
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 

Győr 

 

H Á Z I R E N D  

5-12. évfolyam 

1. Bevezetés 

 

A iskolai közösség életét a házirend szabályozza. A házirend jogokat és elvárásokat fogalmaz meg az iskola 

tanulóival szemben. Előírásai a közösség minden tagjára kötelezőek, megtartásukért mindenkit felelősség 

terhel. A szervezet bármely tagjának egyéni joggyakorlása nem sértheti más tagok jogát és nem zavarhatja a 

tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét. 

A nevelőtestület tagjai az iskola összes tanulójáért felelősek, nemcsak azokért, akiket tanítanak. 

Joguk és kötelességük egyben, hogy felhívják a tanulók és hozzátartozóik figyelmét a házirend betartására. 

Házirendünknek az általános elvárásai az iskolában gyakorlatot folytató főiskolai hallgatókra és a kollégium 

valamennyi tanulójára is vonatkoznak. 

 

2. Általános elvárások, kötelességek 

 

Az általános emberi együttélési szabályokat a tanulóknak is kötelessége megtartani. Az általános 

kötelességeket a közoktatási törvény 12. §-a tartalmazza. A tanulmányi kötöttségeket, kötelezettségeket és a 

továbbhaladás feltételeit a pedagógiai program rögzíti. Ezek megtartása mellett az alábbi kiegészítések 

érvényesek iskolánkban:  

 

2.1. Tanulóink egymás közti viselkedését baráti jóindulat jellemezze. Egymáshoz megbecsüléssel szóljanak, 

a fiatalabb társaiknak felelősségérzettel adjanak példát a jóban. Felnőttekkel szemben udvariasak és 

előzékenyek legyenek. Magatartásuk legyen kulturált, fegyelmezett. Beszédstílusuk is tükrözze 

keresztény életmódjukat.  

2.2. A tanulók egymás közötti párkapcsolatukat ne demonstrálják az iskolában. Köszönés a napszaknak 

megfelelően, egyházi személyeknek Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az iskolán belül a tanulók minden 

felnőttet köszöntsenek. 

2.3. A tanulók, a tanárok és minden itt dolgozó személy anyagi felelősséggel tartozik a rájuk bízott és 

általuk használt iskolai berendezésekért és anyagokért. A szándékosan okozott kárt meg kell téríteni a 

mindenkori törvényi szabályozás szerint. Az osztálytermekben okozott kárért az a kárt okozó tanuló 

visel kártérítési felelősséget. A tanuló által fegyelmezetlenségből okozott kár a kötelező megtérítés 

mellett a fegyelmi vétség kategóriába esik, fegyelmi típusú következményekkel is jár. 

2.4. Az iskola a tanítás alatt a nevelőmunka színtere, tehát munkahely is, nem pedig önkényes szabadidős 

foglalkozások helyszíne. 

2.5. Iskolánk keresztény szellemiségével össze nem egyeztethető, esetleg kifejezetten ellentétes jelképek 

viselete: a hasat és derekat fedetlenül hagyó topok,  túlzottan rövid szoknya, indokolatlan, agressziót 

kifejező fekete ruházat jelképekkel, hanyag hajviselet, fölösleges ékszerek, testékszerek, műköröm, 

tetoválás s ezek reklámozása nem megengedett. Ez az előírás vonatkozik az osztálytermek tanulók által 

történő díszítésére is.(pl.filmplakátok, képek) 

2.6. A fiúknak fülbevaló viselése tilos. 

2.7. Az iskolai tanórákon, valamint tanórákon kívüli tevékenységeken nem szabad sem  rágózni sem enni.  

2.8. Az iskolában, illetve az iskolán kívüli, iskolai szervezésű programokon a felesleges és/vagy veszélyes 

tárgyak (pl. ékszerek, kés, gyufa, játékok, kártya, nem a tanmenethez kapcsolódó eszközök, újságok és 

egyéb kiadványok stb.) nem használhatók. 

2.9. Az iskolába mobiltelefon szükség esetén hozható, de a tanítási órák és iskolai rendezvények alatt nem 

használható. A készülékeket tanítási órákon, iskolai előadásokon, foglalkozásokon kikapcsolva vagy 

lehalkítva a padról elrakva szabad tárolni.  Nem megengedett fényképek, hang illetve videofelvétel 

engedély nélküli készítése, publikálása.  

 

2.9.1.  A fényképekkel, internetes publikálással való visszaélés, lopás legalább igazgatói 

figyelmeztetést von maga után, a tettről az osztályt tanítókat értesíteni kell.  

 



 

2.10. Mindennemű labdajátékot csak a sportudvaron lehet felügyelet mellett játszani. 

2.11. A faliújság és a dekoráció az iskola keresztény szellemiségét tükrözze.  

2.12. A diákok által az iskolába hozott vagy a tanulóktól beszedett nagyobb összegű pénzt napközbeni 

tárolásra az iskola titkárságára kell leadni. 

2.13. Az iskola nem vállal felelősséget a pénz, ékszer vagy egyéb nagy értékű tárgyakért, amennyiben azt 

a tanulók a tanítási időben maguknál tartják. 

2.14. Hajviselet: mind a fiúknál, mind a lányoknál a nem feltűnő, rendezett hajviselet az elvárás. 1-8. 

évfolyamig a hajfestés, kozmetikázott arc és körömfestés nem megengedett. A hivalkodó színű 

körömlakkozás, műköröm (egyik évfolyamon sem megengedett. 

2.15. Napközben a szentély tisztelete miatt nem szabad az aulán átjárni.  

2.16. Az iskola területén és annak környékén, valamint az iskolán kívüli szervezett programokon az iskola 

tanulóinak tilos a dohányzás. 

2.17. Mindennemű drog használata, tárolása és árusítása szigorúan tilos nemcsak az iskolában, hanem azon 

kívül is. (Ennek az elvárásnak be nem tartása a legszigorúbb fegyelmi következményekkel jár.)  

2.17.1.  Az a tanuló, aki ittasan vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt jelenik meg tanórán és az 

iskolai rendezvényeken, iskolához kötődő programokon, igazgatói figyelmeztetést kap.  

2.18. A tanuló ruházata legyen mindig tiszta, rendes, szerény és egyszerű. Öltözete a katolikus iskolához 

méltó legyen.  

Az osztályfőnök és minden pedagógus feladata, hogy figyelemmel kísérje a tanulók esztétikus 

megjelenését. Indokolt esetben figyelmeztesse a tanulót és értesítse a szüleit is. 

Amennyiben valamelyik tanuló ruházata nem felel meg a házirend előírásainak, ( ez ünnepi 

alkalmakra is vonatkozik ): 

- első alkalommal a tanuló figyelmeztetést kap: az osztályfőnök írásban jelez az ellenőrzőn keresztül a 

szülőnek. 

- második alkalommal a tanulót a számára következő fokozatú fegyelmi büntetést kap. 

( A szabályellenes öltözködést a tantestület egységesen és kötelező jelleggel bírálja el, előírás és nem 

pedig lehetőség a tanulók figyelmeztetése és az eljárások alkalmazása. ) 

2.19. Testnevelési órákon kötelező öltözet:  sötét nadrág, egyenpóló, fehér zokni és tornacipő. 

2.20. Ünnepi alkalmakkor: sötét alj ill. nadrág, fehér ing vagy blúz és az iskola egyen nyakkendője. 

2.21. A tisztaság megőrzése érdekében váltócipő használatát javasoljuk. A kabátokat a szekrényben 

vállfára vagy az osztályteremi fogasokra akasztva tartják a tanulók. 

2.22. Ünnepélyek alkalmával a gyermekek a kezdés előtt legalább 10 perccel az osztályfőnök vezetésével 

osztályonként rendben, csendben vonulnak az aulába. Elfoglalják kijelölt helyüket. (a földszinti osztály-

termekből a földszinten, az emeleti termekből a fő- és hátsó lépcsőn érkezzenek a tanulók. ) 

2.23. A iskolai osztálymiséken a tanulók részvétele kötelező.  

 

 

3. Az iskola munkarendje 

 

3.1. A tanítás kezdése 

 

3.1.1. Minden reggel 7.15-7.50-ig szentmise van az iskola kápolnájában gyermekek, pedagógusok és 

hozzátartozók részére. (A korán érkező tanulók is szentmisén vehetnek részt, valamint mindenkinek - 

az iskolába érkezéstől függetlenül - lehetősége van a folyamatos bekapcsolódásra. A szentmise előtt 

nem lehet az osztálytermekben tartózkodni.  

3.1.2. A szülők a gyermekeket csak a portáig kísérik és a tanítás befejeztével itt illetve az aula előterében 

várják meg őket.  

3.1.3. A reggeli szentmisék a pasztorális csoport beosztása szerint szerveződnek. 

3.1.4. Kapunyitás az udvar felől 7.15-kor. (Aki korábban érkezik, misére mehet.) 

3.1.5. Negyed 8-tól gyülekező az iskola  belső udvarán, lehetőleg osztályonként. 

3.1.6. Bevonulás a tantermekbe 1/2 8-tól csendben. Rossz idő esetén folyamatos bevonulás a belső udvar 

felől. A tetőtéri osztálytermeket a tanulók reggel csak 7.50 után, a szentmise befejeztével foglalhatják 

el, addig az első emeleti folyosón várakoznak. 



3.1.7. A gazdasági udvar és az óvoda és a kollégium felől a tanulóknak a bejárás tilos. A vétséget elkövető 

osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

3.1.8. A tanulók az iskolába legkésőbb 7.50-ig érkeznek. Akik késnek, azoktól ez időpont után a 

főbejáratnál ügyelő nevelő elveszi az ellenőrző könyvét és adminisztrálni a titkárságon keresztül az 

adott osztályfőnököknek továbbítja, aki mérlegeli a késés okát (7.50-kor bezárják a belső udvarra 

vezető kaput, hogy a késők csak a főbejáraton keresztül közlekedhessenek.) (A késésről igazolást nem 

fogadunk el, kivéve bejárók busz vagy vonatkésése.) 

3.1.9. A tanulók kerékpárjaikat csak a számukra kijelölt kerékpártárolóba tehetik.  

3.1.10. A tanulók kabátjaikat a szekrénybe vállfákra rakják, előkészítik az 1. órához szükséges 

felszerelést, átismétlik a tananyagot. Jelző csengetéskor az osztályban várják és felállva köszöntik a 

nevelőt. 

3.1.11. A tanítás imádsággal kezdődik. 

3.1.12. A tanítási órát előzetes engedély nélkül zavarni nem szabad !  

3.1.13. Az iskola épületét tanítási idő (a tanuló utolsó órájáig) alatt a tanulóknak engedély nélkül 

elhagyni nem lehet! Csak írásos tanári engedély (osztályfőnök, pótosztályfőnök, iskolavezetés) 

fogadható el. Amennyiben a tanuló ilyen engedély nélkül hagyja el az iskolát, osztályfőnöki 

figyelmeztetést kap. 

  

3.1.14. Csengetési rend 
 

Óra Jelző be Becsengetés Jelző ki Kicsengetés 

1. 7.58  8.00   8.43  8.45 

2. 8.53  8.55   9.38  9.40 

3. 9.53  9.55   10.38  10.40 

4. 10.48  10.50   11.33  11.35 

5. 11.43  11.45   12.28  12.30 

6. 12.38  12.40   13.23  13.25 

7. 13.28  13.30   14.13  14.15 

 

 

3.1.15. A szünetekben nem kötelező elhagyni az osztálytermet, de szaktanári büntetést von maga 

után, ha a házi feladatát készíti, illetve ha rendbontásra használja a pihenésre szánt időt. 

3.1.16. Jelző csengetés után a tanulók helyükön, az osztályteremben az órára előkészülve várják a 

tanárt. Sorakozni a szaktantermek előtt kell rendezetten. 

3.1.17. A szünetekben az osztály rendjének fenntartása a hetesek feladata.  

3.1.18. A szünetekben kerülni kell a folyosón a kiabálást és minden olyan játékot, viselkedést amely 

veszélyezteti a tanulók testi épségét, vagy rongálást okoz.  

3.1.19. Tetőtéri termek órái esetén a tanulók a jelzőcsengetés után sorakozzanak fent az adott terem 

előtt. 

3.1.20. A szaktanteremben, a tornateremben csak a tanár jelenlétében tartózkodhatnak tanulók! A 

biológia, kémia, számítástechnika, rajz szaktanterembe nem szabad táskát, kabátot bevinni. 

3.1.21. Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel (pl. baleset…) haladéktalanul szólnia kell a 

leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 

3.1.22. A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatást ad a baleset és tűzvédelmi 

szabályokról, amelyeket a tanulók kötelesek megtartani. 

3.1.23. A testnevelés-, technika-, kémia-, fizika, biológia órákra sajátos baleset és tűzvédelmi 

szabályok vonatkoznak. Ezeket a szaktanárok ismertetik az első órán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. A tanítás befejezése 

 

3.2.1. A tanítás imádsággal fejeződik be. 

3.2.2. Az utolsó órát tartó tanár és a hetesek ellenőrzik  az ablakokat és a terem állapotát. 

3.2.3. A tantermet a tanár vezetésével hagyják el a tanulók, a hetes a tantermet bezárja és a kulcsot leadja a 

portásnak. 

3.2.4. A tanulók székeiket felfordítva tegyék fel a padjaikra. 

3.2.5. Amennyiben az osztály a tantermét nem az utolsó órán hagyja el, a rendrakásra és a terem bezárására 

vonatkozó előírás a „napközbeni” utolsó órára is vonatkozik. 

3.2.6. A tanítás idején kívül a tanulók csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak a tanteremben. 

3.2.7. Ebéd  az utolsó tanítási óra után. 

3.2.8. A lyukasórán lévő gyermekek, és azok a nem napközis tanulók, akik tanítás után - valamilyen okból 

(nagyobb testvérüket várják, szakkörön, sportkörön, fakultáción vesznek részt stb.) - az iskolában 

maradnak és egy kijelölt teremben (könyvtár) - felügyelettel - tartózkodhatnak. Ott csendben 

tanulhatnak. A tanítás, illetve ebédelés után a tanulónak ha nincs délutáni elfoglaltsága az iskolát el 

kell hagynia.  

3.2.9. Az iskolai rendezvényeken a tanulók tanáraik, osztályfőnökük útmutatása szerint viselkedjenek, 

viselkedésükkel magatartásukkal segítsék a rendezvény eredményességét,  a nevelő kérésére 

segítsenek az előkészületben. 

3.2.10. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével szabad 

elhagyni. 

3.2.11. Az iskola a tanuló szüleivel az ellenőrző ill. tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot, 

ezért ezt a tanuló minden nap tartsa magánál és a bejegyzéseket a szülőknek, tanároknak be kell 

mutatni.  

3.2.12. Az 5-8. évfolyamosok számára a tanítás befejezését követően tanulószobai foglalkozást 

biztosít az iskola. A foglalkozáson a tanulók szülői kérésre vehetnek részt. A résztvevő tanulók 

magatartás és szorgalom értékelésénél ezt figyelembe veszi a nevelőtestület.  

3.2.13.  

 

3.3. Ebédeltetés 

 

3.3.1. Az ebédlőbe a tanulók osztályukkal együtt tanári kísérettel érkeznek. Ha az utolsó órát tartó tanár 

nem tudja lekísérni a tanulókat az ebédlőbe, akkor az osztály a hetesek vezetésével megy ebédelni.  

A főbejárat környékén – fotelok, hirdetőtáblák– nem szabad a táskákat, kabátokat lerakni, ledobálni, a 

földön, lépcsőn üldögélni. A kabátokat, táskákat csak az arra kijelölt helyre lehet mind a reggeli, mind 

pedig a délutáni órákban helyezni! 

Testnevelés felszereléseket ne hagyják a gyerekek a fogasokon! 

3.3.2. Az ebédlőben csak a befizető étkezők tartózkodhatnak. 

3.3.3. Ebédelni a tanítási órákat követően lehet az ebédkártya érvényességének ellenőrzését követően. A 9-

12. évfolyamon az ebédet lyukasórákban és a délutáni testnevelés órák előtt is el lehet fogyasztani. 

Igazolás vagy kísérő tanár nélkül a sorakozónál a többieket megelőzni nem szabad. 

3.3.4. Az ebédlőben csendben, kultúráltan kell étkezni. Az ebédeltetés rendjéért az ebédlőben ügyeletet 

teljesítő tanár a felelős. 

3.3.5. Ebéd előtt a tanulók ruhájukat és táskájukat csak az ebédlő melletti tároló helyeken tarthatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Hetesek teendői: 

 

3.4.1. Órakezdéskor jelentenek a szaktanárnak. 

3.4.2. Felelnek a terem tisztaságáért, rendjéért. 

3.4.3. Letörlik a táblát, gondoskodnak krétáról, tanítás előtt és óraközi szünetekben a szellőztetésről. 

3.4.4. Szünetben a teremből csak felváltva mehetnek ki. 

3.4.5. Jelentenek minden rendellenességet az osztályfőnöknek vagy az órát tartó tanárnak. 

3.4.6. Ha 5 percen belül nem érkezik tanár a tanítási órára értesítik az igazgatást. 

3.4.7. A tanítás befejezése után bezárják az osztálytermet és a kulcsot a portásnak leadják. 

3.4.8. Osztályfőnöki órán beszámolnak a héten tapasztaltakról. 

3.4.9. Ellátja az osztályfőnök által reá bízott feladatokat. 

 

 

 

3.5. Ügyeletes tanulók feladatai 

 

3.5.1. Az ügyeletet ellátó osztály osztályfőnöke készíti el a tanulók beosztását. 

3.5.2. A tanulók névsorát a nagytanáriba a faliújságra kell kifüggeszteni. 

3.5.3.  A tanulói ügyelet negyed 8-tól kezdődik és 7.55-ig tart. 

3.5.4. Az ügyeletes tanulók az ÜGYELETES jelvényt tűzzék ki, hogy mindenki számára jól látható legyen. 

A jelvényt a portáról lehet elkérni és oda leadni. 

3.5.5. Az ügyeletet naponta 6 tanuló látja el: 2 fő a főbejáratnál, 2 fő az emeleti, 2 fő a földszinti kulcsokat 

osztja ki. A kulcsokat osztó tanulók a portáról elkérik az osztályok tantermeinek kulcsát és kinyitják az 

ajtókat ( a kulcsot a tanári asztalra teszik), majd fél 8-tól az átjáró ajtóknál ügyelnek.  

3.5.6. A házirendet megsértőket figyelmeztetik és jelentik az ügyeletes tanárnak. 

 

 

4. A tanulói jogokkal kapcsolatos rendelkezések 

 

A tanulók általános jogait a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 49.§-a tartalmazza. E jogok gyakorlásának 

bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza. A jogok gyakorlása nem alapulhat önkényes értelmezésen és nem 

zavarhatja az iskolában folyó tevékenységeket! 

 

4.1. Amennyiben az iskolában a tanulót jogai gyakorlásában sérelem éri, elsősorban osztályfőnökhöz 

forduljon.  

4.2. Az iskolában meghirdetett szakköri foglalkozásokon részt vehet a tanuló, viszont a választás az adott 

tanévre szólóan kötelezettséget is jelent. 

4.3. A gimnázium 11. és 12. évfolyamán fakultációt (emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást) 

választhat a diák, amennyiben nagykorú önállóan, egyébként szülei aláírásával igazolva. A döntés az 

adott tanévre szól. 

4.4. A csoportbontásokról és fakultációkról az iskola vezetése és az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

4.4.1. A tanulók a tízedik és tizenegyedik évfolyam végén az iskola által meghirdetett 

tantárgyakból, előre kiadott órarendtervezet alapján fakultációs tantárgyat választanak.  

4.5. Amelyek megtartásához az intézmény a feltételeket biztosítja. 

4.6. Az iskolai diákönkormányzat munkájába a 9-12.évfolyamosok kétféle módon csatlakozhatnak: 

-     Osztályküldöttként 

- Segítőként 

Ahol az iskolai szabályzatok előírásait megtartják. 

 

4.7. Családi helyzetüktől függően a tanulók részesülhetnek ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátásban illetve kedvezményes étkeztetésben. Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatás 

rendjét a hatályos Tankönyvrendelet szabályozza. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást a 

Szociális csoport javaslata alapján kaphatnak a tanulók. Ennek formája, hogy a tanuló az iskola 

könyvtárából kölcsönözheti a szükséges tankönyveket. Egyéni elbírálást követően, szükség esetén az 

intézmény lehetőségei szerint, a munkafüzeteket térítésmentesen biztosítja a tanuló részére.  



4.7.1. A tanulók szociális támogatásáról, nem alanyi jogon járó juttatásokról az intézményben működő 

szociális csoport dönt, amelynek tagjai az intézmény minden tagozatát képviselik. 

 

4.8. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges információkért elsősorban az osztályfőnökhöz lehet fordulni. 

4.9. A tanuló az iskola életét érintő kérdéseket intézhet, véleményt nyilváníthat az osztályfőnökhöz, 

tanáraihoz, nevelőihez, az iskola vezetőségéhez. 

4.10.  A tanuló tanulmányait, személyét érintő kérdésekről egyeztetett időpontban tájékoztatást kaphat a 

tanuló osztályfőnökétől, szaktanárától. 

4.11. A hat- és négyévfolyamos gimnáziumi felvételi eljárás rendjét az intézmény pedagógiai programja 

tartalmazza. Az eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül előnyben részesülnek a HHH 

és SNI-s tanulók. 

 

4.12. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64 §-ban szabályozott módon szabályozott módon a tanuló 

osztályozó vizsgát tehet. A vizsga évfolyamonkénti tantárgyi követelményei a pedagógiai programmal 

összhangban kerül kihirdetésre. A vizsgára jelentkezést szülői kérvény alapján lehet megtenni. Az 

elfogadásról illetve elutasításról szóló igazgatói határozat alapján kihirdetett időpontban történik a 

vizsga szervezése.    

 

 

4.13. A tanulók tanítási időben, nevelői felügyelettel jogosultak használni a iskola helyiségeit, tanári 

instrukciók alapján a berendezési tárgyakat. Tanítási időn kívül a diákok a nyitvatartási rendnek 

megfelelően tartózkodhatnak a könyvtárban, illetve a kijelölt várakozóhelyen. Az iskola épületében 

csak a délutáni szervezett foglalkozások (szakkör…) miatt lehet tartózkodni, egyéb esetben 

iskolavezetési, illetve tanári engedély szükséges. A sportolásra alkalmas területeket szintén engedéllyel, 

illetve felügyelettel lehet használni. 

 

4.14. A mindennapos testnevelés heti két órája alól csak a 9-12. évfolyamos diákok mentesülhetnek, a 

megfelelő igazolások bemutatását követően. 

 

 

 

5. A diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések 

 

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. Működésének alapját, feladatait a köznevelési 

törvény tartalmazza. 

Alapvető cél szolgálat, a segítség az iskolai rendezvények lebonyolításában, szervezésében. A tagok az 

osztályküldöttekből és a segítő emberekből állnak. 

 

 

 

6. Hiányzások és mulasztások 
 

6.1. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról és rendezvényekről távol marad, mulasztását igazolnia kell ! 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló 

- előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- beteg volt és ezt igazolta, 

- hatósági intézkedés, 

- állampolgári kötelezettség teljesítése, 

- a nyelvvizsga (nyelvenként és szintenként) előtti tanítási nap előzetes bejelentést követően a behívó 

levél bemutatásával  

- Előzetes szülői kikérő alapján a KRESZ vizsga napján lehet csak hiányozni a szülő által igazolható 

három nap terhére.  

- egyéb alapos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni. 

6.2. Előzetes engedély kérése: 

- szülői írásbeli kérésre vagy más hivatalos kikérővel. 



6.3. Előzetes engedély megadása: 

- előzetes engedélyt az osztályfőnök  adhat, 

- 3 napnál hosszabb előzetes engedélyt az igazgató engedélyezhet. 

- Iskolai szervezésű sítáborba csak az mehet, aki az osztályfőnök véleménye alapján erre érdemes.  

6.4. Szülői igazolások 

- A szülő egy tanítási év alatt legfeljebb 3 alkalom, maximum 3 nap távollétet igazolhat (az ezt 

meghaladó időtartam esetén igazgatói engedély szükséges). Az igazolást a tanulónak a hiányzást követő 

első osztályfőnöki óráig be kell mutatnia, ellenkező esetben a mulasztás igazolatlan.  

- A szülők gyermekük hiányzásának első napján telefonáljanak az iskolába.  

( Amennyiben nem jön értesítés, az iskola az első nap telefonál a szülőnek. ) 

- Testnevelés óráról csak orvosi igazolásra, szükség esetén szülői kérésre adható felmentés. 

6.5. Egyéb igazolások 

- Sporttevékenység miatt a tanuló  tanár írásos engedélyével / amelyen az időpont is fel van tüntetve / 

engedhető el a tanítási óráról. 

- Érvényes orvosi igazolás a reggeli késést kivéve minden esetben elegendő. 

- A bontott órák esetében a csoportfoglalkozást tartó tanárok az óra kezdetén ellenőrzik a hiányzást és a 

tanítási nap végén bejegyzik azt az osztálynaplóba. Amennyiben szükséges, értesítik az osztályfőnököt 

vagy az igazgatót. 

- Az osztályfőnök hetente lezárja és ellenőrzi a hiányzásokat, problémás esetben értesíti a szülőt ill. az 

igazgatót. 

Mindennemű igazolást – szülőit, orvosit - csak az ellenőrzőbe lehet dokumentálni!  

6.6. Az a tanuló, aki betegség vagy egyéb ok miatt( pl. nyelvvizsga) igazoltan hiányzik, az adott tanítási 

napon tanítási órán nem vehet részt. 

6.7. Hiányzások: 

- 3 késés után járó büntetés: osztályfőnöki figyelmeztető 

- 1 igazolatlan óra után járó büntetés: osztályfőnöki figyelmeztető 

- általános iskola 5-8. évfolyam és gimnázium 7. évfolyam esetén 6 igazolatlan óra 1 igazolatlan napot 

jelent. 

- gimnázium 8-12. évfolyam esetén 7 igazolatlan óra 1 igazolatlan napot jelent. 

- 2 vagy több igazolatlan óra, illetve1 igazolatlan nap osztályfőnöki intőt von maga után. 

- 2 nap tanulói hiányzás után / ha az nincs jelentve / az osztályfőnök hivatalosan is felveszi a kapcsolatot 

a szülővel. 

- évente a tanuló a 250 igazolt és igazolatlan elméleti óra hiányzást nem haladhatja meg. 

Az igazolások bemutatása az iskolába érkezést követő 1 héten belül meg kell, hogy történjen! 

Amennyiben a fenti határidőt a tanuló nem tartja be, az igazolás esetleges későbbi elfogadásáról az 

osztályfőnök dönt. 

A hiányzások, igazolások egyéb kezelésére a 11/1994. számú MKM rendelet hatályos szabályozása 

érvényes.  

 

6.7.1. Az a tanuló, aki igazolatlanul távol marad a kötelező iskolai rendezvényekről (tanévnyitó, 

tanévzáró, karácsonyi ünnepély…) osztályfőnöki figyelmeztetőben részesül.  

6.7.2. Ugyanaz a tanuló csak egy cserekapcsolatba és egy sítáborban (beleértve a szülők által 

szervezett egy hetes síelést is) vehet részt.  

6.7.3. A kollégistákra és minden tanulóra érvényes, hogy a péntek hetedik óráról nem mehet el 

előbb.  

6.7.4. Hivatalos ügyek intézésére (személyigazolvány, autóvezetés…) a gyerekek v. szüleik délutáni 

időpontokat vegyenek igénybe.  

 

6.8. A tanulók felelőssége 

 

Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően, becsületes munkával a legjobb eredményt érje el. 

Lelkiismeretünk is arra figyelmeztet, hogy állapotbeli kötelességeinket erőnk szerint, hiánytalanul 

teljesítsük. 

Csak erre az alapra épülhet a keresztény élet. 

 



 

7. Az iskola minősítési rendszere magatartásból és szorgalomból 

 

7.1. Magatartás  

Példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése és hitélete példamutató. Az iskolai házirendet 

megtartja és másokkal megtartatja. Az iskola követelményeket tudatosan  vállalja kezdeményező, 

bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok  egyszerű többsége példásnak tartja, és a 

többiek sem adnának jónál rosszabbat. 50-50% esetén az osztályfőnök szavazata a döntő. Nincs fegyelmi 

vétsége.  

Jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség munkájában részt 

vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig lép fel. Tanáraival, a 

felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. 

Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére. Legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetője lehet.  

Változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete ellenére 

megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a 

közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és 

rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran  igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival 

szembeni viselkedése nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 

Legfeljebb a fegyelmi intézkedések  közül  az 1-4 szint valamelyikét kapta. 

Rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a közösségi 

feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, 

bomlasztja a közösséget. Tanáraival a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. 

Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül. 

7.2. Szorgalom 

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem pontosság jellemzi. A tanítási órára képességeihez, 

körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan 

bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, 

versenyeken. Ha a képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában szorgalmas 

munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség. 

Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. Kötelességét ismételt 

figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan vagy valamely tárgy(ak)ból 

elégtelen osztályzatot kapott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Jutalmazás, büntetés 

 

8.1. Jutalmazás 

 

8.1.1. Két alapelv: 

 

a. Elismerünk és értékelünk minden jószándékú törekvést a gyermekek részéről, még akkor is, ha az 

eredmény nem a legmegfelelőbb. 

b. Elismerünk és értékelünk minden jól végrehajtott munkát, minden dicséretre méltó cselekedetet, 

megtudhatják, hogy örülünk a sikernek. 

 

8.1.2. Formái 

 

 a. szóbeli dicséret 

 b. írásbeli dicséret: 

c. osztályfőnöki  

(a kötelezően túl vállalt és jól elvégzett feladatokért pl. verseny, szereplés, közösségi munka, 

pályázat...stb.) 

 d. szaktanári 

 e. igazgatói 

f.  nevelőtestületi 

Dicséret egyéni mérlegelés alapján adható. Nevelőtestületi dicséretre javaslatot a tanévzáró 

osztályozó értekezleten lehet tenni. A kitűnő bizonyítvány nem jelent automatizmust. A dicséret 

példás szorgalom és magatartás esetén a diákot tanító nevelők egyöntetű ellenvélemény nélküli 

szavazata alapján adható. 

(Az osztályfőnöki dicséretet az ellenőrzőben kell közölni és nyilvántartani az osztálynaplóban, a jegyzet 

rovatban. Igazgatói, nevelőtestületi dicséretet külön ki kell értesíteni, nyilvántartás: napló, törzslap, és 

esetenként bizonyítvány. ) 

 

 

8.2. Büntetés 
 

8.2.1. Alapelvek 

a. Az egész iskolában minden nevelőnek saját felelőssége az iskolai fegyelem megtartása és 

megtartatása. 

b. Egy el nem végzett munkát el kell végezni. 

c. Egy rosszul elvégzett munkát újra el kell végezni. 

d. Egy udvariatlan, fegyelmezetlen vagy rendetlen gyereket meg kell dorgálni. 

 

8.2.2. Formái 

a. Amikor egy gyermek nem végez munkát vagy téved vagy hibázik a nevelőnek be kell avatkoznia. 

b. Ebben az esetben a nevelő dönti el, kell-e rögtön büntetni vagy csak egy szóbeli figyelmeztetést ad. 

c. A büntetés mindig konkrét legyen: ( pl. kis takarítás, házi feladat...) 

d. Minden nevelő nyilvántartja az ő figyelmeztetését vagy büntetését, ha ő úgy gondolja, hogy erre 

szüksége van. 

e. Súlyos hiba, tévedés vagy visszaesés esetén a nevelő találkozik a az osztályfőnökkel, együtt 

összehívják a szülőket és ugyanakkor írásbeli ( szaktanári vagy ofői.) intést ad a tanulónak. ( A tanuló 

ez esetben "változó" magatartási jegyet kap az adott félévben. ) 

f. Amennyiben továbbra sincs javulás, jobbulás akkor a nevelő az osztályfőnök és az igazgató együtt 

összehívják a szülőket. ( A tanuló írásbeli igazgatói intést kap. ) 

Továbbá: a nevelő, az osztályfőnök, az igazgató és a szülők megegyeznek a tanuló számára egy 

konkrét büntetésben.  

( A tanuló ez esetben "rossz" magatartási minősítést kap az adott félévben ). 



g. Végső esetben az Iskolatanács fegyelmi döntést hoz a tanulóról a közoktatási törvény 76.§ 

szabályozása szerint. 

h. Tanulmányi követelmények be nem tartása: 

Az iskola célja az elmaradt tanulóval: bepótolni az elmaradásokat, megtanulni a hiányosságokat, a 

minimális követelményszintet mindenből teljesíteni. Aki képességei vagy hozzáállása miatt nem tudja 

elérni a minimum szintet, akkor a szülőkkel közösen új, megfelelő intézményt kell keresni a 

tanulónak. 

i. A házirend elleni vétséget és az iskola szellemiségét sértő viselkedést a következő fegyelmi 

rendszerben bírálja el az iskola. (lehetőleg a vétség súlyának megfelelően fokozatosan kövessék 

egymást az egyes szintek, de a linearitást át kell lépni, ha a probléma ezt indokolja !  

 

 

 

8.3. Magatartási és hozzáállási hiányosságok büntetése: 

 

1. szint: Szóbeli figyelmeztetés, fontos a személyes kapcsolat a tanulóval és a szülővel 

2. szint Szaktanári figyelmeztetés. Ha a tanuló már rendelkezik két szaktanári figyelmeztetéssel, akkor a 

soron következő esetben a szaktanár jelzése alapján osztályfőnöki figyelmeztetést kap, amelyről a szülő az 

ellenőrző könyvön keresztül tájékoztatást kap.. Ennek hiányában a szülőt akár szóban is, de tájékoztatni kell. 

A szaktanári és osztályfőnöki figyelmeztetéseket, intőket tollal be kell jegyezni a naplóba 

3. szint  Osztályfőnöki figyelmeztető, lehetőleg bevonni a szülőket. Magatartás jegye legfeljebb jó 

lehet. 

4. szint  Osztályfőnöki intő, mindenképpen a bevonni a megoldásba a szülőket!  

Változó magatartásjegy. 

5. szint  Igazgatói figyelmeztető, mindenképpen a bevonni a megoldásba a szülőket!  

Változó magatartásjegy. 

6. szint  Igazgatói intő,  az igazgatás és az osztályfőnök együttes fellépése. 

Rossz magatartás ill. szorgalomjegy. 

7. szint  Záradékos intő, az iskola utolsó figyelmeztetése, lehetőleg a tanári kar bevonásával. Bármilyen 

kismértékű fegyelmezetlenség, a továbbiakban eltávolítással jár. 

8. szint  Az intézményből való eltávolítás - közös megegyezéssel 

 tanári szavazással 

 fegyelmivel. 

 

 

9. Térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

 

9.1. A tanulók az iskola által szervezett (pl. ECDL) tanfolyami képzésekre jelentkezhetnek. A 

képzésekhez tartozó aktuális térítési díjról a szülők tájékoztatást kapnak.  

 

9.2. A tanulók az általuk előállított alkotások, tárgyak tulajdonosai. Ezeket az eszközöket, tárgyakat 

legkésőbb a tanév végén a tanulók hazavihetik, illetve saját döntésük alapján jótékony célra 

felajánlhatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZOCIÁLIS CSOPORT 

 

Szociális csoport célja:  

A szociális csoport az iskolai gyermekvédelem szempontjából központi jelzőrendszeri feladatokkal bír, 

hiszen a gyermek minden problémája (éhség, felszerelés hiánya, szülői háttér biztonsága, tanulmányi munka 

hirtelen romlása …) az osztályfőnökökön keresztül a koordinátorok tudomására jut. Ezért törekedni kell 

arra, hogy felismerjék az osztályfőnökök a problémát, pedagógiai eszközökkel keressék az okokat, majd a 

csoport tagjaival megoldást találjanak. 

 

A csoport feladata: 

A csoport tagjai, mint az iskolai jelzőrendszer – osztályfőnökök, pedagógusok … - koordinátorai felmérik az 

általuk képviselt évfolyamok tanulóinak anyagi rászorultságát. Pedagógiai eszközökkel megbizonyosodnak 

arról, hogy a támogatásra javasolt tanulók ténylegesen jogosultak az anyagi vagy egyéb segítségre. Az 

információk összegyűjtése után a csoport megbeszéli az esetet és javaslatot tesz a segítségre szoruló 

(hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, szociálisan rászoruló) gyermek iskolai eszközökkel való támogatására 

(pl. tanszersegély, ingyenes étkezés, kollégiumi elhelyezés, utazási kedvezmény, gyógykezeléshez, 

ruházathoz, erdei iskolához, kiránduláshoz…való anyagi támogatás ). A megbeszélés után a csoport vezetője 

felveszi a kapcsolatot az iskola igazgatójával, aki felülvizsgálja a megoldási javaslatokat és dönt a 

továbbiakra vonatkozóan. 

 

 

 

 

A csoport tagjai: 

Az intézmény minden részlege, tagozata képviseltetve van a szociális csoportban: 

 

Óvoda, alsó tagozat, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam, kollégium, védőnő 

 

A csoport minden tanévben szeptember és január első felében illetve az ádventi és nagyböjti időben 

összeülnek és az általuk képviselt területekről begyűjtött kérvényeket, észrevételeket  közösen megbeszélik. 

Segítik az ádventi és nagyböjti gyűjtéseket. Természetesen vannak rendkívüli megbeszélések is, amikor 

hirtelen jött kérés, váratlan esemény jut tudomásunkra és igyekszünk gyorsan segíteni valamilyen 

megoldással. 

 

  

 

10. Zárórendelkezés 

 

Az Óvoda, az Alapfokú művészetoktatás és a Kollégium házirendjével kapcsolatos kiegészítéseket, az 

ANTSZ leiratot külön melléklet tartalmazza.  

 

 

Győr, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

            Kiss Zoltán 

        intézményvezető 


