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I. FEJEZET: INTÉZMÉNY 
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1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI 
 

a) Az intézmény hivatalos neve: 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Is-

kola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

b) Az intézmény típusa: 

Többcélú szakképző intézmény 

c) Az intézmény székhelye: 

4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27. 

d) Telefonszáma: 

+3652 572082 

e) Alapításának éve: 

1991 

f) Az intézmény fenntartója: 

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (továbbiakban fenntartó); címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

g) Az intézmény azonosító adatai: 

OM azonosító 031238 

Technikai azonosító: 520012 

 

 

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

2.1. A Házirend célja, feladata és tartalma 
 

(1) 
A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (továbbiakban in-

tézmény) Házirendje (továbbiakban Házirend) a Szakmai programmal és a Szervezeti és működési 

szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.  

(2) 
A Házirend megalkotása a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. §-a és a szakképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 96. §-a alapján történt. A Há-

zirend tartalma nem áll ellentétben jogszabályokkal, sem intézményi alapdokumentumokkal, szabá-

lyozókkal, nem von el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem szűkíti azt, kivéve, ha maga 

a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

(3) 
A Házirend legfontosabb feladata: 

a) megállapítja a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola 

által elvárt viselkedés szabályait.  

b) biztosítja az intézmény törvényes működését az SzMSz- szel összhangban, a jogszabályok által 

biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabá-

lyok, 

c) biztosítja a Szakmai Programban, megfogalmazott célok megvalósítását, 

d) biztosítja az intézmény oktató-nevelő munkájának maradéktalan és zavartalan ellátását.  

(4) 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény előírásai szerint: 
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 A házirend megállapítja a tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének 

módját. 

 A házirend megállapítja az elvárt viselkedés szabályait. 

 A házirend korlátozza az intézménybe bevihető dolgok körét, feltételhez köti a bevitelt. 

 Az egyházi intézmény házirendje megállapít a vallással kapcsolatos viselkedési és megjele-

nési szabályokat. 

 A házirend megállapít kötelező hitéleti tevékenységet. 

 A házirend szabályozza a tanulók jutalmazásának elveit. 

(5) 
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) szabályozásának megfelelően: 

 A házirend rögzíti a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy távolmaradásának, mu-

lasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. 

 Tartalmazza a térítési díj és a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, 

továbbá a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által előállított termék, dolog, alkotás 

vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait. 

 Meghatározza a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét. 

 Tartalmazza a házirend a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek véleménynyilvá-

nításának és rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit. 

 Rögzíti a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személy jutalmazásának elveit és formáit. 

 Tartalmazza a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit. 

 Szabályozza az elektronikus napló használata esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

hozzáférésének módját. 

 Meghatározza a foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb 

szünet időtartamát, a csengetési rendet. 

 Rögzíti a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendjét. 

 Tartalmazza a foglalkozások rendjét. 

 Szabályozza a tantárgyválasztással, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket. 

 Meghatározza a szakképző intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a szak-

képző intézményhez tartozó területek használatának rendjét. 

 Tartalmazza a szakképző intézmény által szervezett, a szakképző intézmény szakmai prog-

ramjának végrehajtásához kapcsolódó, szakképző intézményen kívüli rendezvényeken elvárt 

magatartás szabályait. 

 A mulasztás igazolására vonatkozó szabályozás, a távolmaradás engedélyezése. 

Korm. r. 165. § szerint  

 A házirend szabályozza a tanulók közreműködésének módját saját környezetük és az általuk 

alkalmazott eszközök rendben tartásában, a foglalkozások és rendezvények előkészítésében, 

lezárásában. 

(6) 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szerint: 

 a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját  

és határidejét, 

 a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait, 

 a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb  

foglalkozásokon való használatának szabályait, 

 büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési 
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intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésé-

nek, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket. 

 

2.2. A Házirend szerkezete 
 

(7) 
A Házirend 5 fejezetből áll: 

1. fejezet: azokat a szabályozókat tartalmazza, melyek az intézmény teljes egészére, azaz a székhe-

lyintézményre, a kollégiumra, minden tagintézményére és telephelyére érvényes, 

2. fejezet: a székhelyintézményre és a kollégiumra vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

3. fejezet: az óvodai tagintézményre vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

4. fejezet: az általános iskolai tagintézményre vonatkozó szabályokat tartalmazza, 

5. fejezet: a középiskolai tagintézményre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

 

2.3. A Házirendet meghatározó jogszabályok 
 

(8) 
Az intézmény Házirendje az alábbi jogszabályokra épül: 

a) 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

b) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

c) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

d) 229/2013. (V111.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

e) 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

f) 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

g) 20/2013 (V111.31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a  

 köznevelési intézmények névhasználatáról 

h) 2013. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény  

 módosításáról 

i) 326/2013 (VIII.30.) Korm. r. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. végrehajtásáról 

 a köznevelési intézményekben. 

j) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 25. (2)-(4); 

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

 köznevelési intézmények névhasználatáról, 5. (1)-(2); 

A Házirend az alábbi intézményi dokumentumokra épül: 

a) az iskola Szakmai Programja 

b) az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

2.4. A Házirend hatálya 
 

(9) 
A Házirend hatálya kiterjed és kötelező érvényű az intézménnyel tanulói és képzési jogviszonyban 

álló személyekre, az intézmény alkalmazottjaira, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény 

területére, használják helyiségeit, létesítményeit, eszközeit. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók 

a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve tel-

jesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is, továbbá 

bizonyos kérdésekben a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetekre is. 
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(10) 
A Házirend előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az 

intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A házirend 

szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor iskolánk ellátja az intézménnyel tanulói és képzési 

jogviszonyban álló tanulók felügyeletét. 

(11) 
A Házirend előírásainak, rendelkezéseinek megszegése esetén:  

a) az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető intézkedik munkáltatói jogkörében eljárva, 

b) a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, vagy fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség 

a fegyelmi bizottság jogköre által, 

c) a szülőt vagy más, nem az intézményben dolgozó, illetve tanuló személyt az intézmény dolgo-

zójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem 

vezet eredményre, a feladatellátási hely élén álló vezetőt, vagy az ügyeletes vezetőt kell értesíte-

nie, aki felszólítja a rendelkezések megszegőjét az intézmény elhagyására. 

 

2.5. A Házirend elfogadásának szabályai 
 

(12) 
a)   Az intézményvezető elkészíti a Házirend tervezetét, majd átadja azt véleményezésre a diák-

önkormányzat, a szülői szervezet, a képzési tanács, a nevelőtestület, az oktatói testület és a 

fenntartó részére. 

b)   Az intézményvezető az oktatói/nevelőtestület, a diákönkormányzat véleményének, javaslata-

inak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.  

c)   A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolai diákönkormányzat egyetértési jo-

got gyakorol. Ha az egyetértési jog gyakorlója nem ért egyet a házirend tartalmával vagy an-

nak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia, továbbá javaslatot kell tennie a 

házirend módosítására.  

d)   A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását.  

e)   A házirendet az intézmény oktatói testülete részéről az intézményvezető, az egyetértési jogot 

gyakorlók részéről pedig a diákönkormányzat képviselője írja alá.  

f)   A Házirend fenntartói jóváhagyással lép hatályba. 

 

 

2.6. A Házirend felülvizsgálata és módosítása 
(13) 
Az érvényben lévő Házirendet felülvizsgálni, illetve módosítani szükséges, ha 

a) jogszabályi változás következik be, vagy 

b) az intézményvezető, a vezető-helyettes, a tagintézmény vezető, 

c) a nevelőtestület, az oktatói testület, 

d) a diákönkormányzat, a szülői szervezet, 

e) a képzési tanács 

igényt tart erre. 

 

(14) 
A módosítás folyamatának elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt 

be az intézményvezetőnek. A módosítási javaslatnak tartalmaznia kell a módosítás indoklását. A fe-

lülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás, 
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jóváhagyás) az 2.5. alfejezetben rögzítettek szerint, és annak eredményét a módosított Házirendben 

rögzíteni kell. 

 

2.7. A Házirend nyilvánosságra hozatala 
 

(15) 
A Házirendet a jóváhagyást követő napon nyilvánosságra kell hozni a székhelyintézmény és a tagin-

tézmények honlapján letölthető formátumban. 

 

(16) 
A Házirend módosításáról tájékoztatni kell 

a) a tanulókat a módosítást követő első osztályfőnöki órán, 

b) a szülőket a módosítást követő első szülői értekezleten vagy az e-KRÉTA rendszeren keresztül, 

c) a székhelyintézmény és a tagintézmények honlapján fel kell hívni a figyelmet a módosításra. 

 

(17) 
A Házirend tartalmáról tájékoztatás kérhető az iskolavezetés tagjaitól, osztályfőnököktől, vagy az 

iskolavezetés tagjai által kijelölt pedagógustól. 

 

(18) 
A székhelyintézményben és a tagintézményekben biztosítani kell a pedagógusok, az oktatók, a szülők 

és a diákok számára a Házirendet nyomtatott formában: 

a) a vezetői irodában, vagy 

b) a könyvtárban, vagy 

c) a tanári szobában. 

 

(19) 
A Házirend 1 példányát elektronikus formában (PDF fájlként) biztosítani kell 

a) a fenntartó, 

b) a tagintézmények, 

c) a diákönkormányzat, 

d) a szülői szervezet, 

e) a képzési tanács tagjai és 

f) a duális partnerek 

részére. 

 

3. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK 
TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 
3.1. A tanulók jogai 
(20) 
A tanulókat egyéni és kollektív jogok illetik meg. A kollektív jogokat a diákönkormányzaton keresz-

tül érvényesíthetik a tanulók a diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 

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

A tanulónak joga van arra, hogy 

a) – az intézmény szakmai programjának keretei között - válasszon a választható tantárgyak, 

foglalkozások, továbbá oktatók közül, 

b) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai beszá-

mítását, 
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c) igénybe vegye az intézményben rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit 

és az intézményi könyvtári szolgáltatást, 

d) lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön az intézmény által biztosított 

számítógépeken való internet-hozzáférés során, 

e) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, 

és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem 

sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

f) kollégiumi ellátásban részesüljön, 

g) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt ad-

jon számot tudásáról, 

h) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

i) kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe, 

j) képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve továbbtanuljon, 

k) az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, tanulmányi 

rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosí-

tásával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

l) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagó-

giai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 

m) az intézményben, családja anyagi helyzetétől függően - jogszabályban meghatározott esetek-

ben - kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, 

továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat terhelő költségek megfizetése 

alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részle-

tekben való fizetésre, 

n) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

o) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön. 

p) részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon 

történjék, 

q) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakor-

lásához szükséges eljárásokról, 

r) az oktatási jogok biztosához forduljon, 

s) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot. 

t) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, 

az oktatójának/pedagógusának munkájáról, az intézmény működéséről, továbbá tájékoztatást 

kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, 

továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, az oktatóhoz/pedagógushoz, a képzési ta-

nácshoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon 

belül - a képzési tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon, 

u) iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását kezdemé-

nyezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában, 

v) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

w) választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

x) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem or-

voslását. 

y) a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, hogy ugyanabban 

az osztályban/csoportban egy napon ne kerüljön sor kettőnél több témazáró dolgozat íratására,  
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z) dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit legké-

sőbb 10 tanítási napon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse, a dolgozattal kapcso-

latos kérdéseit a szaktanárral megbeszélhesse. 

 

3.2. A tanuló kötelességei 
(21) 
A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális 

környezetre, korszerű tudással kívánnak rendelkezni és igénylik személyiségük folyamatos fejleszté-

sét, elfogadják a keresztény értékeket, a görögkatolikus hitet és erkölcsiséget. Iskolánkban szívesen 

látjuk a más felekezetekhez tartozó vagy felekezeten kívüli diákokat is. Számukra is kötelező a vá-

lasztásuk szerinti hitoktatás és az iskolai egyházi rendezvényeken való részvétel. Az iskola tanulóitól 

elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék 

munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. 

Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, 

tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék 

osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait! Magatartásuk, megjele-

nésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény szabályaihoz és normáihoz. 

a) Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője el-

fogadja az iskola nevelési alapelveit és egyházi jellegét, ezzel együtt tiszteletben tartja a ke-

resztény értékrendet. Iskolánk diákjaitól megköveteljük a szélsőségektől mentes öltözködést, 

a kihívó ruházat viselése tilos. Tanítványaink – a lányok fülbevalójának kivételével – nem 

viselhetnek látható testékszereket, a természetes hajszínektől eltérő hajfestést, a tetoválást ar-

con, nyakon, kézen nem engedélyezzük. 

b) Az intézmény területén, tanítási időben és azon kívül, iskolai programokon és rendezvénye-

ken nem megengedett az intim társas kapcsolat külső jelekkel való megélése, a túlzóan kö-

zeli testi kontaktus. 

 

(22) 
A tanuló kötelessége, hogy 

a) A Házirend tartalmát megismerje, betartsa, illetve a társaival betartassa  

b) Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, valamint az iskolai ünnepélyeken, 

rendezvényeken. 

c) Képességeinek megfelelően eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartás-

sal - tanulmányi kötelezettségeinek. 

d) Tartsa be az intézmény szabályzatait, rendelkezéseit.  

e) Őrizze meg, illetve rendeltetésének megfelelően kezelje a rábízott vagy oktatás során használt 

eszközöket, védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit, működjön közre környezete 

rendben tartásában, vigyázzon a tisztaságra. 

f) Az intézményben dolgozó oktatók, pedagógusok, intézményi alkalmazottak, az itt tanuló di-

áktársak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

g) Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, illetve a tulajdonukban lévő tárgyakat.  

h) Betartsa a dohányzásra, az alkoholfogyasztásra, az elektromos cigaretta, a dohányzást imitáló 

eszközök használatára, és a kábítószer fogyasztásra, az agresszív viselkedésre, trágár beszédre 

vonatkozó tilalmat. 

i) Tegyen meg mindent a közösséget bomlasztó, züllesztő, deviáns tanulói magatartásformák 

terjedése ellen, tartózkodjon a társai érzékenységét sértő gúnyos, fölényes, lenéző, megvető 

vagy megalázó megnyilvánulásoktól. 
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j) Sajátítsa el és alkalmazza a saját és társai, illetve az iskola alkalmazottai egészségét és szemé-

lyét és tulajdonában lévő tárgyak biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a fel-

ügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola al-

kalmazottjait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt.  

k) Tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, oktatók, valamint más iskolai dolgozók személye és 

munkája iránt, becsülje meg társait, fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá az intézmény 

jó hírnevének öregbítéséhez. 

l) A tanuló viselkedése kulturált, udvarias, tisztelettudó legyen. 

m) Segítse elő az intézmény feladatainak teljesítését, ápolja és óvja iskolánk hagyományait, ün-

nepélyeken megfelelő öltözetben jelenjen meg (fehér blúz vagy ing, sötétszínű nadrág vagy 

szoknya). 

n) Megjelenése, öltözködése, hajviselete tiszta, ápolt, a helyhez és alkalomhoz illő és az időjá-

rásnak megfelelő legyen. 

o) Az iskola egyházi jellegéből adódóan az egyházi ünnepeken, a liturgiákon és egyéb szertartá-

sokon, a lelkigyakorlatokon, az iskolai ünnepségeken a részvétel kötelező. 

p) Az intézmény vallási jellegéből adódóan a keresztény szemléletnek megfelelő, egyházi fenn-

tartású intézmény diákjától elvárható magatartást tanúsítson az iskolai (görögkatolikus egy-

házhoz kapcsolódó) rendezvényeken (liturgia, lelki nap, zarándoklat stb.) 

q) Tanórákon aktívan vegyen részt, minden tanítási órára felkészüljön, az adott órára szükséges 

felszerelést hozza magával. 

r) Tanítási órákon enni, inni, rágógumizni tilos! 

s) Tanítási időben az intézmény területét elhagyni tilos! 

t) A tanulók kötelessége a hetesi teendők ellátása.  

u) Testnevelés órán a megfelelő öltözetben vegyen részt, fülből kilógó fülbevaló, ékszer, testék-

szer saját és más testi épségére veszélyes és balesetveszélyes, ezért a használata tilos. A mű-

köröm használata veszélyes, nem javasolt, használatából eredő sérülésekért a használó felelős. 

v) A diákok iskolán kívüli tevékenységének (szórakozás, ünnepségek, kulturális-, sportrendez-

vények, kirándulás stb.) a társadalom egészére vonatkozó törvényeknek és elvárásoknak kell 

megfelelni. A tanuló magatartása legyen Szent Bazil-os diákhoz méltó! 

w) Az intézményben tanulmányait befejező diák köteles az iskolával kapcsolatos tartozásait (tan-

könyvek ára, munkaruha, könyvtár, menza, kollégiumi díj, osztálypénz) az előírt határidőig 

formanyomtatványon (1. Sz. függelék) rendezni (könyvtári tartozását a tanévzáróig, a végzős 

évfolyamok tanulói legkésőbb szakmai vizsgájuk végéig). 

 

3.3. Az intézmény által szervezett, az intézmény szakmai programjának vég-
rehajtásához kapcsolódó, intézményen kívüli rendezvényeken elvárt maga-
tartás szabályai 
(23) 

a) A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (pl. tanulmányi- és osztály-

kirándulások, színház- és mozi látogatások, sportfoglalkozások, táborozások, egyházi progra-

mok, ünnepségek, kerékpár- és gyalogtúrák, uszodalátogatások stb. és a foglalkozásokhoz 

kapcsolódó oda és visszaút alkalmával is) is kötelesek betartani a házirend előírásait. 

b) A tanuló köteles a rendezvényhez illő öltözetben megjelenni, a felnőtt kísérő ezzel kapcsolatos 

utasításait betartani. 

c) A balesetvédelmi előírások betartása kötelező, azt a csoport felnőtt felelős vezetője folyama-

tosan ellenőrzi. 

d) Az iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó általános szabály, hogy a tanuló számára tilos 

annak a csoportnak az önkényes elhagyása, amelybe a rendezvény kapcsán besorolást nyert. 
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e) Tilos továbbá a rendezvény helyszínének, szállás- vagy táborhely önkényes elhagyása, a saját 

vagy mások testi épségét, s az iskola jó hírnevét veszélyeztető magatartás.  

 

3.4. A tanulók közreműködésének módja saját környezetük és az általuk al-
kalmazott eszközök rendben tartásában, a foglalkozások és rendezvények 
előkészítésében, lezárásában 
(24) 

a) Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

b) Az intézmény helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, védel-

méért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a 

munkavédelmi szabályok betartásáért 

c) Minden tanuló feladata, hogy az intézmény (osztálytermek, folyosók, öltözők, mosdók, tan-

műhelyek stb.) rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, 

maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

d) A tanuló kötelessége, hogy az iskolai rendezvények előkészítésében, a helységek visszaren-

dezésében a balesetvédelmi szabályok betartása mellett működjön közre (székek, padok, esz-

közök elhelyezése, visszarendezése). 

 

3.5. Hitélet, és a hozzá kapcsolódó viselkedési és megjelenési szabályok 
(25) 
Az iskola hitéletével kapcsolatos egyházi rendezvényeinken tanulóink kötelessége a társadalmi nor-

máknak megfelelő, a Görögkatolikus Egyház etikai szabályait betartó viselkedés. 

a) Hetente kétszer felekezeti hittanórán vesznek részt a tanulók. 

b) Az éves munkatervben rögzítettek alapján zarándoklat, lelkigyakorlatok, lelkinapok, szertar-

tások szervezésére kerül sor a tanulók és az alkalmazottak számára. 

c) A középiskolai osztályok tanítási napokon, beosztás szerint osztályliturgián vesznek részt. 

d) A köszöntés: „Dicsőség Jézus Krisztusnak! Válasz: Dicsőség mindörökké!”.  

e) Karácsonyi köszöntés: „Krisztus Születik!” válasz: „Dicsőítsétek!”. 

f) Húsvéti köszöntés: „Feltámadt Krisztus!” Válasz: „Valóban feltámadt!” 

g) A tanulók az órát tartó oktatóval/pedagógussal közös imával kezdik és fejezik be a tanítási 

napot.  

h) A gyermekek és a tanulók imával kezdik és fejezik be az étkezést.  

i) Ha az egyházi ünnep nevelési/tanítási napra esik, akkor a Szent Liturgián kötelező a részvétel. 

j) A más felekezethez tartozó tanulóknak is kötelessége osztályliturgiákon és az egyházi ünne-

pek alkalmából megtartott Szent Liturgiákon, lelkigyakorlatokon, zarándoklatokon részt 

venni. 

k) A tanítási időn kívül is kötelesek a tanulók, dolgozók a keresztény értékrendet képviselni, és 

az intézmény hírnevét erősíteni. 

 

 

4. AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ DOLGOK KÖRE, SZEMÉLYES TÁR-
GYAK HASZNÁLATA 
(26) 

a) Minden tanuló az iskolába csak az oktatáshoz kapcsolódó felszerelési tárgyakat hozhatja be.  

b) Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre, engedéllyel behozott tárgyakat a tanuló 

az iskolában nem használhatja, az azokban bekövetkezett kárért az iskola felelősséget nem 

vállal. 

c) Az iskolai munkához nem tartozó tárgyak behozatalát csak az intézményvezető (az intéz-

ményvezető átruházott jogkörében a felelős vezető vagy az osztályfőnök) engedélyezheti 
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d) A tanuló által engedéllyel behozott tárgyakat, értékeket megőrzésre: /testnevelés óra előtt/ a 

testnevelő tanárnak, nagyobb összegű pénzt vagy nagyobb értékű tárgyat az osztályfőnöknek 

vagy az iskolatitkárnak át lehet adni. A fentiek be nem tartása miatt elveszett vagy engedély 

nélkül behozott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.  

e) A folyosón vagy egyéb közösségi tereken (aula, udvar, büfé stb.) hagyott értéktárgyakért az 

iskola felelősséget nem vállal. 

f) Az iskolába cigaretta, elektromos cigaretta, dohányzást imitáló eszközök, szeszesital, kábító-

szer, kereskedelmi célt szolgáló cikkek, tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó, szúró, 

vágó eszköz) behozatala tilos. 

g) Ezen tiltott magatartásformák előfordulása az iskola által szervezett rendezvényeken, progra-

mokon (iskolán kívül is) súlyos jogkövetkezménnyel jár, fegyelmi eljárás indítását vonhatják 

maguk után. 

 

 

4.1. A mobiltelefonok használatára vonatkozó szabályok 
(27) 

a) A diákoknak a tanítási órákon a szórakoztató elektronikai eszközeiket, mobiltelefonjaikat ki-

kapcsolt állapotban a táskában kell tartani, kivéve, ha az oktató/pedagógus felszólítja a tanu-

lókat az eszköz tanórai használatára. Amennyiben megsértik ezt a szabályt, fegyelmi vétséget 

követnek el.  

b) Amennyiben az oktató/pedagógus kéri, a tanuló köteles a tanóra elején a tanári asztalon elhe-

lyezni a telefonját, illetve a szórakoztató elektronikai eszközeit. 

c) Tiltott időben használt mobiltelefont, egyéb eszközt a szaktanár elveszi és az adott óra/tanítás 

végén adja vissza a tanulónak. 

d) A számonkérés alatt működőkész telefon/eszköz meg nem engedett segédeszköznek minősül. 

e) Tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson, tanórán kívüli foglalkozásokon engedély nélküli hang 

és/vagy videofelvétel készítése, azok megosztása szigorúan tilos! 

f) Óraközi szünetekben a telefon kihangosítás nélkül használható, zenehallgatás csak fülhallga-

tóval engedélyezett. Tiltott használat esetén a tanuló köteles átadni azt az ügyeletes nevelőnek. 

 

5. A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉS-
ÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
(28) 

a) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, gyakorlati foglalkozásról 

távol marad, a mulasztását igazolni kell. Az oktató/pedagógus az elektronikus naplóba köteles 

bejegyezni a mulasztást a hiányzás napján. 

b) Az óra megkezdése után érkező tanuló késési idejét (percekben mérve) az oktató/pedagógus 

az elektronikus naplóba köteles bejegyezni a késés napján. Késésnek minősül bármely, a be-

csengetés után önhibából történő megérkezés. A késéseket összeadva igazolatlan órára kell 

átváltani. 

c) A tanuló a tanítási időben csak a szülő írásbeli kérésére, az osztályfőnöke, vagy a felelős ve-

zető engedélyével hagyhatja el az iskola területét. Rendkívüli esetben (betegség, rosszullét) 

szülői kérés hiányában az iskola elhagyását csak az intézményvezető (az intézményvezető 

átruházott jogkörében a felelős vezető) engedélyezheti. 

d) A tanulónak a tanóráról, gyakorlati foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi iga-

zolással kell igazolni. Minden igazolás elektronikusan, papír alapon, fogadható el. 

e) A szülő egy tanévben legfeljebb öt tanítási napról történő hiányzást igazolhat a KRÉTA nap-

lóban. Ennél több időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli, indokolt kérése alapján (2. Sz. 
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függelék) az intézményvezető, az intézményvezető átruházott jogkörében a felelős vezető ad-

hat engedélyt, előzetesen kikérve az érintett osztályfőnök véleményét is. A kérelmet a terve-

zett távolmaradás első napja előtt legalább 7 nappal be kell nyújtani az intézményvezetőhöz 

(az intézményvezető átruházott jogkörében a felelős vezetőhöz). 

f) A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie 

kell a tanuló osztályfőnökét vagy jelezhet az iskolatitkárnál. 

g) A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legké-

sőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Ha ezt nem teszi meg, mulasztása igazolat-

lannak minősül. A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell az oktató/pe-

dagógus által megszabott határidőn belül. 

h) Testnevelés óra alóli felmentéshez orvosi igazolás szükséges. Ettől csak bizonyos esetekben 

tekinthetünk el, de akkor is szülői felmentést kérünk. Ennek hiányában a felszerelés hiányá-

ért elégtelen osztályzat adható. A felmentett tanulóknak is kötelező a testnevelés órán meg-

jelenni. Szaktanári engedéllyel az óra ideje alatt a tornaterem előterében tartózkodhatnak, a 

kijelölt helyet nem hagyhatják el. 

i) A 8. és 12. évfolyamokon a tanuló 2 napot hiányozhat igazoltan, ha középiskolai, illetve fel-

sőoktatási nyílt napokon vesz részt, és előtte írásban jelezte ezt az osztályfőnökének. A nyílt 

napon való részvételről a meglátogatott intézmény állít ki igazolást, melyet be kell mutatni az 

osztályfőnöknek, aki igazolja a mulasztást. 

j) Vizsgatevékenységenként egyszer 3 napot igazolhat az osztályfőnök annak a tanulónak, aki 

közép- vagy felsőfokú írásbeli és/vagy szóbeli nyelvvizsgát tesz. (2 nap felkészülés + 1 nap 

vizsganap). 

k) A szakképzésben az országos szakmai versenyek döntőjére való felkészülésre 3 napot igazol-

hat az osztályfőnök a tanulónak. 

l) A gimnázium 11. és 12. évfolyamain az OKTV második fordulójára bejutott tanulónak 3 nap, 

a döntőbe bejutott tanulóknak 5 nap felkészítési időt igazolhat az osztályfőnök. 

m) Az iskolai lebonyolítású versenyek előtti két tanítási óra alól, megyei és országos versenyek 

esetén az egész tanítási nap alól mentesül a tanuló.  

n) Igazoltnak tekinthető a tanuló mulasztása az osztályozó vizsgák és az előrehozott érettségi 

vizsgák tanítási napján. 

o) Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére három 

nap igazolt távollétet kaphat. 

 

5.1 Igazolatlan hiányzás, késés esetén történő fegyelmező, fegyelmi bünte-
tések: 
(29) 

Igazolatlan hiányzás, késés esetén történő fegyelmező, fegyelmi büntetések tanköteles és nem 

tanköteles tanulók esetében az alábbiak: 

a) 5 igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés, az adott tanévben legfeljebb jó maga-

tartás; 

b) 10 igazolatlan óra után osztályfőnöki intés, legfeljebb változó magatartás;  

c) 20 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetés, rossz magatartás; 

d) 30 igazolatlan órától fegyelmi eljárás indítható. 

 

 

 

6. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI 
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A tanulók jutalmazásának elveit a házirend tagintézményekre vonatkozó egyéni szabályai tartalmaz-

zák. 
 

6.1. Tantárgyi dicséret  
(30) 
A kiemelkedő tantárgyi/szaktárgyi teljesítményt nyújtó tanulók tantárgyi dicséretét a szaktanárok ja-

vaslata alapján a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítványba, törzslapra kell bevezetni. 

6.2. Dicséretek formái 
(31) 

a) Szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 

versenyeredményekért; kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért, és folyamatosan kiemelkedő 

tanulmányi munkáért; szakköri, szertárosi stb. munkáért. 

b) Osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható közösségi vagy tanulmányi 

munkáért. 

c) Igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért helyezetteknek, vala-

mint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő tanulmányi, közösségi, művészeti és 

sportteljesítményt nyújt, és az iskola elé példaként állítható. 

d) Nevelőtestületi/oktatói testületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 

példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért, kiváló tanulmányi eredményért és kö-

zösségi munkáért. 

e) Tanulói emlékplakett: Az intézményben töltött évfolyamok alatt nyújtott példamutató maga-

tartásért és szorgalomért, kiemelkedő tanulmányi eredményért, hitéleti tevékenységért és kö-

zösségi munkáért adható. A ballagáson kerül átadásra. 

f) Könyvjutalom, tárgyjutalom: A kiemelkedő tanulmányi eredményért, közösségi munkáért, 

művészeti tevékenységért, hitéleti tevékenységért, sportteljesítményért adható, a ballagáson 

vagy tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. 
 

7. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 
ELVEI 
7.1 A fegyelmező intézkedés formái 
(32) 
A fegyelmező intézkedések formáját a fegyelmi vétség súlyához, gyakoriságához mérten kell megál-

lapítani, törekedni kell a fokozatosság elvének betartására. 

a) Ügyeletestanári figyelmeztetés 

b) Szaktanári figyelmeztetés (Három szaktanári/ügyeletestanári figyelmeztetést osztályfő-

nöki figyelmeztetést vagy az azt követő fegyelmező intézkedést vonja maga után.) 

c) Osztályfőnöki figyelmeztetés 

d) Osztályfőnöki intés 

e) Igazgatói figyelmeztetés 

f) Igazgatói intés 

Azonos szintű figyelmeztetés nem adható egy tanéven belül 2 alkalommal az ügyeletestanári, szak-

tanári figyelmeztetések kivételével. 

 

7.2. A tanuló fegyelmi felelőssége 
(33) 
Ha a tanuló a tanulói jogviszonyából származó kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárással kapcso-

latos részletes szabályozást az intézmény fegyelmi szabályzata tartalmazza. 
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(34) 
Különösen súlyos megítélés alá esik: 

a) a lopás és nagy kárt okozó szándékos rongálás, testi sértés, lelki bántalmazás 

b) az iskolában vagy iskolai rendezvény alatt dohányzás, szeszesital fogyasztása 

c) kábítószerrel való bármilyen tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, továbbadása, árusítása 

vagy fogyasztása) 

d) megbotránkoztató magatartás, 

e) ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntetőtörvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek. 

 (35) 
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, 

igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező intézkedésben 

kell részesíteni. 

A fegyelmező intézkedéseket a szaktanárok/nevelőtanárok/osztályfőnökök az e-KRÉTA bevezetik. 

A fegyelmező intézkedések formáját a fegyelmi vétség súlyához, gyakoriságához mérten kell meg-

állapítani, törekedni kell a fokozatosság elvének betartására. A fegyelmező intézkedések formáit és 

alkalmazásának elveit a házirend tagintézményekre vonatkozó egyéni szabályai tartalmazzák. 

 

7.3 A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus 
vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a közne-
velési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közös-
ségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálá-
sának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 
(36) 
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt 

követ el vagy azzal fenyegetőzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellenté-

tes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban részt-

vevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes maga-

tartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges ható-

sági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás 

hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell 

indítani.  

a) Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysér-

tésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény intézményvezető, az intézményvezető 

átruházott jogkörében a felelős vezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt 

napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fe-

nyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

b) A vizsgálat lefolytatására az intézmény intézményvezető, az intézményvezető átruházott jog-

körében a felelős vezető háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alap-

ján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösség-

ellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell 

állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tar-

tozik-e vagy sem.  

c) Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, 

milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel.  
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d) A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelő-

zését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

8. A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET, TOVÁBBÁ A TANULÓ, ILLETVE 
A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TER-
MÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS 
SZABÁLYAI 
(37) 

a) A tanuló az intézményben igénybe vett étkezésre jogszabályban meghatározottak szerint térí-

tési díjat fizet. Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre az intézményvezető 

határozza meg. A tanulók által fizetendő tandíj és térítési díj ellenében igénybe vehető szol-

gáltatásokat a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet rögzíti.  

b) Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítjuk. (rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, három- vagy többgyermekes család, tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló) A jo-

gosultságot a kedvezmény igénybevétele előtt, tanévente igazolni kell. A feltételek változása 

esetén a kedvezmény tanév közben is kérhető. 

c) Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény szerzi 

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy 

az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket az intézmény biztosította. 

d) Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jog-

viszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó ren-

delkezéseket kell alkalmazni.   

e) Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre 

– a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni 

 

9. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLA-
PÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON 
JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, AZ ELOSZTÁS RENDJE 
(38) 
 

A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve a nem alanyi jogon járó támogatások oda-

ítéléséről – amennyiben erre az iskola jogosult és rendelkezésre állnak források – a gyermekvédelmi 

felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.  

A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – 

előnyt élvez az a tanuló,  

• aki hátrányos helyzetű,  

• akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,  

• akit az egyik szülő egyedül nevel, vagy a nagyszülő nevel, 

• akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,  

• aki állami gondozott. 
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10. A TANULÓK, ILLETVE A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK ÉS RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁ-
NAK RENDJE ÉS FORMÁI 
 

10.1. A tanulók véleménynyilvánításának rendje 
(39) 
A tanulói közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül ér-

vényesíthetik jogaikat. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok 

és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

• A diákönkormányzat tagja lehet az iskola valamennyi tanulója. 

• Osztályonként 2 fő képviseli az osztályközösség tanulóit a diákönkormányzatban.  

• Képviseli a tanulók jogait, kötelességeit, és részt vesz az általuk szervezett programok  

 megszervezésében és lebonyolításában. 

• A DÖK munkáját intézményegységenként egy pedagógus segíti. 

 

A véleménynyilvánítás fórumai: 

• osztályfőnöki óra, 

• DÖK gyűlés, 

• diákközgyűlés 

• osztályfőnök, szaktanár, valamint az iskola vezetés személyes megkeresése. 

 

10.2. A tanulók tájékoztatása 
(40) 
A tanulót megilleti a jog, hogy tanulmányaira, az iskola követelményrendszerére, a rá és a tanulókö-

zösségére vonatkozó információkat megkapja.  

a) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 

intézményvezető vagy megbízottja az intézményben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül, az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

b) Az intézményvezető, az intézményvezető átruházott jogkörében a felelős vezető - az egész 

tanulóközösségre vonatkozó információkat a e-KRÉTA naplón keresztül is eljuttatja az érin-

tettekhez, vagy tájékoztató fórumot hív össze. 

c) A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók folyamatosan 

szóban és írásban tájékoztatják. A tanuló érdemjegyeiről, hiányzásairól, késéseiről, jutalma-

zásáról, a tanulóval szemben alkalmazott fegyelmező intézkedésekről, valamint az aktuális 

eseményekről, információkról emellett a szülő az elektronikus naplóban is tájékozódhat.  

d) Az osztály a diákönkormányzat (DÖK) képviselőjétől a DÖK munkájáról kap tájékoztatást. 

 

10.3. A szülők tájékoztatása 
a) A tanuló tanulmányi előmeneteléről a szülő vagy törvényes képviselő a fogadóórákon tájéko-

zódhat. Az intézmény heti egy alkalommal egyéni fogadóórát biztosít.  

b) Az osztályfőnökök és szülők osztályközösséget érintő kérdéseket évente kettő alkalommal, 

ősszel és tavasszal szülői értekezleten beszélik meg. 

 

10.4. Kiskorú tanuló törvényes képviselője hozzáférésének módja az elekt-
ronikus naplóhoz  
(41) 
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Az elektronikus napló előnye a szülők gyorsabb, pontosabb, teljesebb és közvetlenebb tájékoztatása 

gyermekük tanulmányi előrehaladásáról. Az elektronikus napló használata lehetővé teszi, hogy 

amennyiben Internet-hozzáféréssel rendelkeznek a szülők, 

 informálódjanak a tanórák anyagáról, 

 gyermekük órarendjéről, 

 az iskolai eseményekről, 

 gyermekük érdemjegyeiről, 

 a kapott jegyhez kapcsolódó megjegyzéseket olvassanak (a jegyszerzés módja, dátuma) 

 nyomon kövessék gyermekük hiányzásait. 

Ezekhez az adatokhoz a gyerekek és a szülők is hozzáférnek az interneten, mindenki az egyéni fel-

használónevével és jelszavával. 

a) A tanulók és a szülők azosztályfőnököktől kapják meg a felhasználó nevüket és a jelszót. 

b) A szülőnek, gondviselőnek személyesen kell átadni szülői értekezleten, fogadóórán, osztály-

főnökkel előre egyeztetett időpontban. 

c) Telefonon, e-mailben, faxon a felhasználónevet és a jelszót nem lehet átadni.  

d) Az elveszett, elfelejtett belépési adatokat a KRÉTA adminisztrátornál lehet újra generáltatni. 

 

11. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

11.1. Az intézmény nyitvatartási rendje 
(42) 
 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az intézmény szombaton, vasár-

nap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva van. A szokásos nyitvatartási rend-

től való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető adhat engedélyt. A nyitvatartás tag-

intézményekre vonatkozó rendjét a további fejezetek részletezik. 

 

11.2. A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított 
hosszabb szünet időtartama a csengetési rend 
(43) 
Az intézmények (tagintézmények) épületének nyitvatartási rendjét – tanítási napokon, a foglalkozá-

sok közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési ren-

det a házirend tagintézményekre vonatkozó egyéni szabályai tartalmazzák. Az iskolai szünetek idő-

tartama alatt a diákok számára nyitvatartás csak az intézményvezető engedélyével szervezett progra-

mokon van. Az intézmény a tanítási szünetekben – munkanapokon – ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát és 

a csengetési rend tagintézményekre vonatkozó rendjét a további fejezetek részletezik. 

 

 

11.3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendje, a 
foglalkozások rendje 
(44) 
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendjét, a foglalkozások rendjét a házirend 

tagintézményekre vonatkozó egyéni szabályai tartalmazzák. 

 

11.4. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intéz-
ményhez tartozó területek használatának rendje 
(45) 
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a) A tanuló joga, hogy igénybe vegye, és rendeltetésszerűen használja az intézményben rendel-

kezésre álló eszközöket, létesítményeket. 

b) A tanulók a helyiségeket, berendezési tárgyakat a tanuláshoz, étkezéshez, sporthoz, valamint 

a szabadidő hasznos eltöltéséhez rendeltetésszerűen használják. 

c) Az intézmény minden helyiségében tilos a helyiségek berendezési tárgyait, eszközeit szándé-

kosan rongálni. A szándékos, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás kár-

térítési kötelezettséget von maga után.  

d) Az intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek és a szakképző intézmény-

hez tartozó területek használatának rendjét a házirend tagintézményekre vonatkozó egyéni 

szabályai és a speciális rendeltetésű helységek használatára vonatkozó szabályozások tartal-

mazzák. 

 

12. A TANTÁRGYVÁLASZTÁS, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSO-
LATOS SZABÁLYOK 
(46) 
A tantárgyválasztást, annak módosításával kapcsolatos szabályokat a házirend tagintézményekre vo-

natkozó egyéni szabályozásai tartalmazzák. 

 

 

13. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE 
(47) 
Az osztályozóvizsgát, a különbözeti vizsgát és a javítóvizsgát a beszámoltató vizsgát és a pótló vizs-

gát együtt tanulmányok alatti vizsgáknak nevezzük. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos 

részletes szabályozást az intézmény Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata tartalmazza. A tanulmá-

nyok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Helyi Tanterv részletezi. 

 

 

 

14. A TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLÁN BELÜLI SZABÁLYAI 
14.1. Ingyenes tankönyvellátás jogosultjai 
(48) 
A 2020/2021. tanévtől az ingyenes tankönyvellátás, alanyi jogon az 1–12. évfolyamos tanulókra és 

az első szakképesítés megszerzése során már a 13–16. szakképzési évfolyamokra is kiterjed, ezáltal 

már valamennyi, a köznevelésben és a szakképzésben, a nappali rendszerű nevelésben-oktatásban 

résztvevő tanuló ingyen kapja a tankönyveket. 

 

14.2. A tankönyv használat szabályai 
(49) 

a) A tartós használatú tankönyvek tanulói használatának alapja az ingyenes iskolai hozzáférhe-

tőség biztosítása. 

b) A tankönyv az iskola könyvtári állományába kerül, a könyvet a tanuló csak kölcsönbe kapja 

és a könyvtár kölcsönzési szabályzata érvényes rá. 

c) A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (pl.: atlasz, feladatgyűjte-

mény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. 

d) A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárba leadni, kivételt képeznek az érettségi vizsga és a 

szakmai vizsga tantárgyaihoz kölcsönzött tankönyvek. 
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e) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, meg-

rongálásából, a tankönyv nem rendeltetésszerű használatából származó kárt az iskolának meg-

téríteni, melynek módjai: 

- ugyanolyan könyv beszerzése 

- anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára 

f) Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából szár-

mazó értékcsökkenést. 

g) A kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által be-

nyújtott kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre. 

h) A kölcsönzött tankönyvekbe beleírni, szöveget kiemelni tilos! 
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II/A. FEJEZET: SZÉKHELYINTÉZMÉNY 
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11. A MŰKÖDÉS RENDJE 
11.1. Az intézmény nyitvatartási rendje 
(1) 
Az iskolai szünetek időtartama alatt a diákok számára nyitvatartás csak az intézményvezető, az intéz-

ményvezető átruházott jogkörében a felelős vezető engedélyével szervezett programokon van. Az 

intézmény a tanítási szünetekben – munkanapokon – ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát és 

a csengetési rend tagintézményekre vonatkozó rendjét a további fejezetek részletezik. 

a) Az intézmény a tanítási napokon 7 és 20 óra között tart nyitva.  

b) Az Ady Endre utcai kapu gépjárműforgalom számára kizárólag intézményvezetői engedéllyel 

vehető igénybe. 

c) A gépjárműforgalom kizárólag a Tanító utcai kapun keresztül engedélyezett. A Tanító utcai 

kapu 6 és 18 óra között tart nyitva. A kapuk nyitásáról és zárásáról a portás gondoskodik.  

d) Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7:30 – 

15:30-ig. Az intézmény szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiá-

nyában – zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – 

az intézményvezető adhat engedélyt. 

 

11.2. A foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított 
hosszabb szünet időtartama a csengetési rend 
(2) 
A tanulók az első tanítási óra megkezdése előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az órarend sze-

rinti tanterembe, és készüljenek a tanórára. 

Az óraközi szüneteket a tanulók lehetőség szerint az udvaron, a folyosón vagy a tanteremben töltik, 

vigyázva saját és társaik testi épségére. 

A szünetekben a tanulók felügyeletéről az ügyeletes tanár gondoskodik. 

 

 

 

Csengetési rend: Ünnepi csengetési rend: Értekezletes csengetési rend: 

1.óra 7:15 7:50 Liturgia 8:00 8:50 1.óra 7:15 7:50 

2.óra 8:00 8:45 2.óra 9:00 9:35 2.óra 8:00 8:35 

3.óra 8:55 9:40 3.óra 9:45 10:20 3.óra 8:45 9:20 

4.óra 9:50 10:35 4.óra 10:30 11:05 4.óra 9:30 10:05 

5.óra 10:45 11:30 5.óra 11:15 11:50 5.óra 10:15 10:50 

6.óra 11:40 12:25 6.óra 12:00 12:35 6.óra 11:00 11:35 

Ebédszünet 12:30 12:55 Ebédszünet 12:35 13:05 7.óra 11:45 12:20 

7.óra 12:55 13:40 7.óra 13:05 13:40 Ebédszünet 12:20 12:40 

8.óra 13:50 14:35 8.óra 13:50 14:25 8.óra 12:40 13:10 

9.óra 14:40 15:20 9.óra 14:35 15:10 9.óra 13:15 13:45 

10.óra 15:25 16:05 10.óra 15:15 15:50 10.óra - - 
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11.3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendje, a 
foglalkozások rendje 
(3) 
A tanulók az iskolában csak az elméleti és gyakorlati oktatás, valamint a tanórán kívüli foglalkozások 

időtartamában tartózkodhatnak, felügyeletüket az iskola csak erre az időre tudja biztosítani. Tanítási 

órákon, gyakorlati foglalkozásokon kívül tehát csak az tartózkodhat az iskola épületében, aki szak-

körön, sportkörön, versenyfelkészítésen, felzárkóztató foglalkozáson, tehetséggondozáson, DÖK- 

megbeszélésen és rendezvényen vesz részt, az iskola könyvtárában tartózkodik vagy oktatója, osz-

tályfőnöke engedélyezte az épületben tartózkodását. 

a) Az iskolai gyakorlati képzés 7 órától 21 óráig szervezhető. A szünetek időpontját a foglalko-

zást tartó oktató állapítja meg, mely a foglalkozás jellegétől függ. Ha a napi gyakorlati képzési 

idő a 4,5 órát meghaladja, a tanuló részére legalább 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell 

biztosítani a képzési időn belül. 

b) Szorgalmi időben a hivatalos ügyek intézése a titkárságon az ebédszünet után 13 órától 15 

óráig történhet. 

c) Az iskolai tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend szerint történik. 

Az ügyeleti rend kikerül az iskolai honlapra és a bejárati kapura. 

d) Az iskola épületében tartózkodhatnak: az iskolai dolgozók, a tanulók (az órarendjükben meg-

jelenített időben), a hivatalos ügyeiket intézők, illetve azok a személyek, akik erre az intéz-

mény vezetőjétől vagy megbízottjától engedélyt kaptak. A tanítási órákat külső személy csak 

az intézményvezető, az intézményvezető átruházott jogkörében a felelős vezető engedélyével 

látogathatja. 

e) Célunk, hogy a tanulók minél teljesebb számban vegyenek részt az iskolai tanulóközösségek 

foglalkozásain, az iskola által szervezett progamokon, rendezvényeken, versenyeken. 

f) Az iskolai foglalkozásokon kívül (pl. lyukasórán lévők) a tanulók a könyvtárban, az aulában, 

vagy oktatói felügyelettel az épület további részein is tartózkodhatnak, az intézmény területét 

nem hagyhatják el. 

g) A hetes jelzi az iskolavezetés felé, ha az oktató nem érkezett meg a becsengetést követő 10 

perc elteltével. 

h) A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti, a napi munkarendet az órarend és a csengetési rend 

határozza meg. 

i) A tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben oktatók látják el az ügyeletei beosztás szerint. 

j) A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát csak az iskolavezetés utasí-

tására, illetve kérésére lehet zavarni. 

 

A hetesek kötelességei 
a) A hetesek beosztását és egyéb felelősök kötelességeit az osztályfőnök, illetve az oktatók ha-

tározzák meg. 

b) Gondoskodnak a tanítás előtt és az óraközi szünetekben a termek szellőztetéséről. 

c) A tanóra után letörlik a táblát. 

d) Felelnek a terem tisztaságáért, és minden rendellenességet jelentenek az osztályfőnöknek 

vagy az órát tartó oktatónak. 

e) Felügyelik az osztályt az oktató megérkezéséig. (Ha becsengetés után 10 perccel a tanár nem 

jelenik meg, a hetes jelzi a tanári szobában) 

f) Minden óra elején jelentenek, és felsorolják név szerint a hiányzókat. 

g) A tanítás végeztével az ablakot becsukják a székeket asztalhoz rendezetten elhelyezik. 

h) Távozáskor leoltják a villanyt. 

i) Ha a hetes hiányzik, a névsorban utána következő tanuló helyettesíti. 
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j) A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt 

a fegyelmi büntetés módjáról. 

k) A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

Egyéni munkarend 
(4) 
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak ered-

ményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából hatá-

rozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A kérelemben meg kell jelölni az okot, ami miatt az 

egyéni munkarendet kérvényezik. Az egyéni munkarendet az intézményvezető engedélyezheti. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 
(5) 

a) A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon, és 

részt vegyen felzárkóztató órán, korrepetáláson, illetve a szakköri, sport- és diákköri csopor-

tok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozásokon). 

b) A tanórán kívüli foglalkozások célja lehet a tanulmányi hátrányok csökkentése, felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás, illetve különböző szakmához kötődő érdeklődés, 

sportolási igények megvalósítása. 

c) A tanórán kívüli meghirdetett foglalkozásokra október 1-jéig lehet jelentkezni írásban a fog-

lalkozást vezető szaktanároknál. 

d) A foglalkozásokra való jelentkezés után a foglalkozásokon való megjelenés kötelező. 

 

11.4. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intéz-
ményhez tartozó területek használatának rendje 
(6) 

a) Minden tanuló köteles a villamosenergiával, fűtéssel, az ivóvízzel takarékoskodni, az intéz-

mény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is 

figyelmeztetni. 

b) Az iskola épületeiben, helységeiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, saját és mások testi 

épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

c) Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják az oktatót/pedagógust az osztálytermekben, 

illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe, gyakorlati oktatás 

helyiségeibe csak az oktató, illetve gyakorlati oktató engedélyével és kizárólag szaktantárgyi 

felszereléssel lehet belépni. 

d) A gyakorlati termekben a tanuló köteles tisztán, rendben tartani munkahelyét, szerszámait és 

eszközeit. A gyakorlati foglalkozásokon a munkaruha, egyéb védőfelszerelés használata kö-

telező. A tanuló a gyakorlati foglalkozások közötti szüneten kívül a gyakorlati helyszínt rövid 

időre csak a gyakorlati oktató engedélyével hagyhatja el. Kicsengetés után az óraközi szüne-

tekben a szaktantermek, gyakorlati termek ajtaját zárva kell tartani 

e) A szaktantermekben (rajzterem, laborok, számítógépes termek, tornaterem, stb.) lévő elektro-

mos berendezések, műszerek és eszközök használata csak tanári felügyelettel engedélyezett. 

f) A tanulók a tantermek rendjét tiszteletben tartva tartózkodhatnak a tantermekben. A tanterem-

ben tartott utolsó tanítási óra után – az oktató felügyeletével – a tanulók a székeket a padokba 

betolják, a szemetet a padokból kiszedik. Az oktató feladata figyelni arra, hogy a tantermet a 

tanulók rendben hagyják el. 

g) Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani. A 

helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanítás-

ról. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti 
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napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes 

írásbeli engedélyével lehet. 

h) Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos.  

i) A falakra és a padokra írni vagy firkálni tilos! 

j) A fűtőtestekre az aula könyöklő párkányára és az ablakpárkányra ülni, onnan kihajolni és 

bármit kidobni nem megengedett. 

k) Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

e) A kerékpárral vagy motorkerékpárral érkezők járműveiket csak a kijelölt helyen tárolhatják. 

Az intézmény belső udvarán (térkőburkolattal ellátott rész) a gépjárműforgalom kizárólag 

áruszállítás idejére engedélyezett, azon parkolni tilos. 

l) Az iskola területén tanulóknak járművel közlekedni tilos. 

m) A foglalkozások közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanárok és a diákok ezt a jogot 

kötelesek tiszteletben tartani. A szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben vagy az 

udvaron tartózkodhatnak, ahol az ügyeletes tanár rendelkezéseit meg kell tartani. Az informa-

tikatermekben, szaktantermekben, műhelyekben és a szertárakban csak az illetékes tanár je-

lenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A diákok kulturált magatartása alapfeltétele annak, 

hogy tevékenységükben ne zavarjanak másokat. 

n) Az iskola tanulóinak étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfében a foglakozások közötti 

szünetekben és tanítás nélküli időben (pl.: a tanulónak nincs órarend szerint órája) vásárolhat-

nak a tanulók.  

o) Ebédelni: 11:30 órától 14.00 óráig lehet ebédszünetben vagy tanítás után. Étkezni kulturáltan 

és fegyelmezetten illik. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára. Az étkezés befejezése 

után az asztalokat tisztán hagyva kell elhagyni az ebédlő helyiséget. 

p) iPod, MP3, MP4 lejátszó, okostelefon, okosóra, táblagép stb. használata az iskolában tanórai 

projektekben kifejezetten tanári kérésre lehetséges.   

q) A tantermekben elhelyezett multimédiás eszközöket a szaktanár engedélye nélkül nem hasz-

nálhatják a diákok. 

r) Az internetes közösségi oldalakat a tanulók csak a rájuk vonatkozó szabályoknak megfelelően 

használhatják. Hamis adatokkal történő regisztráció vagy a keresztény szellemiséggel össze 

nem egyeztethető tartalmak feltétele fegyelmező büntetést vagy fegyelmi eljárást von maga 

után.  

s) A diákok helyes személyiségfejlődésének érdekében tilos a pornográf tartalmú képek, újságok 

és elektronikus adathordozók behozatala az intézménybe! 

 

Az informatika termek használati rendje 
(7) 
Az informatikai rendszert az iskola üzemelteti. Az informatikai rendszer célja a felhasználók azon 

igényeinek kielégítése, amelyek az iskola Szakmai Programjában és a Szervezeti és Működési Sza-

bályzatában megfogalmazott oktatási tevékenységekkel kapcsolatosak. Ennek megfelelően az infor-

matikai rendszer erőforrásait külön engedély nélkül tilos kereskedelmi, vagy egyéb nem iskolai célra 

használni.  

A számítástechnikai eszközök telepítése, elhelyezése, az előírásoknak megfelelő üzembe helyezése 

kizárólag a rendszergazda feladata. A rendszergazda akadályoztatása esetén az intézményvezető meg-

bízhatja az informatika szakos oktatókat ezen feladatok ellátásával. 

Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak be kell tartani az alábbiakat: 

a) Minden olyan előírást, mely az eszközök kezelési útmutatójában szerepel.  

b) A szoftverek, dokumentumok használata, létrehozása során a szerzői jogokra vonatkozó jog-

szabályokat. 

c) A munka és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat. 
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d) Tilos az informatika teremben ételt, italt fogyasztani, tárolni. 

e) Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani. 

f) Tilos a számítógépekre engedély nélkül szoftvert telepíteni, illetve engedély nélkül eltávolí-

tani. 

g) Tilos nagyméretű saját tulajdonú fájlok elhelyezése a szerveren. 

h) Tilos nagyméretű fájlokat (>200 MB) fogadni, illetve küldeni az Interneten. 

i) Tilos illegális vagy bármilyen jogszabályba ütköző tevékenységet folytatni. 

j) Tilos a telepített szoftverek konfigurációját engedély nélkül megváltoztatni. A felhasználók 

kötelesek minden meghibásodást jelenteni az oktatónak vagy a rendszergazdának.  

k) Elektromos meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén, az eszközt áramtalanítani kell. 

l) Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet 

áramtalanítani kell a főkapcsolóval. 

m) Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, melyekre engedélyt és jogosultságot kapott. 

n) Tilos engedély nélkül az iskolán belül modemet üzemeltetni, vagy bármilyen más online mó-

don kapcsolatot létesíteni egy belső hálózati gép és a külvilág valamely számítógépe között. 

o) Tilos a rendszer erőforrásait indokolatlanul nagymértékben terhelni. 

p) A diákok a számítástechnika terem előtt várakoznak az óra megkezdése előtt, és az oktatóval 

együtt vonulnak be a terembe.  

q) Ha a tanuló valamilyen rendellenességet észlel (hiány, alkatrész sérülése, meghibásodása, 

egyéb problémák), azonnal köteles azt az oktatónak jelenteni. 

r) A diáknak lehetősége van saját állományairól biztonsági másolatot készíteni és az iskolai há-

lózattól függetlenül tárolni. A szervereken, gépeken tárolt állományok sérüléséért, megsem-

misüléséért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal. 

s) A tanuló köteles az általa hozott másodlagos tárolóegység tartalmát használat előtt vírusellen-

őrzés alá vetni. 

t) A hálózaton a jogellenes, rasszista vagy erőszakra buzdító, szeméremsértő, politikai vagy a 

szerzői jogokat sértő, ill. bármilyen törvénysértő anyagokat tárolni, az Internetre kiajánlani 

vagy az Internetről letölteni, a levelezőrendszert ilyen anyagok forgalmazására használni tilos. 

u) Az óra végén az oktató köteles ellenőrizni, hogy az órán részt vett tanulók rendben, hiányta-

lanul hagyták-e a számítógépeket, illetve a hozzá kapcsolódó eszközöket. Miután minden diák 

elhagyta a termet, az ajtót be kell zárni. 

 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és működési rendje  
(8) 

a) Az iskolába való beiratkozással a tanuló ill. a dolgozói jogviszony létesítésével a dolgozó 

automatikusan a könyvtár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabá-

lyok betartására. A szolgáltatások használóinak körét az intézményvezető bővítheti.  

b) A könyvtár használata ingyenes.  

c) A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, kisebbik része részben kölcsönöz-

hető. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.  

d)  Részben kölcsönözhetők, pl. a folyóiratok, szótárak, lexikonok vagy az 1-1 példányban talál-

ható dokumentumok.  

e) A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 21 nap, mely korlátlanul meghosszabbítható.  

f) A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyv-

táros és az olvasó megállapodása határozza meg.  

g) Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles má-

sik példányról gondoskodni. Ha másik példány nem szerezhető be, a dokumentum elvesztője 

kártérítési díjat köteles fizetni. A kártérítési díj összegét a könyvtáros állapítja meg. Az összeg 
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megállapításánál a dokumentum valós értékét, nem pedig az egykori beszerzési árát kell ala-

pul venni.  

h) Amennyiben a tanuló a könyvtári tartozását a kölcsönzési idő lejárta után nem rendezi, a 

könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez vagy az intézmény vezetőjéhez fordul.  

i) A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat 

rendezni kell.  

j) Az ingyen tankönyveket tiszta állapotban kell visszaszolgáltatni, amikor arra a könyvre, köny-

vekre már nincs szükség. Ha érettségi tantárgy könyveiről van szó, akkor a tartozást legkésőbb 

az érettségi bizonyítvány átadása előtt kell rendezni.  

k) A környezet, a polcok, könyvek, asztalok, egyéb berendezések, a könyvtár terem óvása, véd-

elme, megőrzése minden tagnak kötelessége, ezek szándékos rongálása esetén a kár megtérí-

tésére köteles az, aki azt elkövette. 

l) A könyvtár informatikai eszközeinek épségére, szabályos működtetésére mindenkinek köte-

lessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a használó anyagi felelősséggel tarto-

zik, s a kárt megtéríteni köteles. 

m) A könyvtárba ételt és italt behozni szigorúan tilos. 

n) A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést. Hangoskodással, 

szertelen mozgással az ott tanulókat, dolgozókat nem szabad zavarni. 

o) Az iskolai könyvtár heti 22 órában tart nyitva. A könyvtár helyiség tanteremként is funkcionál, 

ezért a nyitvatartás a könyvtári tanórákhoz igazodik; tehát az adott tanévre érvényes:  

Hétfő-csütörtök: 9:30-14:00, péntek: 8:00-12:00 

 

A tanműhelyek, gyakorlati oktatótermek használata 
(9) 

a) A tanulók a tanműhelyekben, gyakorlati oktatóteremben csak a szakoktató engedélyével tar-

tózkodhatnak. A tanulóknak a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt legalább 10 perccel 

meg kell jelenniük a gyakorlati oktatás helyszínén. 

b) Az öltözőben értéktárgyakat nem hagyhatnak, azokat az oktatóknak megőrzésre át kell ad-

niuk. Az öltözőkben hagyott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.  

c) A tanulóknak a gyakorlati foglalkozáson a munkavédelmi szabályoknak megfelelő munkaru-

hában, a gyakorlati oktatásra alkalmas állapotban kell megjelenniük. A különböző ékszerek 

viselése, a hajviselet a szakmai szabályok vagy a szakoktató utasításai alapján korlátozható. 

d) A tanuló a gyakorlati foglalkozások során az eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal különös 

gondosággal köteles eljárni, vigyáznia kell mások és saját testi épségére, a rábízott berende-

zésekre, eszközökre.  

e) Az anyagokkal takarékosan, kellő gondossággal köteles gazdálkodni. 

f) Bármilyen rendellenességet, balesetet azonnal jelentenie kell a gyakorlati oktatónak, és min-

dent meg kell tennie a veszélyhelyzet elhárításáért.  

g) A foglalkozások végén a tanuló a munkahelyét rendben és tisztán hagyja el. 

 

A tornaterem használati rendje 
(10) 

a) A tornaterem és a kondicionáló terem tanítási időben és tanítási időn kívül csak a testnevelők 

engedélyével és felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a kollégiumi nevelők 

által felügyelt kollégiumi foglalkozások 

b) A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal 

hozni. A felmentett tanulónak a testnevelők által kijelölt helyen kell tartózkodnia az óra teljes 

időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan a mulasztása.  
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c) Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók felmentésükről 

az iskolaorvosi igazolást szeptember végéig át kell adniuk a testnevelőnek. Az egy foglalko-

zásnál hosszabb időtartamra szóló felmentéseket (teljes, könnyített, gyógytestnevelés, sérülés 

után) csak szakorvosi javaslatra fogadható el.  

d) Esetenkénti felmentést a testnevelő adhat szülői írásbeli kérésre vagy a háziorvos, valamint 

az iskolaorvos javaslata alapján. Az eseti felmentés kérelmeket (szülői, orvosi) írásban a fog-

lalkozás megkezdése előtt kell átadni az oktatónak Az állandó felmentéssel rendelkező tanu-

lóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az a tanítási nap első vagy az utolsó órája.  

e) A testnevelés órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, 

csak ezután mehetnek be, majd átöltözés után a becsengetésig az öltözőben fegyelmezetten 

várják a testnevelőt.  

f) Az öltözők rendjéért, tisztaságáért a tanulók felelősek. 

g) A tanulóknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a baleset- és munkavédelmi előírásokat. 

h) Tanórai baleset esetén, a tanulónak azonnal jeleznie kell sérülését testnevelőjének. 

i) Kötelező felszerelés a sportfoglalkozáson: tornacipő (teremben váltó cipő), sötétkék torna-

nadrág, fehér póló (Szent Bazil logós), fehér zokni, melegítő (időjárástól függően). 

j) A sportfoglalkozásokon, testnevelés órákon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyak-

láncot, lógó fülbevalót, látható helyen viselt testékszert. 

k) A foglakozás befejezését követően a tanulók – tisztálkodás, átöltözés – a mosdókat és az öl-

tözőke tisztán kötelesek átadni a következő csoportnak.  

l) A foglalkozás befejezését követően a sportszereket vissza kell pakolni a helyükre. 

m) A különböző foglalkozásokon a tornateremben és a sportudvaron pedagógus felügyelete nél-

kül a tanulók nem tartózkodhatnak. 

n) A tornaterembe csak az előző osztály távozása után lehet bemenni, tanári felügyelettel. 

o) Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, a sérülést vagy rongálást azon-

nal jelenteni kell a testnevelőnek! 

p) Az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszerelésekért az iskola felelősséget nem vállal.  

q) Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben, az előtérben és a lelátón 

egyaránt tilos!  

r) A tornatermi villanykacsolókat, konnektorokat csak a szaktanárok, portások kezelhetik.  

s) Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes!  

t) A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem lehet kivinni!  

u) A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen kell használni, vigyázni kell azok épsé-

gére, a szándékosan okozott kárt köteles a tanuló megtéríteni! 

v) A tornateremből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhat a tanuló! 

 

A kápolna használati rendje 
(11) 
Görögkatolikus iskolánk életének, mindennapjainak fontos színtere a Kápolna, melynek elsődleges 

funkciója, hogy az egyéni és közös imádságnak, elcsendesedésnek, szertartásoknak, hitéleti tevékeny-

ségnek helyszíne legyen. A Kápolna ebből fakadó sajátos jellegét mindenki köteles tiszteletben tar-

tani.  

a) Területén kerülni kell minden olyan tevékenységet, magatartást, amely a fenti célok teljesü-

lését megzavarja, akadályozza.  

b) A közös kápolnai programok mellett tanítási szünetekben egyéni imádság, elcsendesedés cél-

jából a Kápolna földszinti része mindenki számára rendelkezésre áll, az emeleti részen közle-

kedni, a karzaton tartózkodni oktatói felügyelet nélkül tilos. 
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12. A TANTÁRGYVÁLASZTÁS, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSO-
LATOS SZABÁLYOK 

a) A tanuló az intézmény helyi tanterve alapján választhat a szabadon választható tantárgyak 

közül. A választás során a csoportok szervezésére vonatkozó helyi tantervi és Szakmai 

Programbéli előírásokat be kell tartani.  

b) A szabadon választható tantárgyak (fakultáció, nyelvvizsga felkészítő) felvételére jelent-

kezni az előző tanévben kell a jogszabályokban elrendelt időpontig az intézményvezető 

által nyilvánosságra hozott módon. A választás bármilyen módosítására csak az intéz-

ményvezetőhöz a szorgalmi idő végéig benyújtott írásbeli kérelemre tanév végén kerülhet 

sor.  

c) Tanév közbeni módosítás csak egyedi elbírálás alapján alapos indokkal lehetséges. Emelt 

szintű csoportba való átlépést az intézményvezető csak a helyi tanterv követelményeire 

épülő különbözeti vizsga letételével engedélyezheti a tanuló számára. 

d) Az intézményvezető minden év április 15-ig teszi közzé a tájékoztatót a választható tan-

tárgyakról.  

e) A tanulók, kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselők, minden év május 20-ig írásban 

adhatják le a tantárgyválasztással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcso-

latos döntésüket az osztályfőnöknek, aki azt továbbítja az intézményvezetőnek. 

f) A tanuló, illetve a szülő az intézményvezető engedélyével írásban módosíthatja a tantárgy-

választással, valamint a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.  

g) Az így felvett szabadon választott tanítási órákra értékelés, osztályozás, a hiányzás igazo-

lása szempontjából a kötelező tantárgyakkal azonos elbírálás vonatkozik.  

h) Az emelt szintű képzésről kilépni írásos kérvény alapján, az intézményvezető engedélyé-

vel, a szülő egyetértő aláírásával lehet. Nem engedélyezhető az emelt szintű képzésről 

való kilépés, ha az, a csoport megszűnésével járna. 

i) Amennyiben a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni valamely tantárgyból, azt 

köteles jelezni a szaktanárnak őszi vizsgaidőszakot megelőzően január 31-ig, tavaszi vizs-

gaidőszakot megelőzően előző év szeptember 30-ig. 

 

12.1. A szabadon választható fakultációs tantárgyak 
 

(12) 
a) A szabadon választott tantárgyat (fakultáció) a 11. és a 12. évfolyamon heti 2-2 órában vá-

laszthatják a tanulók, melyről a tanulónak és a szülőnek közösen kell nyilatkozni. Egy tanu-

lónak két különböző szabadon választott tantárgyat kell választania. 

b) A kötelező minimális óraszámokat (11. és 12. évfolyamon 35-35 óra) az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet szabályozza. Intézményünkben ennek része a szabadon tervezhető órakeret, 

ezért a szabadon választható tantárgy felvétele minden tanuló számára kötelező. 

c) A szabadon választható tantárgyak: matematika, informatika, fizika, magyar, történelem, 

dráma és tánc, biológia, kémia, földrajz, testnevelés, hittan, vizuális kultúra, angol nyelv, né-

met nyelv, olasz nyelv. 

d) A szabadon választott tantárgyakat emelt és/vagy középszinten hirdeti meg az iskola. A tanu-

lók az igényüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően döntik el, hogy – a felkínált 

lehetőségekből – milyen tantárgyakat és milyen szinten szeretnének tanulni. Az emelt szintű 

felkészítést megnövelt tananyag és az emelt szintű követelmény jellemzi. Lehetőséget biztosít 

a sikeres emelt szintű érettségi vizsga letételére valamint a felsőfokú tanulmányokra történő 

felkészülésre. 

e) A szabadon választható tantárgyat a tanuló 2 tanévre választja. 
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f) Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig kö-

teles azon részt venni. A szabadon választott tantárgyat az értékelés, minősítés, mulasztás és 

a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

g) Ha a szabadon választott tantárgyat az adott évfolyamon már nem tanulja a tanuló (pl. földrajz, 

kémia stb.), akkor a tantárgyat félévkor és év végén a szaktanár önállóan, ha viszont az alap-

órához kapcsolódik (pl. biológia, magyar, idegen nyelvek, történelem stb.), akkor az alapórá-

val együttesen értékeli.  

h) A szabadon választott órákat 2 tantárgycsoportba szervezzük. Az egy tantárgycsoportban lévő 

órák azonos időben vannak, ezért egy tantárgycsoportból csak egy tantárgy választható. Tö-

rekszünk arra, hogy a leggyakoribb tantárgy-párok (pl. magyar-történelem, matematika-fi-

zika, biológia-kémia) együtt választhatók legyenek, ezért az egyiket az első, a másikat a má-

sodik tantárgycsoportban hirdetjük meg. 

i) Egy fakultációs csoportot csak minimum 4 jelentkező esetén lehet elindítani. Kivétel a köte-

lező érettségi tantárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, első idegen 

nyelv) meghirdetett emelt szintű fakultáció. Intézményvezetői engedéllyel a szabadon válasz-

tott tantárgy alacsonyabb létszámmal is elindulhat. 

j) Iskolánkban minden olyan tantárgyakból hirdetünk szabadon választható tantárgyat, ame-

lyekre az elmúlt években jelentkeztek a tanulóink és iskolánkban érettségi vizsgát lehet tenni.  

 

Szabadon választható tantárgyak 
(13) 
Az „E” az emelt szintű, a „K” a középszintű felkészítést takarja. 

 

1. tantárgycsoport 2. tantárgycsoport 

Matematika E Informatika/Digitális kultúra E 

Matematika K Informatika/Digitális kultúra K 

Dráma E Fizika E 

Biológia E Földrajz E 

Történelem E Magyar E 

Vizuális kultúra E Kémia E 

Német nyelv / Angol nyelv / Olasz nyelv E Testnevelés E 

 Hittan K 

 Német nyelv / Angol nyelv / Olasz nyelv E 

 

 

12.2. A szabadon választható tantárgyak választásásával kapcsolatos eljá-
rásrend 
(14) 
A szabadon választható tantárgyak választása kétfordulós, mely mindkét esetben papír alapon törté-

nik. 

Az 1. fordulóban történik az előzetes jelentkezés (igények felmérése). Az iskola által kiadott nyom-

tatványon meghirdetett szabadon választható tárgyakból kell kiválasztani a két különböző fakultációs 

tárgyat. A választás kötelező. Egy tantárgycsoportból csak egy tantárgyat lehet választani. A válasz-

tást a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik. Amennyiben valamely szabadon választható tan-

tárgyból 4 fő alatt volt a jelentkezés, a tantárgy a 2. fordulóban már nem kerül meghirdetésre. 

A nyilatkozat benyújtásának határideje május 20. A határidő jogvesztő. 
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A 2. fordulóban csak azok a diákok nyilatkoznak, akik olyan tantárgyat jelöltek meg az 1. forduló-

ban, amelyre nem volt elegendő jelentkező. Nekik ebben a fordulóban az előző fordulóban meghozott 

döntésüket módosítaniuk kell. Az új választást a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik. 

 

 

12.3. A jelentkezés módosítása, a fakultációváltás 
(15) 
Egy tanévben egy tanuló egy alkalommal módosíthatja a szabadon választott tantárgyait! Intézmé-

nyünkben ez intézményvezetői engedéllyel, szeptember 10-ig lehetséges. Eddig az időpontig kell 

kérvényezni a fakultációválasztást az évismétlő tanulóknak is. Ehhez az intézményvezetőnek címzett, 

a szülő és a tanuló által aláírt kérelmet kell benyújtania. Ha a fakultációváltás a csoport megszűnésé-

vel járna, nem engedélyezhető. 

Az engedélyezett váltás feltétele a különbözeti vizsga letétele. A tanuló akkor válthat fakultációs tan-

tárgyat, ha a különbözeti vizsgát sikeresen teljesítette. A tanuló a szabadon választott tantárgyat csak 

az intézményvezetői határozatban feltüntetett időponttól változtathatja meg. 

 
Mentesítés egyik vagy mindkét fakultációs tantárgy tanulása alól 
(16) 
Aki előrehozott érettségi vizsgát tesz, az adott tantárgy fakultációs foglalkozása alól automatikusan 

mentesül az érettségi vizsga szintjének megfelelően, a csoportból való kilépési szándékát ebben az 

esetben is írásban kérvényezni kell az intézményvezetőnél. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
(17) 

a) Jelen Házirend 2022. szeptember 1-jétől hatályos és visszavonásig érvényes, egyúttal az ér-

vényben lévő Házirend hatályát veszti. 

b) Jelen Házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyet-

értési jogának gyakorlása után. 

c) Jelen Házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél. 

d) Jelen Házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon be-

lül az 

e) osztályfőnökön keresztül gondoskodik. 

f) A Házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően 2 évenként felülvizsgálja. 

g) A Házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. 

 

 

 

 

Hajdúdorog, 2022. augusztus 22. 

 

 

(P. H.) 

Juhász Anikó 

 megbízott intézményvezető 
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