  bármely  tanuló,  szülő,  nevelő.  A diákköröket  csak  nagykorú  személy  vezetheti.  A
diákkörben való részvétel önkéntes.

Az  iskolában  a  területileg  illetékes  bejegyzett  egyházak  hit-  és  vallásoktatást
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola
a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény munkarendjéhez igazodva. A tanulók hit-
és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.

Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a törvényben és jogszabályokban
meghatározott  kötelező  testnevelésórákon  és  a  szabadon  választható  délutáni
sportfoglalkozásokon biztosítja. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni.

A diákok az iskola sportudvarát tanítási  időn kívüli  is  használhatják sportolásra.  A
sportudvart  az  iskolával  jogviszonyban  nem állók  is  szabadon  használhatják,  de  csak  az
iskolában folyó munka zavarása nélkül.

Az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és
tanuláshoz  szükséges  dokumentumok  rendszeres  gyűjtése,  nyilvántartása,  gondozása,  e
dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások tartása. A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló
veheti  igénybe,  aki  az iskolai  könyvtárba beiratkozott.  A beiratkozás  minden tanév elején
egyénileg történik,  és egy tanévre szól.  Az intézményből távozó tanuló kiiratkozás előtt  a
kikölcsönzött könyveit köteles visszaszolgáltatni a könyvtárnak. A kölcsönzött könyvekért a
tanuló gondviselője anyagi felelősséggel tartozik.

Az iskolai  könyvtár  dokumentumait  (tartós  tankönyvek  és  a  tanulók  által  használt
segédkönyvek kivételével) négy hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy
alkalommal  meghosszabbítható,  a  tankönyvek  egy  tanévre  kölcsönözhetők.  A
könyvtárhasználó  a  könyvtári  dokumentumokban  okozott  gondatlan  vagy  szándékos
károkozás esetén, ill. ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza, kártérítés fizetésére
kötelezhető. A kártérítés mértékét a könyvtár SZMSZ-e határozza meg.

4.2. Tantárgyválasztással kapcsolatos eljárási kérdések

A tanuló a beiratkozással tudomásul veszi az iskola pedagógiai programjában foglalt
óratervet.

A tanórán kívüli foglalkozásokra és a szabadon választott foglalkozásokra való tanulói
jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes.

A tanórán kívüli foglalkozásokra elegendő a tanuló szóbeli jelentkezése a szaktanárnál.
Ezek a foglalkozások nem válnak a tanulók számára kötelezővé. A honvéd kadétok számára a
Honvéd Kadét programhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységeken a részvétel kötelező.
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A szabadon  választott  foglalkozásokra  való  jelentkezés  tanév  elején  történik,  az
intézmény által kialakított adatlapon, és egy tanévre szól.

A  felzárkóztató  foglalkozásokra  a  javasolt  tanulókat  képességeik,  tanulmányi
eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki. A szaktanár egyeztet a szülővel és a diákkal, a
tanuló  vállalja,  hogy  saját  tanulmányi  előmenetele  érdekében  részt  vesz  a  felzárkóztató
foglalkozáson.
A 11-12. évfolyamokon a szabadon tervezhető órakeretből 4 órát  az érettségire előkészítő
foglalkozásra  fordítunk.  Ez  lehetővé  teszi,  hogy  tanulóink  két  tantárgyból  heti  két  órát
érettségi  felkészülésre  fordítsanak.  A tanulók  egyéni  választás  alapján  döntik  el,  hogy  a
felajánlott  tantárgyakból  emelt  vagy középszintű  felkészítésen  vesznek részt.  A felajánlott
tárgyak listáját a helyi tanterv I.5.1. pontja tartalmazza.

A kötelező érettségi tárgyakból a jelentkezők létszámától függetlenül a 100/1997. sz.
kormányrendelet  4.  §-a  értelmében  szervezünk  emelt  szintű  csoportot.  Az  elmúlt  évek
jelentkezéseit  figyelembe véve a választható érettségi tárgyak közül digitális  kultúrából és
földrajzból  indítunk  évfolyami  szinten  emelt  szintű  érettségire  való  felkészítést.  Ezen  túl
fizika, biológia, kémia, közgazdasági és pénzügyi alapismeretek, valamint etikus vállalkozói
ismeretek  közül  abból  a  kettőből,  amelyekre  legalább  öt  fő  jelentkezett,  ha  ezt  az  iskola
feltételei lehetővé teszik.

A  jelentkezés  határideje  az  adott  tanév  május  20.  A  jelentkezést  a  tanuló  egy
alkalommal  az  éves  munkatervben meghatározott  időpontig  módosíthatja  az  erre  szolgáló
adatlapon.
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5.  A  tanuló  jutalmazásának  és  a  tanulóval  szembeni  fegyelmi
intézkedéseknek elvei és formái

5.1. A tanulók jutalmazása, a jutalmazás formái

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
- példamutató magatartást tanúsít
vagy
- folyamatosan jól tanulmányi eredményt ér el
vagy
- az osztály, iskola érdekében közösségi munkát végez
vagy
- iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön

v. előadásokon, bemutatókon vesz részt
vagy
- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez

az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:

- szaktanári dicséret
- osztályfőnöki
- intézményvezetői
- nevelőtestületi dicséret.

Az  egész  évben  példamutató  magatartást  tanúsító  és  kiemelkedő  tantárgyi  munkát  végző
tanulók dicséretben részesíthetők:

- szaktárgyi teljesítményért
- példamutató magatartásért
- kiemelkedő szorgalomért
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért.

Évente Deák-éremmel jutalmazzuk azokat a  tanulókat,  akik tanórákon kívüli  munkájukkal
kiemelkedően  sokat  tettek  iskolánk  jó  hírének,  elismertségének  növeléséért,  illetve  a
Jászárokszállási  Deák  Ferenc  Gimnázium közösségéért  figyelemre  méltó  tevékenységet
végeztek.

A  felsorolt  jutalmazási  formákra  az  iskola  bármely  pedagógusa  javaslatot  tehet.  A
dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, ill. az osztálynaplóba is be
kell jegyezni. A tanév végi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni.

A kiemelkedő eredményt elért tanulók a tanév végén - az osztályfőnök vagy a szaktanár
javaslatára - könyvjutalomban részesíthetők.

5.2.  A tanulóval  szembeni  fegyelmező  intézkedések  formái  és  alkalmazásának
elvei

Fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti (órai munka, házi feladat) vagy
- a házirend előírásait megszegi vagy
- igazolatlanul mulaszt.
A fegyelmező intézkedések formái:
- szaktanári figyelmeztetés szóban és írásban
- osztályfőnöki figyelmeztetés szóban és írásban
- osztályfőnöki megrovás
- intézményvezetői figyelmeztetés
- intézményvezetői megrovás.
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A fegyelmező  intézkedések  alkalmazásánál  a  fokozatosság  elve  érvényesül,  ettől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Súlyos vétség esetén az osztályfőnök
a tanulót eltilthatja az osztály- és iskolai programoktól.

A felsorolt intézkedések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A
fegyelmező  intézkedések  formájáról  az  erre  jogosult  nevelő,  ill.  a  nevelőtestület  dönt.  A
fegyelmező intézkedést a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megfelelő
rovatába be kell jegyezni.

A DÖK  támogató  csoportja  és  az  osztályt  tanító  tanárok  közössége  a  házirendet
megsértő tanulókkal elbeszélgethet segítő szándékkal a további fegyelemsértés megelőzése
érdekében.

A tanuló  súlyos  kötelezettségszegése  esetén  a  tanulóval  szemben  fegyelmi  eljárás
indítható. Ennek végső következménye az iskolából való kizárás lehet.

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása a 20/2012.(VIII.31.)  EMMI rendelet
előírásai szerint történik. Az eljárás megindításakor a tanulót tájékoztatni kell jogairól, és fel
kell hívni a figyelmét arra, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket hol nézheti meg.

17



6.  Hiányzások,  késések  elbírálása,  és  igazolásuk  rendje,  a  hiányzások
következményei

6.1. A tanulók mulasztásának igazolása

A tanuló  tanítási  óráról  való  távolmaradását  az  elektronikus  naplóba  az  órát  tartó
pedagógus köteles bejegyzi az óra megkezdését követően.

A tanuló  előzetes  engedélykérés  nélkül  csak  indokolt  esetben  maradhat  távol  az
iskolából.  Hiányzása  esetén  köteles  értesíteni  az  iskolát.  Az  iskolából  való  rendkívüli
távolmaradását, annak okát a szülő lehetőleg a hiányzást megelőző napon, de legkésőbb az
adott  munkanap  reggelén  köteles  jelenteni  a  tanuló  osztályfőnökének  vagy  telefonon  a
titkárságon.

A szülő kérése alapján a tanuló az osztályfőnök engedélyével 3 napig terjedően, az
osztályfőnök vagy az intézményvezető engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthat.

Tanulmányi versenyen való részvétel esetén a tanuló egész napra felmentést kap.
Betegség  esetén  a  mulasztó  tanuló  orvosi  igazolással  igazolhatja  mulasztását.  A

tanulónak betegsége után iskolába jövetelének első napján az igazolást az osztályfőnöknek be
kell mutatnia.

A  tanuló  órái  igazolatlannak  minősülnek,  ha  az  előírt  határidőig  nem  igazolja
távolmaradásának okát.

6.2. A hiányzások következménye

A  hiányzások  következményeiről  a  20/2012.(VIII.  31.)  EMMI  rendelet  51.§-a
rendelkezik.

Ha  a  tanulónak  egy  tanítási  évben  az  igazolt  és  igazolatlan  mulasztása  együttesen
meghaladja a kettőszázötven tanítási órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben
nem volt érdemjeggyel értékelhető, csak akkor osztályozható, ha a nevelőtestület engedélyezi,
hogy az elméleti tárgyakból osztályozóvizsgát tegyen.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye
tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  A nevelőtestület az
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma
meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének.
Ha a  tanuló  mulasztásainak  száma már  az  első  félév  végére  meghaladja  a  meghatározott
mértéket,  és  emiatt  teljesítménye  nem  volt  érdemjeggyel  értékelhető,  félévkor
osztályozóvizsgát kell tennie.

A tanórára  késve  érkező tanulók esetében az  órát  tartó  pedagógus  az  elektronikus
naplóba  bevezeti,  hány  percet  késett.  Az  osztályfőnök  feladata  a  késések  figyelemmel
kísérése.  Az  indokolatlanul  rendszeresen  késő  tanulót  a  szaktanár  vagy  az  osztályfőnök
figyelmeztetésben vagy megrovásban részesítheti.

6.3. Az igazolatlan hiányzások következménye

Az  igazolatlan  hiányzásokról  az  iskola  -  az  erre  rendszeresített  nyomtatványon  -  a
vonatkozó előírások szerint értesíti a szülőket és illetékes szerveket a következők szerint:

- 1 igazolatlan óra után a szülő értesítése,
- 3 igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés,
- 5 igazolatlan óra után intézményvezetői figyelmeztetés,
- 7 igazolatlan óra után intézményvezetői megrovás,
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- 10 igazolatlan óra után kormányhivatal, az illetékes gyámhatóság és a gyermekjóléti
szolgálat értesítése,

- 30 igazolatlan óra után az általános szabálysértési hatóság és gyermekjóléti szolgálat
tájékoztatása,

- több mint 30 igazolatlan óra után a Kormányhivatal, illetve a helyileg illetékes jegyző
értesítése

- 50  igazolatlan  óra  után  a  tanuló  tényleges  tartózkodási  helye  szerinti  illetékes
gyámhatóság és a Kormányhivatal értesítése.

- 30 igazolatlan óra után megszűnik a nem tanköteles korú tanuló jogviszonya, feltéve,
ha  az  iskola  a  szülőt  legalább  két  alkalommal  írásban  figyelmeztette  a  mulasztás
következményeire.
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7.  A  szociális  ösztöndíj,  a  szociális  támogatás  megállapításának  és
felosztásának elvei. A tankönyvellátás

Az intézmény tanulói számára csak a törvényben kötelező szociális kedvezményeket
(kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyv stb.) tudja nyújtani.
Az iskolai könyvtár biztosítja diákok számára a tankönyveket. A diákok és a tanárok a tanév
során  szükséges  könyveket,  a  pedagógus  kézikönyveket  az  iskola  által  meghatározott
időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
A tankönyvrendelést  az  intézményvezető  által  megbízott  tankönyvfelelős  készíti  el,  ehhez
kikéri  a  munkaközösségek  véleményét.  Az  intézményvezető  tájékoztatja  a  szülőket  a
megrendelt tankönyvlistáról, és véleményezteti a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség
képviselőivel.  Az  intézményvezető  elektronikus  formában  megküldi  a  tankönyvrendelési
adatokat  a  fenntartónak,  a  fenntartó  ennek  alapján  egyetértő  nyilatkozatot  adhat,  vagy  a
tankönyvrendelés módosítását kérheti.  A tankönyvellátás részleteit  a Tankönyvellátás  helyi
rendje szabályozza.

A Deák  Ferenc  Gimnáziumi  Alapítvány  a  tanulókat  ösztöndíjban  részesítheti.  Az
ösztöndíjra  pályázni  kell.  A pályázati  kiírás  az  iskola  honlapján  olvasható.  Az  ösztöndíj
odaítéléséről a kuratórium dönt.
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8. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

8.1. A térítési díj befizetésének módja, a jogosultság igazolása

Az intézményben étkező tanulók a menzai díjat az iskola titkárságán fizethetik be a
kijelölt  napokon.  A menzai  befizetés  napjairól  az  iskolatitkár  az  iskolai  hirdetőtáblán
tájékoztatja a tanulókat. A kedvezményes étkezést igénybevevő tanulók szülőinek az igénylő
nyilatkozatot  és  a  kedvezményre  jogosító  dokumentumot  (pl.  rendszeres  gyermekvédelmi
határozat,  családi  pótlék  utalásának  szelvénye)  a  gondnokságon  kell  bemutatni.  A szülők
kötelesek haladéktalanul belejelenteni, ha a jogosultság megszűnik.

Az  iskolánkban  érettségire  jelentkező  külsős  tanulók  számára  az  érettségi  vizsga
díjköteles.  A hozzánk jelentkező vizsgázó tanulók számára a vizsgadíj  minden esetben az
Oktatási Hivatal által javasolt díj. Az összeget az iskola titkárságán kell befizetni.

8.2. A visszafizetésre vonatkozó rendelkezések

Ha  valaki  jogosulatlanul  veszi  igénybe  a  kedvezményes  étkezést,  a  jogosulatlan
kedvezményt vissza kell fizetnie.
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9. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó
díjazás szabályai

A tanuló  által  iskolai  munkája  során  előállított  termék  (műalkotás,  festmény,  dísztárgy,
szoftver stb.) tulajdonjoga az intézményt  illeti.  Amennyiben az iskola a termék eladásából
bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti. A díjazás mértéke az eladásból származó bevétel
50 %-a.

22



10. A tanulmányok alatt szervezett vizsgák

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő:
 Érettségi vizsga
Az  érettségi  vizsga  rendjét,  követelményeit  és  a  jelentkezés  módját  az  érettségi
vizsgaszabályzat  határozza  meg.  Ennek  előírásait  az  intézményvezető-helyettes  és  a
vizsgabizottság jegyzője a jelentkezést megelőzően ismerteti a tanulókkal. 
 Osztályozóvizsga
Az évfolyam teljes anyagából vagy egy félév anyagából egy vagy több tárgyból tehető iskolai
vizsga. 
 Különbözeti vizsga
A más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tanrendek
(tananyagok) összevetése után előírható vizsga. 
A különbözeti vizsga tantárgyainak tartalmának meghatározása során az intézmény vezetője
határozatot hoz a jelentkező tanuló ügyében. 
A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg.
 Javítóvizsga
Az év végén elégtelen osztályzatot szerzett tanuló számára előírt vizsga, melynek témaköreit
június  15-ig  minden  érintett  tanulóval  írásban  ismertetni  kell.  A javítóvizsga  időpontja
augusztus 21. és 30. közötti időszak.
 Pótló vizsga
Ha  a  tanuló  önhibáján  kívül  nem  tudja  teljesíteni  az  osztályozó  és  különbözeti  vizsga
követelményeit, a teljes vizsga anyagából vagy a nem teljesített vizsgarészből pótló vizsgát
tehet.  A pótló vizsgát  a tanulónak kell  kérelmeznie,  időpontját  egyéni  elbírálás alapján az
intézményvezető jelöli ki.

10.1.  Az  osztályozóvizsga  tantárgyankénti,  évfolyamonkénti  követelményei,  a
jelentkezés módja és határideje

Az iskola az osztályozóvizsgát
- a tanév megkezdését követő négy hétben,
- a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző három hétben,
- az írásbeli érettségi vizsgák megkezdését megelőző négy hétben szervez.

A tanuló az osztályozóvizsga megszervezését az intézmény intézményvezetőjénél kérelmezi.
Az osztályozóvizsgákra való jelentkezés határidejét az iskola éves munkaterve tartalmazza. A
tanulót és szüleit az osztályozóvizsgáról 15 nappal előbb tájékoztatni kell.
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti,  évfolyamonkénti  követelményeit  a munkaközösségek
határozzák meg a helyi tanterv alapján. Ezt a Pedagógiai Program helyi tantervre vonatkozó
része tartalmazza.
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11. Záró rendelkezések

A házirend a nevelőtestület jóváhagyásával lépett érvénybe és visszavonásig érvényes. Azon
rendelkezéseinek  érvénybelépéséhez,  amelyekből  a  fenntartóra  többletköltség  hárul,  a
fenntartó egyetértése szükséges.
Az  egyetértési/véleményezési  joggal  rendelkezők  nyilatkozatai  (diákönkormányzat,
Intézményi Tanács) a házirend mellékletét képezik. 
A házirendet nyilvánosságra kell hozni. Az elfogadott házirend egy példánya megtalálható az
iskolai  könyvtárban  és  egy-egy  példányát  megkapja  az  Intézményi  Tanács,  illetve  a
diákönkormányzat és minden osztályfőnök. A szabályzat megtalálható az iskola honlapján. A
házirendet  minden  kilencedikes  tanuló  megismeri  beiratkozáskor,  és  a  10-12.  évfolyamos
tanulók  számára  a  házirendet  osztályfőnökük  ismerteti  az  érvénybe  lépés  utáni  első
osztályfőnöki órán.
A házirend módosítására javaslatot tehet a tanulók nagyobb közössége, bármely pedagógus, a
diákönkormányzat  és  az  Intézményi  Tanács.  A házirend  módosítására  törvényi  előírások
kötelezhetnek.
A házirend időbeli hatálya:

 A házirend a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
                Ezen házirend kihirdetésének napja: 2022. szeptember 1.
 Felülvizsgálata: évenként, illetve a jogszabályváltozásoknak megfelelően.
 Módosítása: az intézményvezető hatásköre.

A házirend személyi hatálya kiterjed:
 az iskolával jogviszonyban álló minden tanulóra, pedagógusra és a pedagógiai munkát

közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre.
 azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek

az iskola feladatainak megvalósításában.
A házirend területi hatálya kiterjed:

 az iskola területére,
 az iskola által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó –
iskolán kívüli programokra.
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