
  

 
HÁZIRENDJE 

 

A Balázs Győző Református Gimnázium a jogszerű működés biztosítására és garantálására 

a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) (4); 32. § (1) i); 48. § (4) a) 

bekezdéseiben írt felhatalmazás alapján az alkalmazotti közösség az alábbiakban határozza 

meg Házirendjét. 

Általános Rendelkezések 

a. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) (4);  32. § (1) i); 48. 

§ (4) a) és d)70. § (2)  és a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 4. § (5); 82. § (3) (6); 

122. § (9) jogszabályokban foglaltakat az iskola működési területén az e 

szabályzatban meghatározott szabályozással együtt kell alkalmazni. Az SZMSZ és 

háziirend hatálya kiterjed az iskola tanulóközösségére és az iskola valamennyi 

tanulójára. Megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola vezetőinek, 

pedagógusainak, alkalmazottainak, az iskola tanulóinak, valamint mindazon 

személyeknek, akik részt vesznek az iskola feladatainak megvalósításában, vagy 

használják, igénybe veszik az iskola helyiségeit, létesítményeit, programjait. 

b. Az Házirendben foglalt rendelkezések megtartása, betartása kötelező, ezért ennek 

megszegése esetén fegyelmi intézkedés hozható az arra jogosult vezetőtől, vagy 

más nem az iskolában dolgozó, tanuló személyt az iskola területének elhagyására 

kell felszólítani a Házirendben foglaltakra való tájékoztatással, annak megsértése 

esetén. 

A  

Művészetért Programház Alapítvány  

az általa 2008. évben alapított és  a 

Miskolc Felsővárosi Református Egyház  

által  2011. évtől fenntartani kívánt többcélú közoktatási intézményt  

Balázs Győző Református  Gimnázium,  

Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 

Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola   

Rövid neve:  

Balázs Győző Református Gimnázium  
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I. BEVEZETŐ 

A dokumentum megalkotásának és elfogadásának célja: az iskolai életre vonatkozó 

szabályok rendszerének megállapítása, amely biztosítja iskolánk törvényes 

működésének egyik feltételét. Minden tanuló és tanár az iskola teljes jogú polgára, 

jogaik és kötelességeik vannak. A házirend 

az  iskola  diákjainak  alkotmánya.  Az  abban  foglaltakat  be  kell  tartania  az iskolába 

járó tanulóknak, a tanulók szüleinek és az iskola minden dolgozójának. A házirend a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a házirend jóváhagyását akkor 

tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.  

 

II. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK HELYI RENDJE 

1. Tanulói jogok gyakorlása  

1) Az  iskolába  beiratkozott  tanulók,  a  Köznevlési  törvény  11.§  (1)  bekezdése  a)  -  d) 

pontjaiban  meghatározott  jogaikat,  csak  az  iskolai  tanév  megkezdésétől, a 

tanévnyitó istentisztelettől gyakorolhatják. 

2) Sérelem  esetén  az  iskola  tanulója  -  kiskorú  tanuló  esetén  törvényes  képviselője  

-  a 

törvényben  leírt  módon  az  osztályfőnökétől,  illetve  az  iskola  vezetőjétől  kérhet 

jogorvoslatot.  

3) Az  iskolai  közösségek  az  életüket  érintő  bármely kérdésben  a  diákönkormányzat 

(DÖK) által érvényesíthetik jogaikat. 

4) A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át 

érintő  kérdésekben ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 

5) Ki  kell  kérni  a  DÖK  véleményét  egy-

egy  kisebb  tanulócsoportot  (pl.  osztály)  érintő, de a többi tanulócsoport számára is 

példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

6) Az  iskola  vezetősége  az  előbbiektől  eltérő  esetekben  is  kérheti  a  diákönkormán

yzat véleményét. 

7) A  tanulói  közösségek  álláspontjukat  a  fennálló  jogszabályi  rendelkezések  szerint 

alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

8) Az iskolában a DÖK mellett, csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök 

alakíthatók. 

9) A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. 

10) A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működés feltételeit. 
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2. A tanulói jogviszony  

1) A tanulói jogviszonyt az iskola Pedagógiai Programja szabályozza. 

2) A  tanuló  (magántanuló)  az  iskolával  tanulói  jogviszonyban  áll.  A  tanulói  jogviszo

ny felvétellel vagy átvétellel keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés útján történik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beírás 

napján 

jön  létre.  A  tanuló  a  tanulói  jogviszonyon  alapuló  jogait  az  előbbi  időponttól  ke

zdve gyakorolhatja.  

3) Más  iskolából  érkező  tanulónak  az  adott  osztály  képzési  sajátosságainak  megfel

elő tantárgyból,  ill.  a  tantervi  anyag  időarányos  részéből szükség  szerint 

különbözeti vizsgát kell tennie. 

4) Ha  a  tanuló  nem  teljesíti  az  évfolyamra  leírt  tanulmányi  követelményeket,  tanul

mányait az  évfolyam  megismétlésével  folytathatja. Ha 

a  tanuló  a  tanév  végén  elégtelen  osztályzatot  kapott,  javítóvizsgát  tehet.  

5) Megszűnik a tanulói jogviszonya: 

a. tanköteles kivételével annak a tanulónak, aki igazolatlanul 10 tanítási óránál többet 

mulaszt, 

b. ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

c. a tanköteles kivételével a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján, 

d. az utolsó évfolyam elvégzését követő  vizsgaidőszak utolsó napján. 

6) Az  iskola  a  tanítási  év  utolsó  napján  egyoldalú  nyilatkozattal  is  megszüntetheti  

annak  a 

tanulónak  a  tanulói  jogviszonyát,  aki  nem  tanköteles,  ha  ugyanannak  az  évfolya

mnak  a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

7)  Szünetel  a  tanulói  jogviszonya  annak,  akinek  engedélyezték,  hogy  tanulmányait 

megszakítsa. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a tanulói jogviszony 

szünetelése alatt is gyakorolhatja.  

3. A tanulók jogai  

1) A  tanuló  személyiségét,  emberi  méltóságát  és  jogait  tiszteletben  kell  tartani,  és  

védelmet kell  számára  biztosítani  fizikai  és  lelki  erőszakkal  szemben. 

A  tanuló  nem  vethető  alá  testi fenyítésnek, 

kegyetlen,  embertelen,  megalázó  büntetésnek  vagy  bánásmódnak. Bármilyen 

okból  tilos  a  hátrányos  megkülönböztetés.  Nem  minősül  hátrányos  megkülönböz

tetésnek  a nevelő és oktató munka jellegéből következő  törvényes különbségtétel. 

2)  A tanuló joga, hogy:  
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a) Az  emberi  méltóság  tiszteletben  tartásával  a megfelelő iskolai színtereken  

véleményt  nyilvánítson  az őt érintő kérdésről, az  iskola  működéséről, 

továbbá  tájékoztatást  kapjon  a személyét  és  a tanulmányait  érintő kérdésekről, 

valamint  e  körben  javaslatot  tegyen. Továbbá  joga, hogy kérdést  intézzen  a DÖK 

vezetéséhez, valamint az  iskola  vezetőihez, 

pedagógusaihoz, s  arról  legkésőbb  a  megkereséstől  számított harminc napon belül 

érdemi választ kapjon. 

b) Javaslatot  tehet  dicséretekre,  elmarasztalásokra, véleményt nyilváníthat 

az  egész  közösséget, illetve az egyént érintő lényeges kérdésekben a következő 

fórumokon: egyénileg a szaktanárnál, osztályfőnöki órán, 

osztálygyűlésen,  diákönkormányzati fórumon. 

c)  Választhat, illetve tisztségekre maga is választható. 

d) Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát,  önrendelkezési  jogát,  cselekvési  szabadságát,  a családi  élethez  és  a 

magánélethez  való  jogát  az  iskola  tiszteletben  tartsa,  e  jogának  gyakorlása  azon

ban nem  korlátozhat  másokat  ugyanezen  jogai  érvényesítésében. Továbbá  nem 

veszélyeztetheti  a  saját  és  társai,  az  iskola  alkalmazottai  egészségét,  testi  épség

ét, illetve a művelődéséhez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek 

megteremtését, fenntartását. 

e) Vallási,  világnézeti  vagy  más  meggyőződését,  nemzeti  vagy  etnikai  önazonosságá

t tiszteletben tartsák, és azt   kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogai gyakorlása nem 

ütközik  jogszabályba,  nem  sérti  mások  ezen  jogait,  és  nem  korlátozza  a  társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

f)  

Részt  vegyen  a  diákkörök  munkájában,  és  kezdeményezze  azok  létrehozását,  ta

gja legyen az iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más 

köröknek, 

és  -  ha  a  törvény  másképp  nem  rendelkezik  -  ,  az  iskolán  kívüli  társadalmi 

szervezeteknek. 

g) Személyesen  vagy  képviselő útján a 

jogszabályban  meghatározottak  szerint  -  részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában, az iskola irányításában. 

h) Hozzájusson  a  jogai  gyakorlásához  szükséges  információkhoz,  tájékoztassák  a  jo

gai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

i) Képességeinek,  érdeklődésének,  adottságainak  megfelelő 

nevelésben  és  oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tanuljon tovább. 
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j) Iskolarendszeren kívüli hitoktatásban részesüljön. 

k) Válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. 

l) A jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. 

m) A tizenegy-tizenharmadik  évfolyamon  folytatott  tanulmányai  során  -  az  érettségi 

vizsga  vizsgaszabályzatában  meghatározott  keretek  között  -  megválassza  azokat  

a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván. 

n) Kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság 

előtt adjon számot tudásáról. 

o) Kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

p) Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és az iskola létesítményeit. 

q) Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

4. A tanulók kötelességei 

1) A  tanulás  a  tanuló  munkája.  Kötelessége,  hogy  képességeinek  megfelelően  rendsz

eres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi 

kötelezettségeinek.   

2) Kötelessége, hogy munkájával, közéleti szereplésével, magatartásával a közösség és a 

saját fejlődését szolgálja. Az iskola képviseletében viselkedjen a Balázs Győző 

Református Líceumhoz  méltóan, a pedagógiai programban megfogalmazottaknak 

megfelelően. 

3)  Kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett közreműködjön osztálytermének, saját 

környezetének a rendben tartásában (az iskolapad tisztán tartása, teremrendezés), a 

rendezvények, tanítási órák előkészítésében, lezárásában. 

4)  Kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően használja az iskola berendezéseit. 

5) Adja meg a tiszteletet az iskola tanárainak s más dolgozóinak. 

6) Vegyen részt a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. 

7) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, továbbá haladéktalanul jelentse a 

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

iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 

balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérült. 

8) Az iskola, valamint a tanuló közötti, az alábbiaktól eltérő megállapodás hiányában a 

tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába 

került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének összefüggésében, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította.  
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9) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését követően, három éven 

belül (amennyiben nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt), jogszabályban 

meghatározottak szerint, a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett 

szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson. 

 

III. A BALÁZS GYŐZŐ REFORMÁTUS LÍCEUM MUNKARENDJE  

 

1.  Az iskolakezdés és a mulasztás igazolásának szabályai: 

1) A tanítás 8.15-kor kezdődik. Legkésőbb 5 perccel az órarendben előírt első foglalkozás 

előtt minden tanulónak és tanárnak meg kell érkezni az iskolába, mert a képzőművészeti 

–és a táncórákra is elő kell készülni (a rajzeszközök előkészítése, bemelegítés, nyújtás). 

A késések összeadódnak, három késés egy igazolatlan órát ér. Az első óráról történő 

késéseket a portás bejegyzi az ügyeletesi naplóba. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás 

kezdetére nem érkezik meg, az késésnek számít, amit igazolnia kell. A szülőket az 

osztályfőnöknek értesítenie kell arról, hogy a tanulónak késésből származó igazolatlan 

órája van. 

2) Testnevelés órákról és táncos gyakorlati órákról nem lehet késni, mert az óra első percei 

bemelegítő gyakorlatokkal telnek, ezek elmulasztása balesetveszélyt idézhet elő. Ezért 

ezekről az órákról való késés, igazolatlan órának számít. 

3) A tanároknak pontosan be kell fejezni az órákat, hogy a következő tanórákról a tanulók 

ne késsenek el. 

4)  A tanítási órákra pontosan kell érkezni, a tanítás kezdetekor és napközben is. Késés 

esetén is be kell kapcsolódnia a tanulónak az óra további menetébe, a tanítási óráról való 

késés okát az óra végén meg kell beszélni az órát tartó tanárral, a késést az 

osztályfőnöknek kell igazolni, ennek elfogadását vagy el nem fogadását az osztályfőnök 

ítéli meg. Ha a tanuló iskolai ok miatt késett (pl. más tanárral történt megbeszélés, 

program miatt) a késés indokát a tanároknak meg kell beszélniük egymással, ezzel 

igazolva a késést. 

5)  A tanítási órák becsengetéstől kicsengetésig tartanak. Ezt mind a tanulók, mind a 

tanárok kötelesek figyelembe venni. Az Balázs Győző Református Líceum  csengetési 

rendje: 

1.  óra  08.15     -    09.00 

2.  óra  09.10     -    09.55  

3.  óra  10.10     -    10.55  

4.  óra  11.00     -    11.45 

5.  óra  11.50     -    12.35 

6.  óra  12.40     -    13.25 

Ebédszünet          13.25     -    13.50 

7.  óra    13.50     -     14.35 

8.  óra    14.40     -     15.25 

9.  óra    15.30     -     16.15 

10.  óra              16.20     -     17.05 

11.  óra              17.10     -     17.55 
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6) A tanítási óra alóli felmentés, a táncos szakmai gyakorlati órákat kivéve, nem 

hiányzás, de abban az esetben, ha a tanuló nem a felmentésben kijelölt vagy 

engedélyezett helyen tartózkodik a felmentés ideje alatt, akkor az mulasztott 

órának számít. A táncos szakképzés szakmai gyakorlati órái alóli felmentés igazolt 

hiányzásnak minősül. 

7) Testnevelés órán csak sportfelszerelésben vehet részt a tanuló. Aki felszerelés 

nélkül jelenik meg, tanévenként legfeljebb két alkalommal következmények nélkül 

felmentést kaphat a tanórai munka alól, de minden további felszereléshiány egy-

egy óra igazolatlan mulasztást von maga után. Sportfoglalkozásokon tilos minden 

olyan (test)ékszer és viselése (táncosoknál műköröm), amely balesetet okozhat.  

8)  Hiányzás esetén a tanuló az iskolába érkezés után 3 tanítási napon belül igazolja. 

Ha a tanuló a távolmaradását 3 tanítási napon belül nem igazolja, mulasztott óráit 

az iskola igazolatlannak tekinti. Az  orvosi igazolás a szülői aláírással érvényes. Az 

iskolából évente legfeljebb három nap távolmaradást kérhet a szülő írásban az 

osztályfőnöktől, több nap hiányzásra az iskola igazgatója csak tanulmányi 

előrehaladás indokoltsága alapján adhat engedélyt. A szülő utólag nem igazolhatja 

gyermeke hiányzását. A szülő, tanuló hiányzás kezdetekor köteles értesíteni az 

iskolát. A diáknak lehetősége van arra, hogy nyelvvizsgája és országos versenyek 

előtt egy napot otthon, tanulással tölthessen. Ezeket a napokat az osztályfőnök 

igazolja, és nem számítja be a hiányzásba. A hivatalos iskolai távollétek sem 

minősülnek hiányzásnak. 

9)  Kiskorú tanulóknak 30 igazolatlan óra után tanévet kell ismételnie, a nem 

tankötelezett tanulóknak 10 igazolatlan óra után megszűnik a tanulói jogviszonya. 

 

2. Az iskola elhagyása  

A tanuló az iskolát a tanórái ill. ügyeleti idő befejezése után hagyhatja el. Az általános 

iskola felső tagozatosainak szülői kérelem alapján engedhető el a gyermek a tanítási 

órák utáni. Az iskola területét tanítási időben a tanuló osztályfőnöke engedélyével, 

illetve - a szülő írásbeli kérésére az osztályfőnök vagy a tanügyi igazgatóhelyettes 

által kiadott kilépő felmutatásával hagyhatja el.  Ha a tanuló a tanítási időben elhagyja 

az iskolát, a kilépő igazolást le kell adnia portán. 
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3.  A tantermi rend szabályai, a hetes feladatai 

1) Becsengetés után öt  perccel a hetes kötelessége az igazgatóságon jelenteni, ha a 

szaktanár nem érkezett meg az órára. 

2) A középiskolai szaktantermekben a diákok a tanárral együtt tartózkodhatnak, a 

szüneteket a kialakított pihenő helyeken, az iskolabüfében és leginkább a füves-

kertben kell eltölteniük.  

3) Minden tanuló köteles padját tisztán tartani, az utolsó óra után székét a takarítás 

megkönnyítésére, a padjára feltenni. Az órát tartó tanár vezetésével, a hetesnek 

vagy a kijelölt tanulónak az utolsó óra után az ablakokat be kell zárni, a villanyt le 

kell kapcsolni. Az adott teremben utolsó órás csoport/osztály felel s a tanterem 

rendjéért, az utolsó órát tartó tanár felügyeletével. 

4) Minden osztály felelős tanterméért, annak a közerkölcsöt nem sértő díszítéséért, 

rendben tartásáért. 

5) Az órai foglalkozásokon tilos minden, az órai munkát és a munkafegyelmet zavaró 

tevékenység: pl. rágógumizás, zenehallgatás, étkezés, mobiltelefon használata, 

fotó- és hangfelvétel készítése. Amennyiben a tanár  elvette a diáktól órán a 

mobiltelefonját, lejátszóját stb., csak a szülőknek adható vissza. A telefont a 1.; 2.; 

és ebédszünetben használhatják a diákok, kivéve ha a tanár engedélyt ad a 

használatára. A zenehallgatás a tanórákon és szakmai gyakorlati órákon szigorúan 

tilos. 

6) Az óra megkezdése előtt, a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban el kell rakni, 

amennyiben a diák mégis használja a telefonját, a tanárnak át kell adnia, az 

iskolatitkárságon elzárt telefont, csak a szülőnek személyesen adja vissza az iskola 

igazgatója. 

7) A laptopot csak az óratartó tanár engedélyével lehet használni 

 

4. Szaktantermek, műhelyek, tánctermek használatáról 

1) Az órát tartó tanárt az osztályok, csoportok a tantermekben várják, a 

szaktantermek és egyéb speciális termek használata esetén a folyosón várják meg, 

amíg a tanár kinyitja a termet. Az IFI Házban tartott órák és a Balázs Győző tér 1. 

szám alatti műtermekbe tartott órák esetében az óra előtt a gyülekezés az iskola 

büfében történik, és a csoport együtt megy át az adott helyszínre az órát tartó 

tanárral. A csengetés után a tanárok megkezdik a tanítási órát, amennyiben 10 

percet késnek az óráról, a késés tényét az e-naplóban a szaktanár rögzíti, a 

késések össze adódnak, így négy késés egy igazolatlan órának számít. 



 

9 

 

2) A helyiségeket a biztonsági és vagyonvédelmi előírások figyelembevételével lehet 

használni. A gyakorlótermek, műhelyek, speciális célú és felszerelésű helyiségek 

kulcsát a portáról csak a tanárok és a hetesek vehetik fel, használat után a kulcsot 

le kell adni. A műhelyekben (kerámiaműhely, fotólabor, hangstúdió, grafikai 

műhelyek, grafikai stúdió, táncterem) a tanítási órákon kívüli időpontokban, csak 

tanár jelenlétében lehet tartózkodni, dolgozniA tantermek kulcsát az utolsó óra 

után a heteseknek a portára le kell adni. 

3) Az iskola két épülete között az autóforgalom miatt csak tanári felügyelettel 

közlekedhetnek a tanulók. 

4)  Idegen csak felügyelet mellett tartózkodhat a műhelyekben. Az áramtalanításért, 

a kijelölt személy a felelős. 

5) A műhelyekben, az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személy a felelős. 

6) A műtermekbe, tánctermekbe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan 

TILOS! 

7) A műhelyekben, tánctermekben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan 

TILOS! 

8) A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel 

összefüggő beavatkozást csak a terem kezelője és a szervizek szakemberei 

végezhetnek. 

9) A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

10) Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok 

kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

11)  A műhelyekben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) 

műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell, és bármilyen rendellenességet 

azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak. 

12) A számítógép-javítást, illetve bármilyen beavatkozást a szükséges műszaki 

feltételek, a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó 

érintésvédelmi szabályok, és az esztétikai követelmények figyelembe rendszer és 

más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, valamint bármilyen 

módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

13) Meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 
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14) Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített 

operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, 

jellemzőit megváltoztatni, mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, 

módosítani, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi 

rendszert feltörni. 

 

5. Az óraközi szünetek rendje 

1) Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.  

2) Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, 

tornaterem), jó időesetén a nagyszünetben az udvaron tartózkodhatnak, de a 

tanóráról nem késhetnek el. Az iskola területét csak az osztályfőnök vagy az 

iskolavezetés írásbeli engedélyével (kilépővel) hagyhatják el. 

3) A folyosókon, lépcsőházban a diákok ne lármázzanak, ne játsszanak testi 

épségüket veszélyeztető vagy rongálást okozó játékokat. A szaktantermek előtt 

órára várakozó tanulók biztosítsák az akadálytalan közlekedést. 

4) Az általános iskolai tanulók csak az arra kijelölt szünetben és időpontban és csak 

az arra kijelölt kísérővel mehetnek az udvarra és ebédelni. 

5) Az étteremben a sorakozás csendben, az ebédeltetésért felelős személy 

irányításával történik. Az 1-8. évfolyamos tanulók az ötödik és hatodik óráikban 

megebédelhetnek, a 9-14. évfolyamos tanulók az ebédelős szünetben 

ebédelhetnek meg. 

6) A SPIC Coffee-ben tartózkodás rendjére kiterjed az iskolai házirend szabályzata, 

azzal, hogy az ügyeletes nevelő és felnőtt munkatárs iránymutatásai szerinti 

magatartás az elvárás. Annak megszegése a helység használatának tiltását 

vonhatja maga után. 

 

6.  Ügyeleti rend 

1) Az ügyeleti rendért az ügyeletes tanár a felelős. A tanulóknak az ügyeletes tanár 

intézkedéseit be kell tartani. Az ügyeleti rend szerint a szünetekben a portán, a 

belső- és hátsó – és füves udvaron, a második emeleti folyosók mindkét szárnyán 

és az aulában ügyeletes tanárok tartózkodnak. Bármilyen baleset esetén, az 

ügyeletes tanár felelősségre vonható. 
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7. Vagyonvédelem és társas tulajdon védelme 

1) Vagyonvédelem, kártérítés: A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás 

során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek az állagát 

megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanulót kártérítésre kötelezi.  

2) A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben 

tartása minden tanulóra nézve kötelező. 

3) A tanulók felszerelésüket, értéktárgyaikat a számukra kijelölt kulccsal zárható 

szekrényekbe helyezhetik el.  A tantermekben található fémszekrények kulcsát, a 

tanuló a tanévkezdéskor kapja meg aláírása ellenében, mellyel kötelezve van a 

szekrény rendeltetésszerű használatára, tisztán tartására (nem lehet 

összeragasztgatni, átfesteni, megrongálni stb.), és a kulcs pótlására és az anyagi 

kár megtérítésére.  

4) Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat az 

iskolába. Testnevelés óra ideje alatt ezek őrzéséről saját magának kell 

gondoskodnia. A tanulók iskolában hagyott és elveszett értéktárgyaikért a 

tanintézmény nem vállal felelősséget. 

5) A talált tárgyakat a portán kell leadni, illetve lehet átvenni. 

 

8. Balesetvédelem 

1) Az iskolai élet biztonságos működése érdekében, az egészségvédelmi, baleset-

megelőzési, munkavédelmi védő és óvó előírásokat be kell tartani. Ezeket az 

előírásokat a műhelyek, a szaktantermek, tánctermek használatbavétele előtt, 

minden tanév kezdetekor a tanárok ismertetik a diákokkal, akik a szabályok 

tudomásulvételét aláírásukkal jelzik.  

2) A tanév megkezdésekor minden tanulónak baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell 

részt vennie. Az oktatást az első osztályfőnöki órán tartjuk az iskola baleset- és 

munkavédelmi felelősének irányításával. 

3) A számítástechnikai, könyvtári, a szakműtermi, és a testnevelési foglalkozás 

megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell 

venni a tanulóknak. 

4) A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 

kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

5) Ha tűz van, riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell 

elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti tanítványaival. A tűzjelzők-, és a tűzeset biztonsági kulcsok 
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megrongálása-, elvétele a legsúlyosabb, mások életét veszélyeztető cselekmény, 

annak bekövetkezte büntető feljelentést von maga után. 

 

 

9. Az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulókra vonatkozó kritériumok: 

1) Kötelesek a tanulók a tanévkezdéskor  engedélyt kérni, ha más intézményben is 

szeretne tanulni, vagy munkát szeretne vállalni iskola mellett. 

2) A tanuló év közben írásban kérelmezheti, maximum 3 napra vonatkozóan hogy  

igazoltnak tekintsük, hiányzását, ha azt szülője is aláírja. 

3) Az iskola épületét elhagyni dohányzás, étkezés miatt a kijelölt szüneteken kívül 

szigorúan tilos. 

 

10. Egyéb intézkedések  

1) Ünnepélyeken és egyéb közös rendezvényeken a tanuló alkalomhoz illő öltözéket 

köteles viselni, kivétel a szakmai órák ideje alatt. 

2) Az iskola 1-8. évfolyamos tanulói egyáltalán nem sminkelhetik magukat, a 9. 

évfolyamtól az iskolában az erős, túlzott, kihívó sminkelés és a műköröm viselése 

nem engedélyezett. 

3)  Az iskola egész területén (beleértve az iskolába érkezéstől az onnan való távozásig 

az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is) és annak 50 méteres 

körzetében, valamint az iskola területén kívüli iskolai rendezvények alatt tilos a 

dohányzás, a kábító hatású szerek és szeszesital tárolása és fogyasztása, valamint 

ezen szerek hatása alatti megjelenés. Továbbá tilos a kábító hatású szerek 

fogyasztására utaló, valamint a tiltott, rasszista és egyéb gyűlöletet szító jelképek 

használata.  

4) Befizetések, igazolások ügyében a titkárságon és a pénztárban, hivatalos időben, 

csak a szünetekben lehet intézkedni. A tanári folyosón kizárólag ügyintézés, a 

tanárokkal való kapcsolattartás céljából tartózkodhatnak tanulók 

 

11. A tanulók munkájának értékelése, mulasztással, jutalmazással kapcsolatos 

intézkedések 

A félévi és az év végi osztályzatot 5. évfolyamtól az érdemjegyek alapján kell 

meghatározni. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. Az 

érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. A 
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tanulók értékelésének alapja a tantárgyi ismeretanyag és követelményrendszer 

elsajátításnak mértéke. Az osztályzattal minősített tantárgyakból – kivéve a szakmai 

szaktárgyakat -  minden hónapban legalább egy érdemjegyet kapniuk kell a 

tanulóknak, melynek tükröznie kell a pillanatnyi tudást és az addigi követelmény 

elsajátításának szintjét. Az érdemjegyek meghatározása mellett a tanulót szóban 

tájékoztatni kell a felmerülő hiányosságokról, fejlesztésre váró készségeiről. 

Érdemjegyet csak az ismeretanyag számonkérésének alapján lehet adni, melynek 

idejét és értékelési szempontjait a tanulókkal ismertetni kell. Érdemjegyek kizárólag 

írásbeli vagy szóbeli számonkérés során születhetnek, fegyelmezőeszközként való 

alkalmazása tilos. Az írásbeli számonkérések eredményét legkésőbb egy héten belül 

ismertetni kell a tanulókkal. Az érdemjegyek ellenőrzőbe történő bekerüléséért a 

tanuló, annak ellenőrzéséért a tanár a felelős. Hétvégére és szünidőkre kötelezően 

elvégzendő feladatok kiadása nem engedélyezett. Az ellenőrzés és értékelés alapelvei  

 Legyen az értékelés motiváló, ösztönző hatású.  

 Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így 

megerősítő szerepét igen fontosnak tartjuk.  

 Legyen tárgyszerű, mutasson rá a hiányosságokra, adja meg a továbblépést segítő 

tanácsot.  

 Rendszeresen és folyamatosan történjen.  

 A követelmények és elvárások pontos ismeretében, elfogadott szempontok alapján 

történjen.  

 Értékelésünk mindig személyre szóló legyen.  

 Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő légkörben történjen. 

A tanulókra vonatkozó értékelés szempontjai 

 tanórai munka  

 a tanulók teljesítménye és előrehaladása  

 munkafegyelem  

 versenyeredmények  

 az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke  

 konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz  

 kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai 

dolgozókkal)  

 a felelősség vállalása, viselése  

 az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása  

 általános emberi értékek tiszteletben tartása  
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A tanulókra vonatkozó értékelés formái és alkalmai 

Szóbeli értékelés 

 tanórán feleletek, dolgozatok értékelésekor  

 szülői értekezleteken, délutáni meghirdetett vagy egyéni - előzetes 

bejelentés alapján létrejött - szülői fogadóórán  

 félévente kétszer, a naplók, ellenőrzők egyeztetése során  

 a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor  

 értékelés a tantestület előtt  

 az egész diákközösség előtt  

 közös együttlétek (kirándulás, kulturális program stb.) értékelése során  

 felkérésre vagy önként végzett feladatok minősítése esetén  

 helyzetfeltáró beszélgetéseken a diákokkal  

 a vizsgákon az érdemjegyek mellett lehetőleg szóbeli értékelést is adunk  

Írásbeli, szöveges értékelés 

 dolgozatokhoz fűzött útmutatás, vélemény  

 kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál - szükség esetén 

- levélben vagy az ellenőrző könyvön keresztül jelzés a szülőnek 

 külső felkérésre készített vélemények, minősítés  

 visszajelzések az általános iskoláknak - igény szerint  

Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátjai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya: 

Ismeretek számonkérése: Ismeretek alkalmazásának 

számonkérése: 

Kompetenciák mérése: 

 szódolgozat, 

 fogalmak, szabályok, 

 kronológiai, tipográfiai 

ismeretek, 

 röpdolgozat, 

 kisbeszámoló, 

 fordítás, 

 műelemzés, 

 részösszefoglalás, 

 teszt, 

 témazáró dolgozat, 

 társadalmi, történelmi 

összefüggések, 

 problémamegoldás, 

 felmérések, 

 helyesírás, 

 fogalmazás, 

 fordítás, 

 szövegfeldolgozás, 

 műelemzés, 

 esszé, 

 teszt, 

 készségfelmérések, 

Rendje: Az írásbeli és szóbeli számonkérés arányát optimálisan, a tantárgy és a 

gyermek természetéből adódóan kell meghatározni úgy, hogy az tükrözze a tanuló 

szóbeli és írásbeli tudásának szintjét. Ennek megtervezése a tanítók valamint a 
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tantárgyat tanító tanárok feladata. Korlátai: A különböző tantárgyak témazáró 

dolgozatban történő számonkérésének egy napra jutó maximális mértéke nem 

haladhatja meg a kettőt. Szerepe, súlya: A tanulók tudásának reáli megítélésében 

nagyobb súllyal a tanulási kompetenciák és a problémamegoldó gondolkodás szintjét 

bizonyító írásbeli dolgozatok szerepelnek. Az érdemjegy megállapításakor tehát 

súlyozottan kell figyelembe venni a tanulók tudását és képességeit mutató írásbeli 

beszámolókat. Az érdemjegyek és osztályzatok: A tanuló tudásának értékelése és 

minősítése osztályzatokkal: jeles (5),       jó (4),     közepes (3),      elégséges (2),      

elégtelen (1); 

Szöveges minősítés: 

 Kiválóan teljesített (5, jeles) 

 Jól teljesített (4, jó) 

 Megfelelően teljesített (3, közepes,)  

 Felzárkóztatásra szorul (2, elégséges)  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében 

a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok 

alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény 

közismereti 

tárgyból 

Érdemjegy Teljesítmény 

művészeti/szakmai

tárgyból 

0-29 %: elégtelen (1) 0-49 % 

30-49%: elégséges (2) 50-59 % 

50-69 %: közepes (3) 60-69 % 

70-89 %: jó (4) 70-79 % 

90-100 %: jeles (5) 80-100% 

 

 A belépő 9. évfolyamon a heti 1-2 óraszámú tantárgyak esetében az első 

hónapban, a heti 3-4 óraszámú tantárgyak esetében az első két hétben szerzett 

érdemjegyeket csak a tanuló kérésére írjuk be a naplóba. A feleleteket minden 

esetben szóban értékeljük és a teljesítményeket érdemjegyre váltjuk át. Ezzel 

alapozzuk meg az önkontroll, önértékelés képességének kialakítását, s hogy 

tanulóinkban reális elvárási szintek jöjjenek létre.  

 Magas tanulói önértékelési szint eléréséhez a továbbiakban is szükséges az 

értékelési alapelveknek megfelelő tanári irányítás.  

 Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók 

megfelelő számú értékelésére is. Egy tárgyból egy félév során minimum eggyel 
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több érdemjegy szükséges, mint ahány óra van hetente belőle, de heti egy órás 

tantárgy esetén is legalább 3 jegy.  

 A szaktanár az általa adott osztályzatot 1 héten belül beírja a naplóba.  

 A szaktanár az általa adott osztályzatot az adott tanórán köteles közölni a 

tanulóval.  

 A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy az a szülők és 

az osztályfőnök számára is útbaigazító lehessen.  

 A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és 

az osztály teljesítményét is mérlegelve ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is 

szólunk.  

Osztályzattól eltérő értékelések: A negyedik évfolyam végétől a tizenkettedik 

évfolyam végéig a tanulók értékelésénél, az ének, rajz, technika, valamint testnevelés 

tantárgyakból az alábbi értékeléseket alkalmazzuk osztályzatok helyett: 

 Kiváló  - bejegyzése: Kiváló- (5, jeles) 

 Jól teljesített – bejegyzése: Jól teljesített - (4, jó) 

 Megfelelően teljesített  - bejegyzése: Megfelelő - (3) 

Modulok értékelése, minősítése: A mozgókép és média ismeret modul önálló 

tantárgyként kerül tanításra a szakközépiskola és gimnázium 9-12. évfolyamain, két 

tanéven keresztül  heti egy, majd két tanéven keresztül heti két órában, mivel a 

választható érettségi tárgyaink között szerepel. Az  értékelése a 9.5.1. pontban 

foglaltak szerint történik. Emberismeret – etika modul 11. -12. évfolyamokon önálló 

tárgyként oktatjuk. Társadalom ismeret modul 9-10. évfolyamon önálló tárgyként 

oktatjuk, értékelésük az alábbiak szerit történik. Dráma – tánc modul 5-8. 

évfolyamon önálló tárgyként oktatjuk a szakmai alapozó részeként, értékelése: 

 Kiváló (5, jeles) 

 Jól teljesített (4, jó) 

 Megfelelően teljesített (3) 

Az alábbi modulokat a tantárgyakba integrálva tanítjuk, külön érdemjeggyel nem 

értékeljük, azonban az egyéni személyiségtérkép szaktárgyi szöveges értékelésnek 

része, pedagógusaink szöveges értékeléssel tájékoztatják a tanulót és szülőt a modul 

kompetenciák elsajátításának szintjéről. Ennek megfelelten, ha a tanuló hiányzásai 

nem haladják meg a 9.2. pontban foglaltakat, úgy a tantárgyi modul beszámítható az 

iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. A 30%-ot meghaladó hiányzás esetén az iskola  

– A  tanuló a …… tantárgyi modul órákon nem volt jelen, a magasabb évfolyamra 



 

17 

 

lépéshez, beszámolásra kötelezett – záradékkal ellátott értesítőben tájékoztatja a 

szülőt a beszámolási kötelezettségről és annak időpontjáról. 

 Hon-és népismeret 5.-6. osztályban – történelem tárgyhoz integrálva 

 Ember és társadalomismeret etika 7. évfolyamon – magyar irodalom tárgyhoz 

integrálva 

 Állampolgári ismeretek 8. évfolyamon 8. évfolyamon – történelem tárgyhoz 

integrálva 

 Egészségtan 6. – 9. évfolyamon  -  természetismeret és biológia 

tantárgyakhoz integrálva 

 Dráma – tánc modul 9-12. évfolyamig szakmai tárgyba inegrálv 

Szakmai tárgyak osztályozása 

Elméleti tárgyak esetén az írásbeli és szóbeli jegyek ugyanolyan súllyal szerepelnek 

az érdemjegy megállapításánál. Gyakorlati tárgyak esetén: 

 A szakmai tárgyak érdemjegye: a tanuló féléves munkája és a félévenkénti vizsga, 

technikai beszámoló összegzett eredménye. Az év végi eredménybe, a 

tananyagrendszertől függően nem feltétlenül számít az I. félév eredménye, a félév 

munkája folyamán, a teljesített technikai beszámoló súlyosabban szerepel, és 

átlag nem számítható az éves értékeléskor 

 Félévkor és év végén az érdemjegyek megbeszélésekor a szaktanár áttekinti a 

féléves vagy éves időszak tanulói teljesítményét, ez alapján készíti el szöveges 

értékelését.  

 Osztályozó konferenciát minden félévben minden osztálynak tartunk.  

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése 

Az iskola pedagógusai a Nevelési Programfejezet 5. pontjában kifejtettek szerint 

szöveges értékelés formájában tájékoztatást adnak a szülőknek a gyermekük 

megismerési, érzelmi-akarati folyamatainak sajátosságairól, tevékenységének 

jellemzőiről, tanulmányi munkában történő részvételéről, szabadidős 

tevékenységben való aktivitásáról, közösségi életben, társasági kapcsolatokban 

jellemző tulajdonságairól. A tanulók magatartását, szorgalmát érdemjeggyel nem 

értékeljük. A Nevelési Program fejezetben részletesen kifejtett 5.3.4. pontjában 

bemutatott Személyiségtérkép minta szerint értékeljük tanulóinkat. 

A félévenkénti  szöveges értékelés elvei: 

 személyre szabott legyen 

 folyamatosságot és tárgyszerűséget tükrözzön 

 a hiányosság feltárása is az ösztönzést, fejlesztést szolgálja 
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 széleskörű információkon és folyamatos megfigyelésen alapuljon 

A vizsgák típusai 

 alkalmassági vizsga – felvételi eljárásnál 

 különbözeti vizsga 

 félévi és év végi vizsga – technikai beszámoló a szakképzésben 

 osztályozó-, illetve javítóvizsga 

 záróvizsga 

 közép- és emelt szintű érettségi vizsga  

 szakmai vizsga (szakmai program része) 

Alkalmassági vizsga 

A z vizsga fő része a szakmai gyakorlati hoz szükséges kompetenciák 

alkalmazásának való megfelelés. Továbbá része a felvételnek a közismereti teszt is, 

amelynek elsődleges célja, hogy felmérje, a jelölt általános képességeit, lehetővé 

teszik-e ezt a speciálisan megterhelő képzésben való részvételt, és majdan egy 

közismereti érettségi vizsga letételének lehetőségét. Az alkalmassági vizsga anyagát 

országosan egységes követelményszint határozza meg. A felvételről a szaktanárokból 

és az intézmény vezetőiből alakult vizsgabizottság javaslatára az intézményvezető 

dönt.  

Félévi és év végi vizsga - technikai beszámoló a szakképzésben 

A tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakból, minden félév végén a 

beszámolási munka eredményéről, az elsajátított ismeretekről, technikai beszámolót, 

vizsgát tesznek, vizsganapon témazáró dolgozatot íratni nem lehet. Vizsgahalasztás 

az igazgatóhoz címzett írásbeli kérvény alapján adható. A kérvényhez orvosi igazolást 

kell csatolni. Vizsga alóli mentességet az a tanuló kaphat, aki orvos által igazolja, 

hogy huzamosabb ideig akadályoztatva van. Ez esetben a tanuló értékeléséhez a 

tantestület új időpontot biztosít. 

Osztályozó- illetve javítóvizsga 

Az osztályozó vizsga az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon, a fentebb 

ismertetett indokok miatt nem osztályozható növendék számára kínál beszámolási 

lehetőséget. Tantervi tantárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén 

a tanuló augusztus 31-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató 

állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a 

tanulók szüleit értesíteni kell azzal, hogy ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, 

vagy a javítóvizsgán nem felel meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, amelynek elnöke az 
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igazgató, illetve megbízása vagy akadályoztatása esetén a gyakorlati-oktatásvezető, 

tagjai a tárgyat tanító tanár és még egy azonos vagy rokon szakos tanár. A 

javítóvizsga eredményét a tárgyat tanító tanár vezeti be a törzslapba és a 

bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik.  

 

 

 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a más iskolából jövő tanuló számára szervezünk szakmai 

tárgyból. A vizsga anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell 

összeállítani, és az osztályzatot a magasabb osztály anyaga alapján kell 

megállapítani. A különbözeti vizsgát a tanév végi vizsgákkal, beszámolókkal 

egyidejűleg, vagy az igazgató által megállapított időben lehet tartani. 

Záróvizsga – kis-érettségi vizsga a nyolcadik- és tizenegyedik évfolyamokon 

A záróvizsga célja és feladatai 

 a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése 

 az általános iskolai követelmények áttekintése, rendszerezése 

 felkészülés a középfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra 

Kis-érettségi vizsga  célja és feladata 

Az érettségi vizsga szervezésének Helyi tantervben történő szabályozása nem 

lehetséges. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról és a  40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló szabályzásokban foglaltaknak megfelelten 

folyik diákjaink érettségi felkészítése. Pedagógia Programunkat meghatározó 

célkitűzés a diákjaink sikeres érettségi vizsgája. A siker érdekében megszervezett 

kis-érettségi vizsga célja, a felkészülés folyamatának kontrolja, illetve az „élethű” 

vizsgakörülmények megteremtésével, vizsgaszituációs felkészítő tréning 

szervezése. A próba vizsga érdemjegyei a félévi, vagy év-végi bizonyítványokban 

dupla jegyként számítanak a lezárt érdemjegybe. 

 a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése 

 az érettségi vizsgakövetelmények áttekintése, rendszerezése 

 felkészülés a középfokú vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek 

megterhelésére. 
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A tantestület a kis-érettségi vizsga eredményeinek kiértékelését  követően, ha 

annak összesített eredménye gyengébb az elvárhatónál dönthet új időpontú 

próbavizsga elrendeléséről.  

Előrehozott érettségi vizsgák 

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelten diákjaink felé szorgalmazzuk 

a választható érettségi tárgyak vonatkozásában az előre hozott érettségi vizsgák 

letételét. Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés önkéntes, azonban a 

tanuló tanulmányi előrehaladásától függő szaktanári vélemény egyeztetésére, 

szükséges esetben s szülőkkel együtt kerül sor. 

A szóbeli és írásbeli vizsgák rendje 

 Záróvizsgázni a 6.és 8. osztályban tanulóknak magyar nyelv- és irodalom, 

angolnyelv, valamint matematika tantárgyakból kell 

 A vizsga írásbeli magyar nyelvtan és matematika tantárgyakból 

 A vizsga szóbeli magyar irodalomból 

 A vizsgatételeket a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki, december 20.-

ig és legkésőbb január 30.-ig ismertetni kell a tanulókkal 

 A vizsgatételek száma tantárgyanként nem haladhatja meg a húszat 

 Az írásbeli feladatok feladatsorát április 30.-ig el kell készíteni, és az 

intézményigazgatónál letétben kell helyezni a vizsgák megkezdéséig 

 Az írásbeli dolgozatokat a szóbeli vizsgák megkezdéséig ki kell javítani, az 

értékelését el kell végezni, ugyanakkor ismertetésére csak a szóbeli vizsgák 

után kerülhet sor 

 A szóbeli vizsga időpontját az intézményigazgató határozza meg 

 A záróvizsgák eredményét be kell számítani az év végi osztályzatba olyan 

súlyponttal, mintha témazáró dolgozat lenne 

 A záróvizsga eredményét ismertetni kell a szülőkkel 

 A záróvizsga tényének a bizonyítvány „jegyzet” rovatába bejegyzésként meg 

kell jelennie minősítés nélkül 

Felkészülés a záróvizsgára – kis-érettségi vizsgára: 

A 8. osztályos tanulóknak a tanév során 10 órát kell biztosítani a záróvizsgával 

kapcsolatos konzultációkra. 

A záróvizsga – kis-érettségi vizsga szervezési feladatai: 

 A vizsgabizottság elnöke: az intézményigazgató, tagintézmény-vezető 

helyettese, tagiskola vezető 
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 A vizsgabizottság tagjai: az iskola pedagógusai, a szülők agy választott 

képviselője 

 Az írásbeli vizsga tantárgyanként maximum 120 perc lehet 

 A szóbeli vizsga felkészülési ideje minimum 15 perc a vizsgáztatás ideje 

pedig maximum 15 perc 

 A záróvizsgát júniusban kell lebonyolítani 

Vizsgarendszerünk kialakításában szempontjaink a következők 

 a tantervi követelmények elérésének összegző mérése  

 a tanulók teljesítményének átfogó minősítése  

 segítség a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga megválasztásához 

Értékeléseink funkciója a tanítási folyamatban 

Szintfelmérő (diagnosztikai) értékelés 

 A tanítási folyamat kezdetén alkalmazzuk: 

 az iskolába lépéskor – korábban már tanult tananyagból 

 a tanév kezdetén 

 új témakör elején 

 Célja a követendő tanítási módszer megválasztása, a feladat felmérése. 

Fejlesztő (formatív) értékelés: A tanítási folyamat során végzett értékelés. Célja 

kettős: egyrészt visszajelzést ad a tanárnak munkájáról, másrészt segíti a tanulót, 

figyelmeztetve őt arra, hogy mit tud már, és mit kell még megtanulnia, miben kell 

fejlődnie.  Az értékeléskor a szaktanárok a tanulók érdekében kihasználják az 

önértékelési, pályaorientálási lehetőségeket. 

Lezáró (szummatív) értékelés: Hosszabb tanítási-tanulási időszak végén történő 

értékelés. Formája elsősorban a nagydolgozat, témazáró dolgozat, szóbeli 

beszámoló. Speciális formája a vizsga. Feladata, hogy eldöntse, megfelel-e a tanuló 

bizonyos tudáskritériumoknak. 

Az érdemjegyek és az osztályzat, osztályozás: A tanuló teljesítményének számszerű 

mérésére a Közoktatási Törvény által meghatározott ötfokú osztályozási rendszert 

használjuk. Más jelet, rövidítést és egyebet osztályozott tantárgy esetében a naplóba, 

ellenőrző könyvbe, bizonyítványba, törzslapra nem írunk.  

Érdemjegyek: A tanuló minden a szaktárgyból való megnyilvánulása osztályozható. 

Röpdolgozatot, témazáró dolgozatot és minden egyéb írásbeli vagy számítógép 

segítségével rögzített anyagot legfeljebb egy hét alatt kijavítjuk. A kijavított 

dolgozatot a tanuló számára tanulmányozásra odaadjuk. Gyakran célszerű a szülővel 

is megnézetni, esetleg láttamoztatni. A tanuló szülője, gondviselője kérése esetén a 
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tanuló dolgozatait tanulmányozásra átadjuk. A dolgozatok értékelésekor lehetőség 

szerint pontozásos rendszert alkalmazunk. A feladatok pontszámait és az egyes 

érdemjegyek ponthatárait a dolgozatíráskor a tanulókkal ismertetjük. Nem pontozott 

dolgozatok esetén az érdemjegy mellett észrevételeinket írásban közöljük. A 20 

percnél hosszabb dolgozat íratását legalább egy héttel korábban a tanulóknak 

bejelentjük. Egy csoport egy nap legfeljebb egy egész órás vagy hosszabb dolgozatot 

írhat. A csoport többségét érintő, estébe nyúló osztály- vagy iskolai rendezvény 

másnapján írásbeli dolgozatot nem íratunk.  

Érdemjegyek javítási lehetősége, pótlása 

Minden érdemjegy javítható, illetve a megszerzett mellé egy másik szerezhető. Az 

elmaradt dolgozatok, beszámolók és egyéb előírt tanulói produktumok pótolhatók. A 

javítás vagy pótlás minden esetben a tanuló és tanára eseti megegyezésén alapul. Az 

iskola tanárai saját belátásuk alapján felajánlhatják az érdemjegy javítását tanulóik 

számára. A lehetőség megadása (pótlás esetén is) nem feltétlenül a teljes csoport 

számára történik.  

A félévi és a tanév végi osztályzatok kialakítása 

A tanuló az összes általa tanult tantárgyból félévkor és év végén osztályzatot kap. Ez 

egyrészt érvényes a kötelezően tanult és a szabadon választott - és ezzel a választó 

tanuló számára kötelezővé lett - tantárgyakra.  A félévi osztályzatot az első félévben 

szerzett érdemjegyek, az év végit az egész évben szerzett érdemjegyek alapján 

alakítjuk ki. A félévi osztályzat nem vehető figyelembe érdemjegyként. A javuló vagy 

romló tendencia figyelembe vehető. Nem kaphat osztályzatot az a tanuló, aki az 

időszakra bejelentett nagydolgozatokból, témazáró dolgozatokból felénél többet 

nem írt meg, és azt nem pótolta. Osztályzatát osztályozó vizsgán szerezheti meg. Az 

időszak érdemjegyeit súlyuknak megfelelően érvényesítjük a félévi vagy év végi 

osztályzatban. Az írásbeli beszámoltatások és a szóbeli feleletek arányára ügyelni 

kell. 

Tanórán kívüli foglalkozások formái, diáksportkör, zenei kör 

A tanórán kívüli foglalkozások iskolánkban a következőképpen alakulnak: 

 Diáksportkörünk heti rendszerességgel tartja foglalkozásait, két alkalommal, 

másfél-másfél órában. A diáksportkör tagja iskolánk bármelyik tanulója lehet, 

külön térítési díj nélkül. 

 Diák zenei körünk  
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A református hitoktatás, hitnevelés 

Magyarországi Református Egyház 2007. évi II. törvénye - A református 

hittanoktatásról – szerint. 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi 

szabályozása tekintetében az általános rendelkezésekben szabályozza 

szabályrendelet hatályát. A helyi református hittantanterv a református egyházközség 

és az intézményi program e rendelet II. számú mellékleteként kiadott 

kerettantervéhez illesztett. A tanórai foglalkozások, az intézmény református egyházi 

fenntartású működésének megkezdésével a hittanoktatás 2011-2012. tanévtől 

felmenő rendszerben 2015. szeptember 1-ig átmeneti szabályozással, fokozatos 

bevezetéssel, tanórán kívüli, szabadon választható, kerettantervű órakeret terhére 

szerveződő tanórai foglalkozás. Az 1-4, 5-8. évfolyamokon az előírt tananyag 

feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai foglalkozás keretében 

folyik, mely heti 2 óra. A tanórai foglalkozások – iskolai hittanoktatás – a kötelezően 

választható óraszámon felüli, tanórán kívüli szabadon választható órakeret terhére 

szervezhetők. A kerettantervtől való eltérés engedélyezett összevont csoportok 

esetén. A kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy az 1–4., 

5–8., és 9–12. évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére el kell 

sajátíttatni. A 10-12. évfolyamokon heti 2 tanórai foglalkozási időkeretben szabadon 

választható érettségi tantárgy a református hit- és erkölcstan érettségi. A Magyarországi 

Református Egyház által fenntartott középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők 

számára az érettségire való felkészítést s a vizsga megszervezését. A hittan érettségi 

vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. Az érettségi 

vizsga kétszintű, középszintű (szóbeli), emeltszintű (írásbeli és szóbeli).  Az érettségi 

vizsga tartalmi követelményeit „A református hit- és erkölcstan érettségi 

vizsgarészletes követelményei” című dokumentum szabályozza, amelyet a Zsinat 

hagy jóvá. A művészeti szakképzés szakmai elméleti órái,  kötött heti 1 tanórában 

szervezetten a 9-10. évfolyamokon kiegészül a művészettörténet tantárgy részeként 

a keresztény biblia ismeret tantárggyal. A Református hittanoktatás kerettantervére 

épülő helyi tanterv bevezetését, felmenő rendszerű előrehaladással, az elősegítő 

egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzésekkel kiegészítetten, az 

egyházmegyék és az egyházkerületek a katechetikai előadók a Zsinat Katechetikai 

Szakbizottsága által kiadott ajánlásaival, ezek útmutatásai szerint épülő tantárgyi 

program összeállítását követően a Református Pedagógiai Intézet támogató 

szakvélemény megszerzését követően vezetjük be. A Református hittanoktatási 
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kerettanterve szerint a református középiskolában felvételi eljárás keretében tantervi 

minimális követelmények kérhetőek számon, melyet intézményünk a fokozatosság 

elve szerint, a szakképzés programhoz illesztetten, a Református hittanoktatás 

kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését követően szervez meg. 

A tanulók jutalmazásának elvei A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók 

szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló eredmények jutalmazása 

fontos pedagógiai ösztönzési eszköz. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját 

képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, példamutató 

közösségi magatartást tanúsít, tanulmányával, magatartásával hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez, gyarapításához az iskola dicséretben részesítheti, illetve 

jutalmazhatja.  

 Szaktanári dicséret adható a tanévben több alkalommal rendszeres, 

eredményes felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat 

példamutató megoldásáért.  

 Igazgatói dicséret adható a félévkor és tanév végén elért kiváló tanulmányi 

eredményért. 

 Kiváló tanuló kitüntetés adható három egymást követő tanévben kitűnő 

bizonyítványt szerzett és kimagasló eredményt elért tanulónak.  

A dicséretet, kitüntetést az év végi bizonyítványba és a nyilvántartási lap jegyzett 

rovatába is be kell jegyezni. 

Az igazgatói dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben részesült diákot az igazgató 

oklevéllel, könyvvel vagy más tárgyjutalommal is megjutalmazhatja. 

Fegyelmező intézkedések A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a 

fokozatosság elve érvényesül, tekintettel azonban az elkövetett cselekmény súlyára, 

arányára. A fegyelmező intézkedés meghozatalakor különösen tekintettel kell lenni 

a fentieken túlmenően a diák önismeretének, önértékelésének színvonalára. 

Amennyiben a tanuló többszöri fegyelmező intézkedés ellenére sem változtat 

magatartásán, vagy rendkívül súlyosan megsérti az iskolai kötelezettségeket, úgy 

fegyelmi büntetésben kell részesíteni. A fegyelmi eljárás lefolytatására, a fegyelmi 

határozat meghozatalára a Köznevelésről szóló törvény  az irányadók.  

Fegyelmi eljárást megelőzően lehetősége van az eljárás alatt álló tanulónak, az 

úgynevezett egyeztető eljárásra. Az egyeztető eljárást az iskola Szülői 

Munkaközössége és Diákönkormányzata működteti. Az egyeztető eljárás célja, hogy 

a kötelességszegéshez vezető eseményeket feldolgozza, értékelje, és ennek alapján 
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a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodást létrehozza, a sérelem 

orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendje: 

 Egyeztető eljárásra akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú 

sértett esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú esetén a 

szülő) egyetért. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő 

tanuló (kiskorú esetén a szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető 

eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett 

(kiskorú esetén a szülő) hozzájárult. 

 A tanuló (kiskorú esetén a szülő), az értesítés kézhezvételétől számított 

öt tanítási napon belül, írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. 

 Az egyezető eljárás lefolytatására az iskolában kerül sor, az eljáráson 

jelen vannak, a Szülői munkaközösség képviselői, a Diákönkormányzat 

képviselői, a sértett (kiskorú esetén a szülő is), a kötelességszegő 

(kiskorú esetén a szülő is), illetve az eljárás jegyzőkönyvét vezető 

jegyző. 

 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban 

megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a 

fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 

három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a 

sértett (kiskorú esetén a szülő) nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 

a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

 Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek 

kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban 

foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet 

vitatni.  

 A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását 

nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől 

számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett 

eredményre.   

Amennyiben a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggésében 

a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, úgy azért a Polgári 

Törvénykönyv előírásai szerint kell helytállnia. A kártérítési ügyekben a Közoktatási 

Törvény 77. §-a az irányadó.  
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12. Térítési díj, tandíj, szociális ösztöndíj, szociális támogatás 

A hatályos jogszabályi előírások keretei között, a fenntartó által meghatározottak 

szerint az intézményigazgató minden tanév elején, hirdetményben közzé teszi a 

köznevelési törvény előírása szerint a nappali rendszerű képzésben résztvevő 

tanulók taneszköz-térítési díj mértékét, az esetleges kedvezmények 

igénybevételének jogosultsági feltételeit, a befizetés, visszatérítés módját, a 

képzésnek megfelelően.  Az iskola működésének általános alapelve, hogy a képzés 

a tanulók számára a legszélesebb körben elérhető legyen. Iskolánk egyházi 

fenntartásából adódóan a szociális ösztöndíj, szociális támogatás rendszere, az 

egyéni elbíráláson, a tehetségek támogatásán alapszik. Az a növendék, aki 

kimagasló tanulmányi, és szakmai teljesítményt nyújt ösztöndíjban részesülhet. A 

ösztöndíj iránti kérelmet az iskola igazgatójához kell eljuttatni írásban, a annak 

mértékéről a nevelőtestület-, Szülői Szék és a Miskolc Felsővárosi Református 

Egyházközség Hitéletért Alapítvány dönt, melyről írásban tájékoztatja a 

növendéket/szülőket.  

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által minden 

évben közétett Útravaló Ösztöndíj programban rendszeresen pályáztatjuk 

diákjainkat, ezzel segítve, ösztönözve a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 

eredményének javulását.    

 

13. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

Iskolánkban a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást a Nevelőtestület döntése 

alapján rendkívüli, méltányolást igénylő esetben az iskola könyvtári készlet erejéig, 

illetve iskola könyvállomány gyarapításának költségvetése terhére nyújtunk. A nem 

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás igénylését az iskolaigazgatójához eljuttatott 

kérelem formájában kell benyújtani, minden szeptember 5. napjáig, a kérelem 

indoklásával együtt.  

Az iskolai könyvtár működési rendje Az a tanuló, aki tankönyvtámogatásban részesült 

és a könyvtárból kölcsönzi a tankönyveket és az a tanuló is, aki könyvtári könyvet 

kölcsönöz, felelősséggel tartozik, a rendeltetésszerű használatért, az 

állagmegóvásért. 

Az iskola minden év november 15-éig felméri, hogy hány tanulónak kell biztosítani a 

tankönyvellátást az iskolai könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzéssel, továbbá 

hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatjuk a 

szülőket arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében kik jogosultak tankönyv 
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támogatási kedvezményre, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe 

venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás 

napján végezzük el. A kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell 

benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a kedvezményre 

való jogosultságot igazoló iratot.  

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye; 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például 

használt tankönyvvel kívánja megoldani. Az iskola június 10-éig közzé teszi azoknak 

a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az 

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

Könyvtárhasználat Az a tanuló, aki tankönyvtámogatásban részesült és a könyvtárból 

kölcsönzi a tankönyveket és az a tanuló is, aki könyvtári könyvet kölcsönöz, 

felelősséggel tartozik, a rendeltetésszerű használatért, az állagmegóvásért. 

Könyvtári nyitva tartás: minden tanítási napon az iskolai élet rendjéhez igazodik.  

 

14. A diákok érdekképviseleti szervezete, a Diákönkormányzat működési rendje 

A közvetett demokrácia gyakorlásának a fóruma az iskolai diákönkormányzat, 

amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Legfontosabb feladata: az iskolai közösségi élet szervezése, a nevelőtestület 

véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítése és a diákok 

érdekeinek képviselete. Szervezeti tagolódása hierarchikus. Az iskolai 

diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott 

iskolai diákbizottság (IDB) áll. Az IDB tagjai az osztályok diákbizottságai 

(osztályonként 3 fő). Élén az iskolai diákbizottság titkára áll, akit az iskola tanulói 

választanak. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB 

képviseli. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár 

támogatja és fogja össze. Feladatait az SZMSZ tartalmazza. A diákönkormányzat a 

saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét,  

illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását a diákönkormányzatot 
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segítő tanár közreműködésével az igazgató útján kéri meg. A diákönkormányzat a 

diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő 

kérdésekben: 

 a jogszabályokban meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési 

szabályzata megalkotásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 a házirend elfogadásakor. 

A törvényekben meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének 

megszerzéséről a diákmozgalmat segítő tanár gondoskodik. Az előterjesztést 

legalább két héttel korábban kell átadnia. A diákmozgalmat segítő tanár a 

véleményeztetésre kerülő anyagok tervezetének előkészítésébe a diákönkormányzat 

képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét 

nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A 

nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható. A diákképviselő 

meghívását kezdeményezheti a nevelőtestület, a diákközösség, a diákmozgalmat 

segítő tanár és az igazgató. Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a 

diákönkormányzat az intézményvezetőhöz, szűkebb közösséget érintő ügyekben a 

diákmozgalmat segítő tanárhoz fordulhat. Az intézményvezető félévente kétszer 

részt vesz az IDB vezetőségének ülésén. Tájékoztatást ad az iskola ügyeiről és 

válaszol a feltett kérdésekre. A diákönkormányzat a működéséhez használhatja az 

iskola helyiségeit. Több helyiség egyidejű igénybevételéhez az esemény előtt legalább 

három nappal engedélyt kér a diákmozgalmat segítő tanártól. A diákönkormányzat 

anyagi támogatásáról az iskola költségvetésének elkészítésekor lehetőségeihez 

mérten gondoskodik. 

A diákönkormányzat, a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 saját működéséről,  

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök 

felhasználásáról,  

 hatáskörei gyakorlásáról,  

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról, és 

működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, 

stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), 

munkatársainak megbízásáról. 
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A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.  A szabályzat nem lehet jogszabálysértő, 

vagy ellentétes az iskola Szervezeti és működési szabályzatával, Házirendjével. A 

szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek beterjesztést 

követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Határnapon túl a szabályzatot illetve 

módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni. 

A diákönkormányzat, feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az 

iskolát, a helyiségeket, berendezéseket (ha ezzel a működést nem korlátozza). 

Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, a 

diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése 

céljából. 

A diákközgyűlés 

A diákközgyűlés a tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának 

fóruma. Megtartásának idejét a tanév munkarendje tartalmazza. A diákközgyűlés 

napirendjét az intézményvezető és a diákképviselő közösen állapítják meg. A 

napirend nyilvánosságra hozatala a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel az 

osztálytermekben való kifüggesztéssel történik. A diákközgyűlés levezető elnöke a 

diákönkormányzatot segítő tanár. A közgyűlésen jelen lehetnek a nevelőtestület 

tagjai. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a 

diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével a közgyűlés előtt legalább 

három nappal írásban juttatja el az iskola intézményvezetőjéhez. Az írásban, illetve a 

közgyűlésen szóban feltett kérdésekre az intézményvezető ad választ. Az 

intézményvezető és a kérdésekkel érintett tanárokat az IDB meghívja a 

diákközgyűlésre. A meghívás nem utasítható vissza. Rendkívüli diákközgyűlés 

hívható össze az iskolai diákbizottság vagy az intézményvezető kezdeményezésére. 

Az intézményvezető a kezdeményezéstől számított két héten belül intézkedik a 

rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról. A rendkívüli diákközgyűlés napirendjére, 

levezetésére a diákközgyűlésre vonatkozó szabályozás érvényes. Ha az 

intézményvezető a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, 

akkor gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató 

rendezéséről.  
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MELLÉKLETEK 

 
1. számú mellékletet 

ETIKAI KÓDEX (Család számára) 

Balázs Győző Református Gimnázium 

 

1.  Én mint szülő-nevelő vállalom, hogy nevelési alapelveink szellemében példát mutatok. 

2. Közösen vállaljuk a felelősséget az őszinte bizalmon alapuló, családias hangulatú nevelésért.  

3. Egymás megbecsülésére és mások tiszteletére neveljük a gyermekeket; tiszteletben tartjuk az iskola pedagógusait, 

dolgozóit.  

4. Mindnyájan fontosnak tarjuk, hogy a gyermekeink számára mindennaposak legyenek a mesék vagy a 

beszélgetések. 

5. Óvjuk gyermekeink testi, lelki egészségének harmóniáját, s ennek érdekében kiemelten fontosnak tartjuk a közös 

programok szervezését. 

6. Az életkornak megfelelően alakítjuk a természetes életrendhez igazodó lefekvés idejét, nem engedjük az éjszaki 

tévézést és az internet használatát, mert fontosnak tartjuk, hogy 9-10 óra összefüggő alvása legyen a gyermeknek. 

7. Törekszünk a szép és választékos beszédre, kerüljük a másokat sértő csúnya beszédet, viselkedést, magatartást.   

8. Az internet és televízió használatát szülőként felelősséggel kontrollálom 16 éves korig.  

9. Nem tartjuk helyesnek, hogy drága, divat játékokat hozzanak a gyerekek az iskolába.  

10. Ellenezzük az energiaitalok fogyasztását és gyermekeinket is így neveljük. 

11. Elfogadjuk a dohányzás elleni törvény előírásait; ellenezzük a gyermekek dohányzását, az alkoholfogyasztást, és 

felnőttként igyekszünk jó példát mutatni. 

12.  A provokatív, kihívó, másokat sértő viseletek nem elfogadottak, és a testdíszítések, testékszerek közösségünkben 

nem támogatottak. 

13. Az 5. évfolyamig nem javasoljuk a mobiltelefon használatát az iskolában.  

14. Támogatjuk, hogy a tanórák alatt a telefonokat ki kell tenni a tanári asztalra kikapcsolt állapotban. 

15. Az intézmény területén kép- és hangfelvételeket - életkortól függetlenül - csak engedéllyel lehet készíteni.  

16. Szülőként vállalom, hogy gyermekemet 16 éves koráig tanítási napokon egyáltalán nem, hétvégén pedig este 9 óra 

után nem engedem nyilvános szórakozóhelyre családi kíséret nélkül. 

17. Vállaljuk, mert fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinkkel rendszeresen beszélünk az őket érintő ártalmakról (pl.: 

alkohol- és drogfogyasztás, tudatmódosító szerek káros hatása), meghallgatjuk a problémáikat, figyeljük 

szokásaikat, viselkedésük esetleges megváltozását, és a felmerülő gyanús jelekről kölcsönösen beszámolunk 

egymásnak. 
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2. számú melléklet SZMSZ kivonata 

 
1.1. A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá 

 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról 

 előre tervezett szülői értekezletek  

 rendkívüli szülői értekezletek 

 fogadóórák, egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban 

 előadások szervezése igényelt téma szerint 

 pályaválasztási tanácsadás 

 családlátogatás 

 gyermekvédelmi felelősök szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása 

 Szülői Szervezeti megbeszélések  

 

1.2. A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei 

 

 közös rendezvények szervezése a diákok, a szülők és a pedagógusok részvételével; 

 (Sportnap, Művészeti Nap, Vár az iskola program, kirándulások) 

 alapítványunk bevonása a közös rendezvények támogatásába (Pl. Alapítványi Bál) 

 

1.3. A szülő kérheti 

 Gyermek reggeli és délutáni ügyeleti elhelyezését reggel 7 és du. 17 óra között 

 Megfelelő ok esetén gyermeke felmentését egyes tantárgyakból, vagy a mindennapi iskolába 

járás alól a törvényi kereteknek megfelelően 

 Felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kérhet 

 szaktanártól,  

 osztályfőnöktől, 

 fejlesztő pedagógustól, 

 iskolatitkártól 

 az iskola vezetőitől. 

 

1.4. A szülői szervezet 

 

A szülői szervezet iskolai szintű képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot. Azokban az 

ügyekben, melyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a 

véleményt az ISKOLASZÉK ülésein képviseli. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet 

véleményezési jogkörrel érintett napirendi pontjának tárgyalásához az igazgató meghívhatja. Az 

ISKOLASZÉK ülésein szülői szervezet képviseletét ellátó szülő, vagy kérésre az iskola igazgatója 

tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. A szülői szervezet 

tagjaival az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülőkkel fenntartott kapcsolat különösen jó. 

Kölcsönös a bizalom. Igyekszünk egymás elvárásainak megfelelni. Mindkét fél ismeri a jogait és a 

kötelességeit. Rendszeres kapcsolatban vagyunk, probléma esetén azonnali megbeszélést tartunk. 

A kapcsolattartás formái:  

 alkalmi beszélgetés 

 fogadóórák  

 szülői értekezletek  

 Szülői Szervezeti értekezletei  

 telefonos megbeszélések szükség szerint 
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A szülői szervezetnek véleményezési joga van  

 a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben;  

 a házirend megállapításában;  

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben;  

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában;  

 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.  

Az előbbi pontban megfogalmazott kérdésekben a szülői szervezet javaslatokat is megfogalmazhat.  

 

1.5. A szülők tájékoztatásának formái 

 

Az iskola a tanév során  

 szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli 

időpontokban, a szülői értekezleteken és a fogadóórán;  

 rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a digitális tannapló e-mail küldő rendszerében.. 

 felhasználó név és jelszó biztosításával lehetőséget nyújt az iskola, hogy a gyermek tanulmányi 

előmenetelét az iskola honlapján a tannapló rendszerrel kövese.  

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Az iskola évente két, 

a 1. és 12. évfolyamon három szülői értekezletet, és két fogadóórát tart ugyanabban az időben. Az éves 

munkaterv további szülői értekezleteket is rögzíthet. Rendkívüli szülői értekezlet az osztályfőnök vagy 

a szülői szervezet javaslatára hívható össze a felmerülő problémák megoldására. 

 

2. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja, a kapcsolattartók feladatai 

 

Intézményünkben, a külső kapcsolattartás tekintetében megkülönböztethető: 

 - a pedagógiai, szakmai munkával összefüggő külső kapcsolatok 

 - gyermekjóléti, ifjúságvédelmi feladatokkal összefüggő kapcsolatok, 

 - iskola-egészségügyi szolgáltatással összefüggő kapcsolatok  

 - a diákok sportolásával, a mindennapos testmozgással összefüggő kapcsolatok 

 

A pedagógiai , szakmai munkával összefüggő kapcsolatok 

Iskolánk legfőbb tevékenységi körének, a művészeti szakmai képzésnek tekintetében, és ennek 

megfelelően, külső szakmai kapcsolatrendszerünket is elsősorban a művészeti tevékenységet folytató 

intézményekkel építjük. A miskolci városi Galériával, a Nemzeti Színházzal, a Művészetek Házával, A 

miskolci Bábszínházzal kialakított kapcsolatrendszerünk, együttműködésünk jó gyakorlati és 

megjelenési lehetőség iskolánk számára. Lehetőségeink bővítésére, a további, folyamatos kapcsolat-

kiépítést fontos szempontnak tartjuk. 

 

Gyermekjóléti, ifjúságvédelmi kapcsolatok 

A gyermekjóléti, és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, a területi gyermekjóléti intézménnyel történő 

kapcsolattartásra, ifjúságvédelmi felelős van kijelölve. Az ifjúságvédelmi felelős feladata a tanév elején, 

jól látható helyen kifüggeszteni a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti 

szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki-segély telefon, gyermekek átmeneti otthona 

stb.) címét, telefonszámát, továbbá tájékoztatni a tanulók közösségét arról, hogy milyen problémával, 

hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, illetve, hogy az iskolán kívül, milyen gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.  

 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatással összefüggő kapcsolatok 

Iskolánkban iskola-egészségügyi szolgáltatás működik, melyet valamennyi, nappali rendszerű 

oktatásban részt vevő tanulónk igénybe vehet. Iskolaorvosunk és védőnőnk rendelése, az erre a célra 
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kialakított, felszerelt, és érvényes működési engedéllyel rendelkező orvosi szobában zajlik, rendelési 

idő: minden héten kedden, 12.00 órától 14.00 óráig. Az iskolaorvosi, védőnői ellátás keretén belül, éves 

munkaterv alapján, a szükséges szűrővizsgálatok elvégzésére, az esedékes védőoltások beadására, 

egészségügyi felvilágosító, megelőző, mentálhigiénés előadások megtartására kerül sor. 

Iskola-egészségügyi szolgáltatásunkhoz tartozik az iskolafogászati szűrés is, melyen az 1-12. 

évfolyamok vesznek részt, évente két alakommal, előre egyeztetett időpontokban. Fogorvosunk, a 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kijelölt, területileg illetékes szakorvos, Dr. Csépány 

Adrienn, rendelője: 3551 Miskolc, Győri kapu 154.  

 

3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok   

 

Az intézményünkben a nevelés és az oktatás − figyelemmel az állami iskolák követelményeire, továbbá 

a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra − 

Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi 

Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői 

és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási 

intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi Református Egyház 

által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmény célja és feladata, hogy tanulóit 

művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és 

nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a 

jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni. A református tanulóit 

egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit − vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása 

mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek 

megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai 

kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.  Állandó ünnepek, rendezvények: 

 Tanévnyitó ünnepi istentisztelet 

 Október 6. Nemzeti Gyásznap – Magyarország Alaptörvénye 

 1956. október 23-i forradalom Nemzeti Ünnepe 

 Szalagavató 

 Mikulás  

 Adventi ünnepi istentisztelet 

 Karácsonyi ünnepség/hangverseny 

 Ökomenikus hét eseményei 

 Diktatúra áldozatainak emléknapja 

 Holokauszt áldozatainak emléknapja 

 1848. március 15. Szabadságharc Nemzeti Ünnepe 

 Ballagás  

 Anyák napja 

 Pünkösdi ünnepi istentisztelet 

 Gyermeknap 

 Június 4. Nemzeti egység napja 

 Tanévzáró ünnepi istentisztelet 

 

Ünnepeinken a megjelenés ünneplőben, az alkalomhoz illően. Állandó rendezvényeinket, 

ünnepségeinket kiegészítik a különböző osztály-rendezvények, klubdélutánok, sportnapok, az egyes 

tagozatok kiállításai, városi programokon való részvétel, táborok, valamint a Szülői Munkaközösség, 

illetve a Diákönkormányzat által javasolt rendezvények, összejövetelek. 
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4. A tanulókkal kapcsolatos eljárások 
 

4.1. Intézményi felvételi eljárások 
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételi/alkalmassági eljárással, saját/gondviselő döntés alapján 

saját/gondviselő által kitöltött jelentkezési lap aláírásával jelentkezhetnek az iskolába a jogszabályban 

előírt időhatár között. 

Az iskola felvételi/alkalmassági vizsgát is tarthat az Nkt rendelkezései alapján azonban a jelentkező 

személy minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi 

tudás, tudásszint megismerése a célja felvételi vizsgának számít. Minderre tekintettel a felvételi vizsgát 

a felvételi követelmények tájékoztatásával, a tanév rendjében, meghatározott időben az 

intézményigazgató hozza nyilvánosságra.  

A tanuló átvételére a tanítási év során is bármikor lehetőség van.  A tanuló átvételekor a jogszabályok 

szerinti dokumentumokat be kell mutatni eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített módon. 

 

4.2. A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése 

 

AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

A továbbhaladás feltételei: 

 

Ez a tantervi elem tantárgyanként magában foglalja: 

 azokat a tanulói tevékenységeket, amelyek ismerete, gyakorlata lényegében fontos feltétele a tanuló 

megbízható tudásának, annak, hogy a képzési rendszerben eredményesen tovább haladhasson.  

 az eredményes továbbhaladás feltételeként megfogalmaznak ismeretbeli, tudásbeli összetevőket, 

amelyek így alapul szolgálnak a következő évfolyamok tartalmainak elsajátításához. 

 az egységes iskola keretében biztosítjuk tanulóink számára a nyolcadik évfolyam elvégzést 

követően többcélú közoktatási célrendszerünknek megfelelő választási lehetőségekkel a 9. 

évfolyamon való továbbhaladást.  

 a 9. évfolyamra történő továbbhaladás feltétele, hogy a szülő az iskola pályaválasztási 

tanácsadásain megismert követelményrendszerünkhöz illeszkedő ajánlásainkat elfogadva, felvételi 

lapon jelezze gyermeke továbbtanulási szándákát.  

 

Az alsó tagozat esetében két ponton eltérő sajátosságot is mutat. Mivel az 1-2. évfolyam a fejlesztés 

szempontjából egy pedagógiai egységnek tekinthető, ez a kerettanterv - az első év végére nem - csak 

a második évfolyamtól kezdődően fogalmaz meg teljesítmény-kritériumokat a tanulók értékeléséhez. A 

közoktatási törvény értelmében az első három évfolyamon a tanuló nem - csak a megengedettnél 

hosszabb mulasztás esetén vagy a szülő kérésére - ismételhet évfolyamot (Közoktatásról szóló törvény. 

71.§), ezért a második és a harmadik évfolyamon nem beszélhetünk továbbhaladási feltételekről. 

Helyette a következő tanévi fejlesztés feltételei címszó szerepel. A kerettantervnek a 

továbbhaladási/fejlesztési kritériumokat tartalmazó egysége meghatározza az iskola helyi tantervében 

megjelenítendő értékelési eljárásokat. Az e kerettantervben szereplő valamennyi tantárgy tanterve 

meghatározza a szempontokat a tanulók teljesítményének értékeléséhez. 

A magasabb évfolyamba lépés egyéb feltételei 

 30 óránál nem több igazolatlan hiányzás. 

 A tanuló legfeljebb 250 tanítási óráról hiányozhat. (Ha a tanórai hiányzásainak összege 

meghaladja a 250 órát, illetve egy tantárgyból az órák 30%-át, akkor a tanév végén nem 
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osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület lehetőséget ad arra, hogy minden tárgyból, illetve 

a kérdéses tárgyból osztályozó vizsgán teljesítse az éves követelményeket.)  

 A tanuló az adott évfolyamon valamennyi osztályozott tárgyból legalább elégséges 

osztályzatot kap. 

 

A tanév végén a legalább elégséges osztályzat elérésének feltételei bármelyik osztályozott tantárgy 

esetén: 

 

 A tanév közben kapott érdemjegyek átlaga 1,5-nél több legyen. (A témazáró dolgozatok 

jegyei az átlag számításakor két jegynek számítanak.) 

 A tanuló a szaktárgy óráinak legalább a 70 %-án jelen legyen. 

 

Ha az adott szaktárgy óráinak több mint 30 %-áról hiányzott, akkor az adott tantárgyból nem 

osztályozható, kivéve, ha legkésőbb az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon osztályozó 

vizsgán eleget tesz a szaktárgy éves követelményeinek. A tájékoztató jellegű félévi, osztályzattal történő 

minősítésnek is hasonlóak a feltételei. 

 

 A tanév végén legfeljebb két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló augusztus végén 

javítóvizsgázhat.  

 A tanuló az iskola igazgatójától bármelyik tantárgyból felmentést kaphat a tanórára járás alól, 

miután osztályozó vizsgán eleget tett a tantárgy éves követelményeinek. 

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon 

engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

 Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az 

igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó egyéni továbbhaladást engedélyez. 

 Ha a tanulót az igazgató mentesítette az értékelés és minősítés alól, az első évfolyamot a többi 

tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyam 

megszervezhető a délelőtti napközis foglalkozások keretében is. Előkészítő évfolyamra a tanuló 

csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha tanulmányait legkésőbb a 

hetedik életévében megkezdte. 

 Egyéni továbbhaladás esetén - szakértői vélemény alapján - az engedélyben meg kell határozni, 

melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. 

Az egyéni továbbhaladás legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

 Az előkészítő év - szakértői vélemény alapján - az első félévet követő hónap utolsó tanítási 

napjáig (február 28) átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. 

 Osztályozó vizsgára bocsátható a tantestület határozata alapján az a tanuló, aki önhibáján kívül 

több mint 250 órát mulasztott. 

 Az igazgató a tanulót kérelmére - részben vagy egészben - felmentheti az iskolai kötelező 

tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési 

igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére 

mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete 

indokolttá teszi. 
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 Az, akit az igazgató felment a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató 

által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, ad számot 

tudásáról. 

 A magántanuló az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól felmentést kap 

 A tanköteles magántanuló minden esetben köteles osztályozó vizsgát tenni. 

 

4.3. A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok 

Az intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni 

gyermeke iskolai felvételével, tanulói jogviszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, 

tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá 

minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja. 

A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni 

 minden döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével, 

a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel 

alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, a tanulmányi idő 

rövidítésével kapcsolatos ügyekben, és 

 minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat 

beszerzését előírja. 

Az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az iskola írásban értesíti a szülőt, ha a 

gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából. 

Az intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben 

elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú 

tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását. 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti. 

A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések előkészítésére a külön 

jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

4.4. A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

 

 A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezése előtt: 

 

 nem tanköteles tanuló esetén fegyelmi vétség miatt, 

 nem tanköteles tanuló esetén 10 óránál több igazolatlan hiányzás miatt, 

 önkéntes iskolaváltoztatás miatt.  

Az eljárási szabályokat, jogkövetkezményeket, az iskola kötelezettségeit az iskolai SZMSZ tartalmazza.  

 

A tanulói jogviszony megszűnése a tanulmányok befejezésekor 

 

A tanulói jogviszony megszűnésének időpontját a közoktatási törvény szabályozza 

 

5. A kötelezően használt nyomtatványok, az elektronikus úton előállított nyomtatványok és kezelése 

Az intézmény által használt nyomtatvány lehet 
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 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul 

összefűzött papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 elektronikus okirat, 

 elektronikus úton előállított, az meghatározott rend szerint hitelesített 

papíralapú nyomtatvány. 

Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával 

elektronikus úton előállított, az SZMSZ-ben meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, 

elektronikusan tárolt irat. 

Az iskola által használt nyomtatvány 

 a beírási napló, 

 a bizonyítvány, 

 az érettségi bizonyítvány, az érettségi tanúsítvány, 

 a szakmai vizsga letételét tanúsító bizonyítvány, 

 a törzslap külíve, belíve, 

 a törzslap külíve, belíve érettségi vizsgához, az érettségi törzslap kivonata, 

 törzslap külíve, belíve szakmai vizsgához, 

 az osztálynapló, 

 a csoportnapló, 

 az egyéb foglalkozási napló, 

 a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, 

 az osztályozóív a tanulmányok alatti vizsgához, 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott nyomtatványok, 

 az órarend, 

 a tantárgyfelosztás, 

 az egyéni és csoportos foglalkozási napló az alapfokú művészeti iskolában, 

 az étkeztetési nyilvántartás, 

 a közösségi szolgálati jelentkezési lap, 

 a tanulói jogviszony igazoló lapja, 

 a gyakorlati foglalkozásról vezetett napló, 

Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. 

A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan kell vezetni. 

A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – 

alkalmazott vezeti. 

A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést a megfelelő 

záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanuló 

nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési 

tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét, a szakvélemény 

számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat 

időpontját. 

Az iskola az (5) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig megküldi az 

illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevét – a szakvéleményt 

kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben 

esedékes. 
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A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik tankötelezettségüket külföldön teljesítik, 

továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. 

Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában. 

A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a megnyitás és lezárás 

időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatát is. 

A beírási napló tartalmazza a tanuló 

 naplóbeli sorszámát, 

 felvételének időpontját, 

 nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában 

tartózkodási helyét, 

 anyja születéskori nevét, 

 állampolgárságát, 

 jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, továbbá annak az intézménynek a nevét, 

ahová felvették vagy átvették, 

 évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, 

 sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, 

 az egyéb megjegyzéseket. 

A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 

bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú intézmény esetén a tagintézmény nevét, OM 

azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

A bizonyítvány tartalmazza 

 a sorszámát, 

 a bizonyítványpótlap sorozatszámát, 

 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja 

születéskori nevét, 

 a tanuló törzslapjának számát, 

 a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, 

 a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az 

igazolatlan mulasztások számát, 

 a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, 

 a szükséges záradékot, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, 

 az igazgató és az osztályfőnök aláírását. 

A bizonyítványban záradék formájában fel kell tüntetni a művészeti alapvizsga és záróvizsga letételének 

tényét. 

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat 

állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell 

leróni. 

Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre 

pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot mikor 

végezte el. 

Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, 

hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható 

ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán 

tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár 
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nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak 

be kell mutatniuk bizonyítványukat. 

Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi vizsgát tanúsító törzslap, törzslapkivonat tartalmát 

és kiállításának módját az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló jogszabály határozza 

meg. 

A szakmai vizsgáról kiállított bizonyítvány és törzslap tartalmát és kiállításának módját a szakmai 

vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló jogszabály határozza meg. 

A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az egyéni 

törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést 

követő harminc napon belül – egyéni törzslapot állít ki. 

Az egyéni törzslap tartalmazza 

 a törzslap sorszámát, 

 a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a 

jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és 

idejét, anyja születéskori nevét, 

 a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, 

 a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot, 

 a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, 

 a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat, 

 az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat, 

 a nevelőtestület határozatát, 

 a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, 

 a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, 

záradékokat. 

Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a 

felülvizsgálat időpontját. 

Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai tanulmányok befejezését 

követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon 

kell tárolni. 

A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és lezárás 

helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A törzslap külíve tartalmazza 

 az osztály megnevezését, 

 az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való összeolvasásának 

tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, 

 a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató aláírását, 

 a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, 

törzslapszáma feltüntetésével). 

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján – 

póttörzslapot kell kiállítani. 

A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően elektronikus osztálynaplót vezet. 

Az elektronikus osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály 

megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató 

aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

Az osztálynapló 

 haladási és mulasztási, valamint 
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 értékelő naplórészt tartalmaz. 

A haladási és mulasztási naplórész 

 a tanítási napok sorszámát és időpontját, 

 a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát, 

 a tanítási óra anyagát, 

 igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását, 

 a hiányzások heti, féléves és éves összesítését  

Az értékelő naplórész 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, 

társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy 

törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, 

 a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát, 

 a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges 

értékelését, osztályzatait, 

 a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat 

 tartalmazza. 

Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok résztvevőiről a 

pedagógus csoportnaplót vezet. 

A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló megnyitásának 

és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén 

az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. 

A csoportnapló 

 a csoport megnevezését, 

 a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, 

 a csoport tanulóinak névsorát, 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait, 

 a tanuló értékelését, 

 a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot, 

 a foglalkozást tartó pedagógus aláírását 

A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani. 

A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. 

A jegyzőkönyv 

o a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, 

annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 

o a vizsgatárgy megnevezése mellett 

 az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

 a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár 

aláírását, 

 a végleges osztályzatot, 

o a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

o az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását 

Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. 

A tantárgyfelosztás 

 a tanév évszámát, 

 az iskola nevét, 

 a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az általa 

tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozásokat, 
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 az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, 

 a pedagógus által ellátott óratervi órák és egyéb foglalkozások számát osztályonként és 

tantárgyanként, egyéb foglalkozásonként, 

 az egyes pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát, 

 az órakedvezményre jogosító jogcímeket, 

 pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, valamint 

 a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát 

 A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az egyéb 

foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár megnevezésével. 

Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét, 

OM azonosítóját és címét. 

A nyilvántartás 

 a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, 

 a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, 

 a tanulót átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát 

Az alapfokú művészeti iskolák által használt további és speciális nyomtatvány 

 a bizonyítvány (az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai –táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet – szerint), 

 a törzslap külív, belív (az alapfokú művészeti iskola művészeti ágai –táncművészet, képző- és 

iparművészet, szín- és bábművészet – szerint), 

 az összesítő kimutatás a térítési díj és a tandíj befizetéséről, 

 a szülői nyilatkozat az alapfokú művészeti iskolában folytatott tanulmányokhoz. 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei  

 

 Legyen az értékelés motiváló, ösztönző hatású.  

 Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így megerősítő szerepét 

igen fontosnak tartjuk.  

 Legyen tárgyszerű, mutasson rá a hiányosságokra, adja meg a továbblépést segítő tanácsot.  

 Rendszeresen és folyamatosan történjen.  

 A követelmények és elvárások pontos ismeretében, elfogadott szempontok alapján történjen.  

 Értékelésünk mindig személyre szóló legyen.  

 Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő légkörben történjen. 

 

A tanulókra vonatkozó értékelés szempontjai 

 

 tanórai munka  

 a tanulók teljesítménye és előrehaladása  

 munkafegyelem  

 versenyeredmények  

 az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke  

 konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz  

 kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai dolgozókkal)  

 a felelősség vállalása, viselése  

 az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása  

 általános emberi értékek tiszteletben tartása  
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A tanulókra vonatkozó értékelés formái és alkalmai 

 

Szóbeli értékelés 

 

 tanórán feleletek, dolgozatok értékelésekor  

 szülői értekezleteken, délutáni meghirdetett vagy egyéni - előzetes bejelentés alapján 

létrejött - szülői fogadóórán  

 félévente kétszer, a naplók, ellenőrzők egyeztetése során  

 a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor  

 értékelés a tantestület előtt  

 az egész diákközösség előtt  

 közös együttlétek (kirándulás, kulturális program stb.) értékelése során  

 felkérésre vagy önként végzett feladatok minősítése esetén  

 helyzetfeltáró beszélgetéseken a diákokkal  

 a vizsgákon az érdemjegyek mellett lehetőleg szóbeli értékelést is adunk 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 

 

 dolgozatokhoz fűzött útmutatás, vélemény  

 kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál - szükség esetén - levélben vagy 

az ellenőrző könyvön keresztül jelzés a szülőnek 

 külső felkérésre készített vélemények, minősítés  

 visszajelzések az általános iskoláknak - igény szerint  

 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátjai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött 

szerepe, súlya: 

Ismeretek számonkérése: Ismeretek alkalmazásának 

számonkérése: 

Kompetenciák mérése: 

 

 szódolgozat, 

 fogalmak, szabályok, 

 kronológiai, tipográfiai 

ismeretek, 

 röpdolgozat, 

 kisbeszámoló, 

 fordítás, 

 műelemzés, 

 részösszefoglalás, 

 teszt, 

 témazáró dolgozat, 

 társadalmi, történelmi 

összefüggések, 

 problémamegoldás, 

 felmérések, 

 helyesírás, 

 fogalmazás, 

 fordítás, 

 szövegfeldolgozás, 

 műelemzés, 

 esszé, 

 teszt, 

 készségfelmérések, 

 

 

Rendje 

Az írásbeli és szóbeli számonkérés arányát optimálisan, a tantárgy és a gyermek természetéből adódóan 

kell meghatározni úgy, hogy az tükrözze a tanuló szóbeli és írásbeli tudásának szintjét. Ennek 

megtervezése a tanítók valamint a tantárgyat tanító tanárok feladata 

Korlátai 

A különböző tantárgyak témazáró dolgozatban történő számonkérésének egy napra jutó maximális 

mértéke nem haladhatja meg a kettőt 

Szerepe, súlya 

A tanulók tudásának reáli megítélésében nagyobb súllyal a tanulási kompetenciák és a problémamegoldó 

gondolkodás szintjét bizonyító írásbeli dolgozatok szerepelnek. Az érdemjegy megállapításakor tehát 

súlyozottan kell figyelembe venni a tanulók tudását és képességeit mutató írásbeli beszámolókat. 
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Az érdemjegyek és osztályzatok  

 

A tanuló tudásának értékelése és minősítése osztályzatokkal 

 

jeles (5),       jó (4),     közepes (3),      elégséges (2),      elégtelen (1); 

Szöveges minősítés: 

 Kiválóan teljesített (5, jeles) 

 Jól teljesített (4, jó) 

 Megfelelően teljesített (3, közepes,)  

 Felzárkóztatásra szorul (2, elégséges)  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény 

közismereti 

tárgyból 

Érdemjegy Teljesítmény 

művészeti/szakmai

tárgyból 

0-29 %: elégtelen (1) 0-49 % 

30-49%: elégséges (2) 50-59 % 

50-69 %: közepes (3) 60-69 % 

70-89 %: jó (4) 70-79 % 

90-100 %: jeles (5) 80-100% 

 A belépő 9. évfolyamon a heti 1-2 óraszámú tantárgyak esetében az első hónapban, a heti 3-4 

óraszámú tantárgyak esetében az első két hétben szerzett érdemjegyeket csak a tanuló kérésére 

írjuk be a naplóba. A feleleteket minden esetben szóban értékeljük és a teljesítményeket 

érdemjegyre váltjuk át. Ezzel alapozzuk meg az önkontroll, önértékelés képességének kialakítását, 

s hogy tanulóinkban reális elvárási szintek jöjjenek létre.  

 Magas tanulói önértékelési szint eléréséhez a továbbiakban is szükséges az értékelési alapelveknek 

megfelelő tanári irányítás.  

 Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő számú 

értékelésére is. Egy tárgyból egy félév során minimum eggyel több érdemjegy szükséges, mint 

ahány óra van hetente belőle, de heti egy órás tantárgy esetén is legalább 3 jegy.  

 A szaktanár az általa adott osztályzatot 1 héten belül beírja a naplóba. A tanulók érdemjegyeiket az 

ellenőrzőbe folyamatosan írják. Az osztályfőnök félévente kétszer egyezteti a napló és az ellenőrző 

jegyeit.  

 A szaktanár az általa adott osztályzatot az adott tanórán köteles közölni a tanulóval.  

 A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy az a szülők és az osztályfőnök 

számára is útbaigazító lehessen.  

 A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály 

teljesítményét is mérlegelve ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk.  

 

Osztályzattól eltérő értékelések 

 

A negyedik évfolyam végétől a tizenkettedik évfolyam végéig a tanulók értékelésénél, az ének, rajz, 

technika, valamint testnevelés tantárgyakból az alábbi értékeléseket alkalmazzuk osztályzatok helyett: 

 Kiváló  - bejegyzése: Kiváló- (5, jeles) 

 Jól teljesített – bejegyzése: Jól teljesített - (4, jó) 

 Megfelelően teljesített  - bejegyzése: Megfelelő - (3) 
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Modulok értékelése, minősítése  

 

A mozgókép és média ismeret modul önálló tantárgyként kerül tanításra a szakközépiskola és 

gimnázium 9-12. évfolyamain, két tanéven keresztül  heti egy, majd két tanéven keresztül heti két 

órában, mivel a választható érettségi tárgyaink között szerepel. Az  értékelése a 9.5.1. pontban foglaltak 

szerint történik 

Emberismeret – etika modul 11. -12. évfolyamokon önálló tárgyként oktatjuk 

Társadalom ismeret modul 9-10. évfolyamon önálló tárgyként oktatjuk, értékelésük az alábbiak szerit 

történik 

Dráma – tánc modul 5-8. évfolyamon önálló tárgyként oktatjuk a szakmai alapozó részeként, 

értékelése: 

 

 Kiváló (5, jeles) 

 Jól teljesített (4, jó) 

 Megfelelően teljesített (3) 

 

Az alábbi modulokat a tantárgyakba integrálva tanítjuk, külön érdemjeggyel nem értékeljük, azonban az 

egyéni személyiségtérkép szaktárgyi szöveges értékelésnek része, pedagógusaink szöveges értékeléssel 

tájékoztatják a tanulót és szülőt a modul kompetenciák elsajátításának szintjéről. Ennek megfelelten, ha 

a tanuló hiányzásai nem haladják meg a 9.2. pontban foglaltakat, úgy a tantárgyi modul beszámítható 

az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. A 30%-ot meghaladó hiányzás esetén az iskola  – A  tanuló a 

…… tantárgyi modul órákon nem volt jelen, a magasabb évfolyamra lépéshez, beszámolásra kötelezett 

– záradékkal ellátott értesítőben tájékoztatja a szülőt a beszámolási kötelezettségről és annak 

időpontjáról. 

 Hon-és népismeret 5.-6. osztályban – történelem tárgyhoz integrálva 

 Ember és társadalomismeret etika 7. évfolyamon – magyar irodalom tárgyhoz integrálva 

 Állampolgári ismeretek 8. évfolyamon 8. évfolyamon – történelem tárgyhoz integrálva 

 Egészségtan 6. – 9. évfolyamon  -  természetismeret és biológia tantárgyakhoz integrálva 

 Dráma – tánc modul 9-12. évfolyamig szakmai tárgyba inegrálv 

 

Szakmai tárgyak osztályozása 

 

Elméleti tárgyak esetén az írásbeli és szóbeli jegyek ugyanolyan súllyal szerepelnek az érdemjegy 

megállapításánál. Gyakorlati tárgyak esetén: 

 A szakmai tárgyak érdemjegye: a tanuló féléves munkája és a félévenkénti vizsga, technikai 

beszámoló összegzett eredménye. Az év végi eredménybe, a tananyagrendszertől függően nem 

feltétlenül számít az I. félév eredménye, a félév munkája folyamán, a teljesített technikai beszámoló 

súlyosabban szerepel, és átlag nem számítható az éves értékeléskor 

 Félévkor és év végén az érdemjegyek megbeszélésekor a szaktanár áttekinti a féléves vagy éves 

időszak tanulói teljesítményét, ez alapján készíti el szöveges értékelését.  

 Osztályozó konferenciát minden félévben minden osztálynak tartunk.  

 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése 

  

Az iskola pedagógusai a Nevelési Programfejezetben kifejtettek szerint szöveges értékelés formájában 

tájékoztatást adnak a szülőknek a gyermekük megismerési, érzelmi-akarati folyamatainak 

sajátosságairól, tevékenységének jellemzőiről, tanulmányi munkában történő részvételéről, szabadidős 
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tevékenységben való aktivitásáról, közösségi életben, társasági kapcsolatokban jellemző 

tulajdonságairól. A tanulók magatartását, szorgalmát érdemjeggyel nem értékeljük.  

 

A félévenkénti  szöveges értékelés elvei: 

 

 személyre szabott legyen 

 folyamatosságot és tárgyszerűséget tükrözzön 

 a hiányosság feltárása is az ösztönzést, fejlesztést szolgálja 

 széleskörű információkon és folyamatos megfigyelésen alapuljon 

 

 

A vizsgák típusai 

 

 alkalmassági vizsga – felvételi eljárásnál 

 különbözeti vizsga 

 félévi és év végi vizsga – teríték/technikai beszámoló a szakképzésben 

 osztályozó-, illetve javítóvizsga 

 záróvizsga 

 közép- és emelt szintű érettségi vizsga  

 szakmai vizsga (szakmai program része) 

 

Alkalmassági vizsga 

 

A z vizsga fő része a szakmai gyakorlati hoz szükséges kompetenciák alkalmazásának való megfelelés. 

Továbbá része a felvételnek a közismereti teszt is, amelynek elsődleges célja, hogy felmérje, a jelölt 

általános képességeit, lehetővé teszik-e ezt a speciálisan megterhelő képzésben való részvételt, és 

majdan egy közismereti érettségi vizsga letételének lehetőségét. Az alkalmassági vizsga anyagát 

országosan egységes követelményszint határozza meg. A felvételről a szaktanárokból és az intézmény 

vezetőiből alakult vizsgabizottság javaslatára az intézményvezető dönt.  

 

Félévi és év végi vizsga – teríték/technikai beszámoló a szakképzésben 

 

A tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak követelmény rendszere alapján, minden félév végén a 

beszámolási munka eredményéről, az elsajátított ismeretekről, az alkotási folyamat, tervezési gyakorlat 

előrehaladtáról technikai beszámolót, vizsgát tesznek. Vizsganapon témazáró dolgozatot íratni nem 

lehet. Vizsgahalasztás az igazgatóhoz címzett írásbeli kérvény alapján adható. A kérvényhez orvosi 

igazolást kell csatolni. Vizsga alóli mentességet az a tanuló kaphat, aki orvos által igazolja, hogy 

huzamosabb ideig akadályoztatva van. Ez esetben a tanuló az érdemjegyet a félévi munkája alapján 

kapja.  

 

Osztályozó- illetve javítóvizsga 

 

Az osztályozó vizsga az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon, a fentebb ismertetett 

indokok miatt nem osztályozható növendék számára kínál beszámolási lehetőséget. Tantervi 

tantárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 31-ig javítóvizsgát 

tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával 

kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell azzal, hogy ha a tanuló a javítóvizsgán nem 

jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, amelynek elnöke az igazgató, illetve 

megbízása vagy akadályoztatása esetén a gyakorlati-oktatásvezető, tagjai a tárgyat tanító tanár és még 
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egy azonos vagy rokon szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a tárgyat tanító tanár vezeti be a 

törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik.  

 

Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát a más iskolából jövő tanuló számára szervezünk szakmai tárgyból. A vizsga anyagát 

kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani, és az osztályzatot a magasabb 

osztály anyaga alapján kell megállapítani. A különbözeti vizsgát a tanév végi vizsgákkal, beszámolókkal 

egyidejűleg, vagy az igazgató által megállapított időben lehet tartani. 

 

Záróvizsga – kis-érettségi vizsga a nyolcadik- és tizenegyedik évfolyamokon 

 

A záróvizsga célja és feladatai 

 a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése 

 az általános iskolai követelmények áttekintése, rendszerezése 

 felkészülés a középfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra 

 

Kis-érettségi vizsga  célja és feladata 

Az érettségi vizsga szervezésének Helyi tantervben történő szabályozása nem lehetséges. A 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a  40/2002. 

(V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló szabályzásokban 

foglaltaknak megfelelten folyik diákjaink érettségi felkészítése. Pedagógia Programunkat meghatározó 

célkitűzés a diákjaink sikeres érettségi vizsgája. A siker érdekében megszervezett kis-érettségi vizsga 

célja, a felkészülés folyamatának kontrolja, illetve az „élethű” vizsgakörülmények megteremtésével, 

vizsgaszituációs felkészítő tréning szervezése. A próba vizsga érdemjegyei a félévi, vagy év-végi 

bizonyítványokban dupla jegyként számítanak a lezárt érdemjegybe. 

 a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése 

 az érettségi vizsgakövetelmények áttekintése, rendszerezése 

 felkészülés a középfokú vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek megterhelésére. 

 

A tantestület a kis-érettségi vizsga eredményeinek kiértékelését  követően, ha annak összesített 

eredménye gyengébb az elvárhatónál dönthet új időpontú próbavizsga elrendeléséről.  

 

Előrehozott érettségi vizsgák 

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

rendeletben foglaltaknak megfelelten diákjaink felé szorgalmazzuk a választható érettségi tárgyak 

vonatkozásában az előre hozott érettségi vizsgák letételét. Az előrehozott érettségi vizsgára való 

jelentkezés önkéntes, azonban a tanuló tanulmányi előrehaladásától függő szaktanári vélemény 

egyeztetésére, szükséges esetben s szülőkkel együtt kerül sor. 

 

A szóbeli és írásbeli vizsgák rendje 

 Záróvizsgázni a 8. osztályban tanulóknak magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika 

tantárgyakból kell 

 A vizsga írásbeli magyar nyelvtan és matematika tantárgyakból 

 A vizsga szóbeli magyar irodalomból 

 A vizsgatételeket a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki, december 20.-ig és legkésőbb 

január 30.-ig ismertetni kell a tanulókkal 

 A vizsgatételek száma tantárgyanként nem haladhatja meg a húszat 
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 Az írásbeli feladatok feladatsorát április 30.-ig el kell készíteni, és az intézményigazgatónál 

letétben kell helyezni a vizsgák megkezdéséig 

 Az írásbeli dolgozatokat a szóbeli vizsgák megkezdéséig ki kell javítani, az értékelését el kell 

végezni, ugyanakkor ismertetésére csak a szóbeli vizsgák után kerülhet sor 

 A szóbeli vizsga időpontját az intézményigazgató határozza meg 

 A záróvizsgák eredményét be kell számítani az év végi osztályzatba olyan súlyponttal, mintha 

témazáró dolgozat lenne 

 A záróvizsga eredményét ismertetni kell a szülőkkel 

 A záróvizsga tényének a bizonyítvány „jegyzet” rovatába bejegyzésként meg kell jelennie 

minősítés nélkül 

 

Felkészülés a záróvizsgára – kis-érettségi vizsgára: 

A 6. és 8. osztályos és 11 osztályos tanulóknak a tanév során 10 órát kell biztosítani a záróvizsgával 

kapcsolatos konzultációkra. 

 

A záróvizsga – kis-érettségi vizsga szervezési feladatai: 

 A vizsgabizottság elnöke: az intézményigazgató, tagintézmény-vezető helyettese, tagiskola 

vezető 

 A vizsgabizottság tagjai: az iskola pedagógusai, a szülők agy választott képviselője 

 Az írásbeli vizsga tantárgyanként maximum 120 perc lehet 

 A szóbeli vizsga felkészülési ideje minimum 15 perc a vizsgáztatás ideje pedig maximum 15 

perc 

 A záróvizsgát júniusban kell lebonyolítani 

 

Vizsgarendszerünk kialakításában szempontjaink a következők 

 

 a tantervi követelmények elérésének összegző mérése  

 a tanulók teljesítményének átfogó minősítése  

 segítség a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga megválasztásához 

 

Értékeléseink funkciója a tanítási folyamatban 

 

Szintfelmérő (diagnosztikai) értékelés 

 

 A tanítási folyamat kezdetén alkalmazzuk: 

 az iskolába lépéskor – korábban már tanult tananyagból 

 a tanév kezdetén 

 új témakör elején 

 Célja a követendő tanítási módszer megválasztása, a feladat felmérése. 

 

Fejlesztő (formatív) értékelés 

A tanítási folyamat során végzett értékelés. Célja kettős: egyrészt visszajelzést ad a tanárnak munkájáról, 

másrészt segíti a tanulót, figyelmeztetve őt arra, hogy mit tud már, és mit kell még megtanulnia, miben 

kell fejlődnie.  Az értékeléskor a szaktanárok a tanulók érdekében kihasználják az önértékelési, 

pályaorientálási lehetőségeket. 

 

Lezáró (szummatív) értékelés 

Hosszabb tanítási-tanulási időszak végén történő értékelés. Formája elsősorban a nagydolgozat, 

témazáró dolgozat, szóbeli beszámoló. Speciális formája a vizsga. Feladata, hogy eldöntse, megfelel-e 

a tanuló bizonyos tudáskritériumoknak. 
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Az érdemjegyek és az osztályzat, osztályozás 

A tanuló teljesítményének számszerű mérésére a Közoktatási Törvény által meghatározott ötfokú 

osztályozási rendszert használjuk. Más jelet, rövidítést és egyebet osztályozott tantárgy esetében a 

naplóba, ellenőrző könyvbe, bizonyítványba, törzslapra nem írunk.  

 

Érdemjegyek 

A tanuló minden a szaktárgyból való megnyilvánulása osztályozható. Röpdolgozatot, témazáró 

dolgozatot és minden egyéb írásbeli vagy számítógép segítségével rögzített anyagot legfeljebb egy hét 

alatt kijavítjuk. A kijavított dolgozatot a tanuló számára tanulmányozásra odaadjuk. Gyakran célszerű a 

szülővel is megnézetni, esetleg láttamoztatni. A tanuló szülője, gondviselője kérése esetén a tanuló 

dolgozatait tanulmányozásra átadjuk. A dolgozatok értékelésekor lehetőség szerint pontozásos 

rendszert alkalmazunk. A feladatok pontszámait és az egyes érdemjegyek ponthatárait a dolgozatíráskor 

a tanulókkal ismertetjük. Nem pontozott dolgozatok esetén az érdemjegy mellett észrevételeinket 

írásban közöljük. A 20 percnél hosszabb dolgozat íratását legalább egy héttel korábban a tanulóknak 

bejelentjük. Egy csoport egy nap legfeljebb egy egész órás vagy hosszabb dolgozatot írhat. A csoport 

többségét érintő, estébe nyúló osztály- vagy iskolai rendezvény másnapján írásbeli dolgozatot nem 

íratunk.  

 

Érdemjegyek javítási lehetősége, pótlása 

 

Minden érdemjegy javítható, illetve a megszerzett mellé egy másik szerezhető. Az elmaradt dolgozatok, 

beszámolók és egyéb előírt tanulói produktumok pótolhatók. A javítás vagy pótlás minden esetben a 

tanuló és tanára eseti megegyezésén alapul. Az iskola tanárai saját belátásuk alapján felajánlhatják az 

érdemjegy javítását tanulóik számára. A lehetőség megadása (pótlás esetén is) nem feltétlenül a teljes 

csoport számára történik.  

 

 

A félévi és a tanév végi osztályzatok kialakítása 

 

A tanuló az összes általa tanult tantárgyból félévkor és év végén osztályzatot kap. Ez egyrészt érvényes 

a kötelezően tanult és a szabadon választott - és ezzel a választó tanuló számára kötelezővé lett - 

tantárgyakra.  

A félévi osztályzatot az első félévben szerzett érdemjegyek, az év végit az egész évben szerzett 

érdemjegyek alapján alakítjuk ki. A félévi osztályzat nem vehető figyelembe érdemjegyként. A javuló 

vagy romló tendencia figyelembe vehető. Nem kaphat osztályzatot az a tanuló, aki az időszakra 

bejelentett nagydolgozatokból, témazáró dolgozatokból felénél többet nem írt meg, és azt nem pótolta. 

Osztályzatát osztályozó vizsgán szerezheti meg. Az időszak érdemjegyeit súlyuknak megfelelően 

érvényesítjük a félévi vagy év végi osztályzatban. Az írásbeli beszámoltatások és a szóbeli feleletek 

arányára ügyelni kell. 

6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése 

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, az Nkt. 27. § (11)–

(11a) bekezdésében foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. 

Amennyiben a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés órát 

iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az iskolai sportkör feladatait az 

iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, az iskola a tanulótól a két tanórai 

sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet. 
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6.1. A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési 

órára történő beosztásának rendje 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a 

vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az 

iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző 

vizsgálatok eredményét. 

A könnyítetttestnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola 

által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés 

ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási 

intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. 

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a 

testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, 

a szakorvos tesz javaslatot. 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy 

egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán 

való részvételét sem. 

 

7. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

Az intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás 

megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a 

jogerős határozat közlésétől kell számítani. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását 

megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A 

tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül 

írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől 

számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell 

folytatni. 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását 

elutasíthatja. 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban 

megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás 

mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra 

fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő 

fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a 

sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait 
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és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, 

továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása 

(így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a 

nevelési-oktatási intézmény feladata. 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a 

kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi 

osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári gyakorlat 

teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára 

megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy 

a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó vizsgát 

tegyen. 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az iskola tizedik évfolyamának, a 

középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési évfolyamának sikeres 

elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló 

a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya 

alatt áll. 

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a 

fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés esetén 

hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév 

folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban 

a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is képviselheti. 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során 

elkövetett fegyelmi vétség esetén – ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az 

iskola – a gyakorlati képzés folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés esetén 

a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés 

megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg 

illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő 

ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy 

azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését 

előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. Ha a 

meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként 

indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell fejezni. 

Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó 

szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban 

tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a 

terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 
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A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja 

le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a 

tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője 

szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 

A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a 

rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. 

Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői 

vélemény. 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés 

elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. 

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

súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási intézmény 

vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti 

szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell 

lefolytatni. 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a 

határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok 

szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb 

nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett 

feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, 

a gazdálkodó szervezetnek. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha 

a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul vette, a határozat 

megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat 

számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés időtartamát, a 

felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés 

indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. 

A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot 

hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot 

a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a 

tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 
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Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A 

fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a másodfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés 

érintett. 

A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá 

az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló 

esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a 

kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának 

munkáltatója megállapítja a meghatározott kizárási ok fennállását. 

Ha az iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője köteles a 

károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a 

károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat 

eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az 

okozott kár megtérítésére. 

 

8. Intézményi védő-óvó előírások rendje 

 

Az iskola intézményigazgatója gondoskodik valamennyi tanuló, dolgozó balesetmentes, egészséges 

munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról.  

Az iskola valamennyi pedagógusa, dolgozója a tanulói balesetek megelőzése végett folyamatosan 

ellenőrzi a biztonságos munkavégzés meglétét.  

Minden tanév kezdetekor az első héten az órát tartó szaktanár balesetvédelmi oktatást tart a tanulói 

számára, melyet megfelelően írásban is rögzít. 

Bármilyen meghibásodás, baleseti veszélyforrás esetén mind a tanulók, mind az iskola dolgozói 

kötelesek értesíteni az iskolavezetést, mely haladéktalanul intézkedni köteles a balesetveszély 

megszüntetéséről. 

Amennyiben a pedagógus, iskolai dolgozó úgy értékeli, hogy a meghibásodás, veszélyforrás bármely 

jelenlévőt közvetlenül testi épségében fenyeget, úgy az adott tevékenység folytatását (pl.: tanulás, 

munka, játék, stb.) azonnal megszünteti és gondoskodik az egészség megóvásáról.  

Az iskola vezetője/igazgatója vagy a helyettesítés rendje szerinti vezető intézkedik esetleges baleset 

esetén a szülő értesítéséről, az intézmény vezetője megvizsgálja a baleset körülményeit, elkészíti a 

baleseti jegyzőkönyvet. 

Minden olyan tevékenységet köteles ellátni, melyet a Közoktatási Törvény, illetve annak Végrehajtási 

Rendelete és más vonatkozó szabályok számára előírnak.  

A rendkívüli esemény, bombariadó, stb. esetén szükséges teendőket külön szabályzatok tartalmazzák, 

melyek jelen SZMSZ mellékletét képezik. 
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8.1. A nevelési-oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége, a tanuló- és gyermekbalesetek 

jelentési kötelezettsége 

Az iskolának kell meghatározni a nevelési-oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint 

más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

(intézményi védő, óvó előírások). A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell 

a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. A 

nevelési-oktatási intézményekben 

 olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására, 

 a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel 

ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át 

kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás 

veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében, 

 fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 

A nevelési-oktatási intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti az 

előírt bejelentési kötelezettséget. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Az 

elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát 

át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a 

kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. A nem állami intézményfenntartó a részére 

megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül megküldi a nevelési-oktatási intézmény 

működéséhez szükséges engedélyt kiállító megyeszékhely szerinti járási hivatal részére. 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet 

befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló 

adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény 

fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven 

napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

megelőzésére. 

 

9. A református hitoktatás, hitnevelés 

 

Magyarországi  Református Egyház 2007. évi  I I .  törvénye  

- A református hi ttanoktatásról  –  szer int . 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi szabályozása 

tekintetében az általános rendelkezésekben szabályozza szabályrendelet hatályát. A helyi református 
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hittantanterv a református egyházközség és az intézményi program e rendelet II. számú mellékleteként 

kiadott kerettantervéhez illesztett.  

 

A tanórai foglalkozások, az intézmény református egyházi fenntartású működésének megkezdésével a 

hittanoktatás 2011-2012. tanévtől felmenő rendszerben 2015. szeptember 1-ig átmeneti 

szabályozással, fokozatos bevezetéssel, tanórán kívüli, szabadon választható, kerettantervű órakeret 

terhére szerveződő tanórai foglalkozás. 

 

Az 1-4, 5-8. évfolyamokon az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai 

foglalkozás keretében folyik, mely heti 2 óra. A tanórai foglalkozások – iskolai hittanoktatás – a 

kötelezően választható óraszámon felüli, tanórán kívüli szabadon választható órakeret terhére 

szervezhetők. A kerettantervtől való eltérés engedélyezett összevont csoportok esetén. A kerettanterv 

beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy az 1–4., 5–8., és 9–12. évfolyam minimális 

követelményszintjét az adott időszak végére el kell sajátíttatni. 

 A 10-12. évfolyamokon heti 2 tanórai foglalkozási időkeretben szabadon választható érettségi tantárgy a 

református hit- és erkölcstan érettségi. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott 

középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára az érettségire való felkészítést s a vizsga 

megszervezését. A hittan érettségi vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. 

Az érettségi vizsga kétszintű, középszintű (szóbeli), emeltszintű (írásbeli és szóbeli).  Az érettségi vizsga 

tartalmi követelményeit „A református hit- és erkölcstan érettségi vizsgarészletes követelményei” című 

dokumentum szabályozza, amelyet a Zsinat hagy jóvá. A művészeti szakképzés szakmai elméleti órái,  

kötött heti 1 tanórában szervezetten a 9-10. évfolyamokon kiegészül a művészettörténet tantárgy 

részeként a keresztény biblia ismeret tantárggyal. 

A Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését, felmenő rendszerű 

előrehaladással, az elősegítő egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzésekkel kiegészítetten, az 

egyházmegyék és az egyházkerületek a katechetikai előadók a Zsinat Katechetikai Szakbizottsága által 

kiadott ajánlásaival, ezek útmutatásai szerint épülő tantárgyi program összeállítását követően a 

Református Pedagógiai Intézet támogató szakvélemény megszerzését követően vezetjük be. A 

Református hittanoktatási kerettanterve szerint a református középiskolában felvételi eljárás keretében 

tantervi minimális követelmények kérhetőek számon, melyet intézményünk a fokozatosság elve szerint, 

a szakképzés programhoz illesztetten, a Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv 

bevezetését követően szervez meg. 

 

10. Az iskolai könyvtár működési rendje 

 

Az a tanuló, aki tankönyvtámogatásban részesült és a könyvtárból kölcsönzi a tankönyveket és az a 

tanuló is, aki könyvtári könyvet kölcsönöz, felelősséggel tartozik, a rendeltetésszerű használatért, az 

állagmegóvásért. 

Az iskola minden év november 15-éig felméri, hogy hány tanulónak kell biztosítani a tankönyvellátást 

az iskolai könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzéssel, továbbá hányan kívánnak használt 

tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a vonatkozó jogszabályok 

értelmében kik jogosultak tankönyv támogatási kedvezményre, és mely feltételek fennállása esetén lehet 

azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján 

végezzük el. A kedvezmény iránti igényt meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap 

benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.  

 

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 
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A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő 

nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes 

tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Az iskola június 

10-éig közzé teszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, 

amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


