
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 

 

HÁZIREND 
 

Tanulóink iskolai életének kereteit és szabályait házirendünk határozza meg a szervezeti és 

működési szabályzatunk és az iskolákra vonatkozó jogszabályok1 alapján. 

Iskolánk házirendje a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja, a 

rendelkezései e program szellemében értelmezendők. Alapelve, hogy a katolikus erkölcs 

érvényesülését és a szülőknek gyermekeik keresztény neveltetése iránti igényét szolgálja, hogy a 

„Lélek gyümölcseit” teremjék: „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 

szelídség és önmegtartóztatás” (Gal.5,22-23.).  

Az intézménybe való jelentkezéssel az iskola egyházi jellegét és a nevelés alapelvét a szülő 

és gyermek elfogadta, ezért a katolikus egyházat támadó közösséggel kapcsolatot nem tarthat fenn, 

nem lehet tagja, ilyen tevékenységet egyénileg sem folytathat. A keresztény értékrendet képviselő 

vezetők, tanárok és Egyházunk vezetői iránt tiszteletet kell tanúsítania. 

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. 

                                                 
1 a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 

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

EMMI rendelet 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény  
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I. Az intézmény munkarendje, 

1 .  T a n é v  
Az oktatásért felelős (EMMI) miniszter rendelete alapján az iskola munkaterve és a mellékletét 

képező tanévi eseménynaptár rögzíti. Tartalmazza a tanév kezdését és befejezését, a 

lelkigyakorlatok, vallási ünnepek, közös hétvégék és kirándulások időpontjait, a tanítási szüneteket 

és egyéb, az iskola életével kapcsolatos események időpontjait. A tanítási hét általában ötnapos. Az 

igazgató évközben 6 tanítás nélküli munkanapot engedélyezhet, ezek a tanév rendjében rögzítésre 

kerülnek. 

2 .  T a n í t á s i  n a p  

2.1. Iskolába érkezés 
A tanulónak legkésőbb az első órájának kezdete előtt 5 perccel be kell érkeznie az iskolába. 

7 órától ½ 8-ig a készenléti ügyeletet biztosítunk, a tanári szobában vagy kollégiumban tartózkodó 

tanár szükség esetén intézkedik.  7:30-tól az ügyeletes tanárok felügyeletet látnak el a tanítási órán 

kívüli időben a tanítási idő végéig.  A szülők a gyermekeket csak a portáig kísérik és a tanítás 

befejeztével itt- a porta melletti előtérben várják meg őket. 

 

A tanítási idő alatt az iskola területét a diákok 8:30–11:45 között nem hagyhatják el.  

(Uzsonnavásárlás miatt sem!)  

Ha valakinek napközben (orvosi időpont vagy egyéb miatt) el kell mennie, ezt a szülő 

előzetesen az ellenőrzőben egy kikérő formájában kérje!  

Betegség esetén a szülővel való előzetes egyeztetés után a védőnő írja alá a kikérőt, távollétében 

az osztályfőnök  

Ez alapján az osztályfőnökök vagy az igazgatóság tagjai kilépőt írnak. 

2.2. Csengetési rend 
 A tanítási nap ( hétfő kivételével) 7:45 órakor imával kezdődik és az utolsó órán imával zárul 

(1. melléklet), nyelvórákon az adott nyelven tanult imádsággal. A csengetési rend – kivéve az 

iskolai nemzeti és vallási ünnepek (októberi rózsaüzér, ünnepi misék), rendezvények és előadások 

napját: 

1. óra 7:45 – 8:30 5. óra 11:30 – 12:15 

2. óra 8:40 – 9:25 6. óra 12:25 – 13:10 

3. óra 9:35 – 10:20 7. óra 13:20 – 14:05 

4. óra 10:35 – 11:20 8. óra 14:15 – 15:00 

 

A csengetési rend adott rendezvény, esemény miatti módosítását az éves munkaterv 

tartalmazza, rendkívüli esetben legalább 2 nappal korábban kell kihirdetni. 

Hétfőn az első tanítási óra előtt 7:40-től  áhítat majd azt követően rövid iskolagyűlés van az 

Aulában, ezért a tanulóknak 7:35 – ig kell beérkezniük az iskolába. Az Aulában az osztályok, az 

osztályfőnök vezetésével vesznek részt a programon, majd ezt követően közösen mennek vissza az 

osztályterembe. 

A hétfői csengetési rend a következőképpen alakul:  

1. óra   7:55-8:40      5. óra  11:35-12:20 

2. óra   8:50-9:35      6. óra  12:30-13:15 

3. óra   9:45-10:30      7.óra   13:25-14:10 

4. óra   10:40- 11:25      8. óra  14:20- 15:05 
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2.3. Tanítási óra 
A tanóra becsengetéssel kezdődik és kicsengetéssel ér véget, mely előtt 5 perccel jelzőcsengő 

szól. A tanulók felállással és „Laudetur Jesus Christus!” köszöntéssel üdvözlik tanáraikat és az órát 

látogatókat. A tanóra idejét mindenki köteles pontosan betartani.  

2.4. Óraközi szünetek: 
A felfrissülés érdekében a hetesek kinyitják az ablakot, a diákok a szünetben az 

osztálytermen kívül az aulában és az udvaron tartózkodhatnak.  Minden helyszínen tartózkodni 

kell – a balesetveszély miatt – a rohangálástól. A tantermekben semmilyen labdajáték nem 

megengedett. 

Tanítási időre eső iskolai rendezvényt elsősorban a 3. (nagy-) szünetben kell tartani. 

2.5. Napközi foglalkozás 
Az 5-8. évfolyamosok számára a tanítás befejezését követően tanulószobai foglalkozást biztosít az 

iskola. A foglalkozáson a tanulók szülői kérésre vehetnek részt. (Az ide vonatkozó lehetőségeket és 

elvárásokat a házirend 9. melléklete tartalmazza.) A hiányzásokra a tanórai szabályok vonatkoznak.  

2.6. Tanórán kívüli foglalkozások 
Az éves munkatervben meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, sportkör, énekkar 

stb.) önként lehet jelentkezni. A lehetőségekhez mérten az iskola igyekszik minden olyan 

foglalkozást elindítani, melyeken legalább 10 tanuló vesz részt, illetve amelyek megtartásához az 

intézmény a feltételeket biztosítani tudja. Az iskolában meghirdetett foglalkozásokon részt vehet a 

tanuló, viszont a választás az adott tanévre szólóan kötelezettséget is jelent. 

2.7.  osztályozó vizsgák 
A tanév folyamán kétszer, október és március-április hónapokban (az érettségi vizsgák 

megkezdése előtt) van lehetőség. Szükség esetén (pld. tartós betegség) más időpontban is 

szervezhető vizsga. Érdeklődni a jelentkezés módjáról, határidejéről,az osztályfőnök útján az 

oktatási igazgató helyettesnél lehet . Az egyes tantárgyak részletes követelményeiről a 

szaktanároknál lehet érdeklődni. 

3 .  E l j á r á s i  r e n d  

3.1. Késés 
A tanóráról történő késés időtartama az e- naplóban bejegyzésre kerül, majd összegződik és, ha 

eléri a 45 percet, akkor az 1 igazolatlan órát jelent.   

Reggeli késve érkezés esetén: a diákportás írja fel a későket, 5 késés után  lép életbe a következő 

szankció-fokozat. (figyelmeztetés, of. figyelmeztetés, intő stb.)  

A 11-12. évfolyamon előfordul, hogy nincs 1. óra, ha mégis bejönnek, (jelezzék a kapunál, hogy 

nincs 1. órájuk.)  

Az igazolásról az osztályfőnök dönt a körülmények mérlegelése (hivatalos távollét, egészségügyi, 

közlekedési ok stb.) után. 

 

A hétfői áhítaton mindenkinek kötelező a részvétel, az erről önhibájából késő tanuló 1. alka-

lommal szóbeli 2. alkalommal írásbeli, 3. alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

Vidéki tanulóknál, közlekedési akadályoztatás (késés) esetén az osztályfőnök tájékozódjon a késés 

okáról és indokolt esetben igazolja a késést!  

3.1.  Hiányzás2 
A tanulók az olyan hiányzásokhoz, melyekre előre lehet számítani (pl. rokon temetése, orvosi 

vizsgálat, nyelvvizsga stb.), kötelesek a hiányzást megelőzően az osztályfőnök beleegyezését 

kérni. Amennyiben ezt elmulasztják, vagy nemleges válasz esetén a tiltás ellenére távol maradnak, 

hiányzásuk igazolatlannak tekinthető. Vitás esetben az igazgató dönt. 

                                                 
2 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 51. § 
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Ha a tanuló hiányzását előidéző ok előre nem sejthető (pl. rosszullét, betegség stb.), a szülők 

egyike még a hiányzás első napján 9 óráig értesítse az iskolát telefonon vagy az e-naplóban 

üzenet útján . A mulasztást az ellenőrző könyv megfelelő rovatában a szülő (évenként legfeljebb 3 

napot), illetve a kezelőorvos igazolja. (A kezelőorvos által adott igazolás is az ellenőrző könyvbe 

írassék be.) Az igazolást legkésőbb a hiányzást követő egy héten belül az osztályfőnöknek kell – 

külön kérés nélkül – bemutatni. Ellenkező esetben igazolatlan. 

Ha a tanuló az iskolában tartózkodik, de az órarend szerinti foglalkozásról önkényesen távol 

marad, igazolatlan órát kap. 

A mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések emelt szintű órákra és a szakköri 

foglalkozásokra is vonatkoznak. 

Az igazgató előzetes szülői kérésre indokolt esetben 3 napot meghaladó hiányzást is 

engedélyezhet. 

A gyógytestnevelés órákról való mulasztásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 

tanórákra. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja a kétszázötven órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az 

igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

3.2. Igazolatlan mulasztás3 
 Az osztályfőnök három munkanapon belül tájékoztatja az oktatási igazgatóhelyettest és az 

ifjúságvédelmi felelőst, aki köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan 

mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát 

eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát,  az iskola 

igazgatója, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. ((osztályfőnök feladata a 

gyermekvédelmi felelős bevonásával). 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 

iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében.  

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt 

és a kormányhivatalt.(20/2012. EMMI rendelet) 

 30 igazolatlan óra után – a tanköteles tanuló kivételével – megszűnik a tanulói jogviszony; 

feltéve, hogy az iskola a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeiről. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a 

tanulót, a szülőt, továbbá a tanuló állandó lakhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei 

egészségbiztosítási pénztárt4. 

                                                 
3 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 51. §(3-5) 

 
4 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 50§ (4.) 
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3.3. Hivatalos ügyek intézése 
A tanulók lehetőleg a nagyszünetben intézzék a megfelelő irodákban. (gazdasági, iskolatitkári, 

igazgatóhelyettesi). 

A tanuló a tanári szobába csak igen indokolt esetben mehet be. A tanári folyosó bejáratánál 

várjon, ill. udvariasan közölje, kivel szeretne beszélni, vagy mire lenne szüksége. 

3.4. Tantárgyak választása 
A pedagógiai programban meghirdetett tantárgyakat 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire 

való felkészítés keretében is lehet tanulni. Egy-egy tanuló legfeljebb két tantárgyat választhat. A 

tanuló szülői aláírással kitöltött adatlapon minden év május 20-ig jelezheti tantárgyválasztási 

szándékát. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az 

értékelés a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés esetében ugyanúgy kell tekinteni, mint a 

kötelező tanórai foglalkozásokat. Ezen tantárgyak leadása csak alapos indok esetén év végén 

lehetséges az igazgatónak címzett kérvény alapján írásos szülői beleegyezést mellékelve, a 

szaktanárral egyeztetve. 

Bármilyen szakkör és foglalkozás indítása tanuló és szülői kezdeményezésre történhet, ha a 

jelentkezők száma legalább 12. 

3.5. Ellenőrző könyv 
Az iskola tanárai és a diákok szülei közötti kapcsolattartást az ellenőrző könyv segíti. A 

könyvet a tanulók kötelesek minden nap maguknál tartani, az egyes bejegyzéseket pedig még 

aznap a címzettnek bemutatni és vele aláíratni. 

Az ellenőrző könyv okmány, bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti – ellenkező 

esetben igazgatói fegyelmezés a következmény. Ha sorozatban nincs aláíratva, akkor ez fegyelmező 

intézkedést von maga után. 

4 .  A z  é p ü l e t  é s  h e l y i s é g e k  h a s z n á l a t i  r e n d j e  

4.1. Tanteremrend 
Az óra kezdetén, becsengetéskor a tanulók elfoglalják a helyüket, összeszedik a 

környezetükben lehullott szemetet, rendet csinálnak a padjukon, kikészítik az adott órához 

szükséges felszerelésüket. 

Az óra végén elhangzó hirdetéseket mindenkinek figyelmesen kell hallgatni, ezek mindig az 

iskola életével kapcsolatos fontos közlendők. Az óra végeztével a tanár utolsóként távozik és 

ellenőrzi a rendet, csak a hetes marad a teremben. Tanítás után a tantermekben diák felügyelet 

nélkül nem tartózkodhat. A tanterembe kiírt utolsó tanítási óra után (ha nincs egyéb bejelentett 

foglalkozás) a takarítás elkezdődik, majd a tantermeket bezárják.   Sem táskát, sem kabátot 

otthagyni nem szabad. Tanítási idő után foglalkozásokon kívül az aulában, a könyvtárban és az 

udvaron lehet a szabadidőt eltölteni. 

Az osztálytermek dekorációja csak az osztályfőnök és a rajz és vizuális kultúra tanárának 

irányításával lehetséges.  

4.2. Folyosók rendje 
A balesetveszély elkerülése érdekében a folyosón egymásra figyelve kell közlekedni, szaladni, 

a fűtéscsőre ülni, állni nem szabad. Az emeleti ablakpárkányra ülni életveszélyes és tilos! Táskát, 

kabátot, személyes holmikat a közlekedési útvonalon rövid időre sem lehet letenni, mert 

akadályozza a haladást és veszélyes. A radiátorok biztonságos működése érdekében nem szabad 

állítgatni a hőfokszabályozót! 

4.3. Udvari rend 
A játék, mozgás és sport helyszíne az udvar a tanórák között. Egymásra tekintettel kell a 

lehetőséggel élni, hogy mindenkinek jusson elegendő tér. Szükség esetén a testnevelő tanárok 

beosztást készítenek, hogy ki mikor rendelkezik elsőbbséggel az udvar használatában. A mozgás 

hevében is vigyázni kell egymás testi épségére. A kerítésre mászni szigorúan tilos! 
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A tanítási órák alatt az udvaron lévő pályán csak szervezett óra keretében szabad focizni, 

lármázni, hangoskodni a játék hevében sem szabad, mert a tanítási órát nagyon zavarja az ablakon 

át behallatszó kiabálás. 

A kollégiumhoz tartozó udvarrészre (jelenleg az Önkormányzat kerítésén túl) a szünetekben 

nem mehetnek a diákok! 

4.4. Tornatermi és öltözőhasználati rend 
A testnevelési órák előtt az öltözőkbe csak a tanár vezetésével lehet belépni, ő nyitja ki és 

ellenőrzi az öltöző állapotát. Óra után a tisztálkodás kötelező. Az utolsó órát tartó tanár megtekinti, 

hogy milyen állapotban hagyták az öltözőt a tanulói, és szükség esetén azonnal intézkedik. Ha nem 

öltözik csoport a következő órára, az öltözőt a legutóbbi órát tartó tanár bezárja. 

A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Belépés csak tornatermi cipőben 

engedélyezett. A terem használatát részletes utasítás szabályozza  

II. Jogok és Kötelességek 

1 .  A  t a n u l ó  j o g a i  
A tanulókat az iskolában is megilletik a törvények által biztosított jogok5  

Az osztályfőnök köteles, minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat tájékoztatni a 

tanulói jogok gyakorlásáról. 

A tanuló létesítményhasználatra vonatkozó jogait nyitvatartási időben, tanári felügyelet mellett 

gyakorolhatja. A foglalkozásokon való részvétel jogát jelentkezés útján érvényesítheti, ha 

egyébként a feltételeinek (tanulmányi eredmény, előtanulmányok) eleget tesz — a jelentkezés 

kötelezi a teljes félév folyamán a foglalkozásokon való részvételre. A tanulói jogviszonyt érintő 

kérését, valamint a juttatásokra való igényét a szülő által aláírt kérvény formájában nyújthatja be. 

A jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat hasonló jogaik érvényesítésében. 

Ha az intézmény a tanuló által előállított a nevelési- oktatási intézmény tulajdonába került 

dolgot ( eszközt, tárgyat) értékesíti, és ezáltal bevételre tesz szert, az iskola és az érintett, alkotó  

diák ( törvényes képviselő) a bevétel elosztásának mértékéről előre írásbeli megállapodást köt. 

 

2 .  A  t a n u l ó  k ö t e l e s s é g e i  
Az iskola minden tanulójának tudnia kell, hogy jogait kötelességei összefüggésében 

gyakorolhatja. A tanulók viselkedése legyen összhangban annak a közösségnek az értékrendjével, 

amelynek tagjai! Vállalják hovatartozásukat!  

A jogszabályokkal6 összhangban kötelessége hogy,  

1.  tartsa be az iskola fegyelmi és tanulmányi valamint a helyiségek használati rendjét 

2. képességeinek és legjobb tudásának megfelelően, rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek 

3. végezze lelkiismeretesen a rábízott és vállalt feladatokat 

4. felkészülten, részt vegyen az iskolai kötelező és választott foglalkozásokon,  a tanév 

rendjében meghatározott egyházi, kulturális és közösségi programokon. Betartsa az iskola 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozási rendjét, az iskolai helyszínek használati rendjét 

5. óvja saját és mások egészségét, testi épségét, megtartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és 

tűzvédelmi előírásokat, bármiféle segítséget vagy testi épséget veszélyeztető helyzet 

kialakulását azonnal jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak. 

6. tűzriadó vagy bombariadó esetén gyorsan, de fegyelmezetten a szakatanárok utasításait követve 

az előírt útvonalon hagyja el az iskola épületét.  

                                                 
5 Részletezése a 7. sz. mellékletben található 
6a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 46.§ 
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7. megőrizze és az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt eszközöket, óvja az 

iskola berendezéseit 

8. hogy a napi munkához szükséges felszereléseket, az ellenőrző könyvet magával hozza. Az 

ellenőrző könyvet naprakészen vezesse, a beírt jegyeket bejegyzéseket aláírassa szüleivel.   

9. az iskola vezetőinek, tanárainak, egyéb alkalmazottainak és tanulótársainak emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa 

10. magántanulóként tanulmányaira egyénileg ill. szülői gondoskodással készüljön fel. 

11. baleset esetén azonnal forduljon a legközelebbi nevelőhöz 

 

3 .  A  h e t e s  é s  a  p o r t a i  ü g y e l e t e s  t a n u l ó k  f e l a d a t a i  

3.1. A hetesek 
Feladatukat 7:30-tól az utolsó óra utáni szünetig látják el. 

Órakezdéskor jelentenek a szaktanárnak.  Felelnek a terem tisztaságáért, rendjéért. 

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

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

 Ha 5 percen belül nem érkezik tanár a tanítási órára,  jelentik az igazgatóhelyetteseknek, hogy a 

helyettesítésről gondoskodhassanak. 

A tanítás végén meggyőződik arról, hogy bezárták-e az ablakot és nem ég-e feleslegesen villany. 

Az okozott kárt és minden rendellenes dolgot azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak. 

Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

Osztott csoport esetén is legyen választott hetes, és az óra után ő törli le a táblát. 

3.2. Az ügyeletes 
A portást segíti feladatai ellátásában. 

Az iskolába érkező idegeneket elkíséri a gazdasági hivatalba, tanáriba vagy titkárságra. 

7:30-tól 14:05-ig köteles feladatait ellátni. 

4 .  A  t a n u l ó k  m a g a t a r t á s a  
A tanulók magatartására vonatkozó szabályok az iskola területén és az iskolával kapcsolatos 

minden eseményen érvényesek, függetlenül a helyszíntől (pl. kirándulás, bál, táborozás, szereplés, 

verseny stb.). Elvárjuk ezen túlmenően tanulóinktól, hogy az iskolát méltó módon képviseljék, 

bárhol szerepelnek, illetve jelennek meg. 

A magatartás és szorgalom minősítésére a 2. és 3. számú melléklet vonatkozik. 

5 .  K ü l s ő  m e g j e l e n é s ,  ö l t ö z k ö d é s  
Tanulóink ruházata legyen mindig tiszta és rendes, ezzel is kifejezik egymás iránti 

megbecsülésüket. Öltözködésük ne legyen megütközést keltő, a divat szélsőségeit követő, vagy 

gondozatlan. 

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 szóban jelez a diáknak - második 

alkalommal az osztályfőnök írásban jelez az ellenőrzőn keresztül a szülőnek. 

Többszöri ismétlődő alkalom esetén  a tanuló 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.) 

Tanítási időben, a melegebb napokon is, elvárt a vállat eltakaró öltözet ( póló).  
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Hajviselet: mind a fiúknál, mind a lányoknál a nem feltűnő, rendezett viselet az elvárás 

 A fiúk tanítási időben kerüljék a túlzott hajzselé használatát. 

 5-10. évfolyamig a hajfestés, kozmetikázott arc és körömfestés nem megengedett. A hivalkodó 

színű körömlakkozás, hajfestés, műköröm, és a biztonságos munkavégzést (írás, sportolás) nehezítő 

túlzottan megnövesztett köröm a felsőbb évfolyamokon sem megengedett. 

A fiúknak a fülbevaló, lányoknál az ezen kívüli testékszerek (piercing) viselete sem megengedett. 

A tanév során az előre bejelentett közösségi programokon az időjárástól függően az iskolai egyen 

pólót (Fráter póló) kell viselni. 

  

Testnevelési órán lányoknak kék tornaruha, póló, fiúknak kék nadrág fehér trikó. 

Ünnepi alkalmakkor – amennyiben az igazgató másképp nem rendelkezik – az egyenruha 

viselése kötelező: 

– lányok számára: sötétkék hosszított derekú egyberészes vagy kétrészes, rakott aljú, hosszú 

ujjú ruha, fehér gallérral (külön rajz szerint) és fekete cipő, 

– fiúk számára: sötét színű öltöny, fehér ing, fráteres nyakkendő, fekete cipő. 

6 .  V i s e l k e d é s  
Tanulóink egymásközti viselkedését baráti jóindulatnak kell jellemeznie. Egymáshoz 

megbecsüléssel szólnak, fiatalabb társaiknak jó példát mutatva. 

A lányok és a fiúk elsősorban iskolatársak: a hivalkodó udvarlás iskolánk szellemével 

ellenkezik. A tanulóknak a másik nemmel való kapcsolatát a keresztény méltóságból fakadó 

mértéktartás, a tisztelet és a felelősségérzet hassa át! 

A felnőttek iránt mind az iskolában, mind az iskolán kívül udvariasak és előzékenyek. 

Tanároknak, hivatalos személyeknek köszönni – Laudetur Jesus Christus köszöntéssel – utat 

engedni, velük beszélve illő testtartással állni nemcsak jó modor, hanem önuralom és lelki kultúra 

jele is. 

Mellőzik a hangoskodást, a megütközést keltő viselkedést. 

Az intézmény területén, a tanulók saját audio-vizuális, hang és kép, vagy bármilyen 

adatrögzítésre alkalmas eszközöket csak engedély esetén használhatnak. Az engedély nélkül 

használt készülékeket az az órát tartó szaktanárok, illetve az ügyeletesek elvehetik és az igazgatói 

irodában leadják, ahonnan a szülő kaphatja vissza. 

Bármely értéket képviselő eszközért, készpénzért, ékszerért, mobiltelefonért az iskola csak 

akkor vállal felelősséget, ha azt a tanítás kezdetén az osztályfőnöknek megőrzésre átadták. 

A mobiltelefonoknak a tanítási időben (beleértve a szüneteket is), az egyházi és kulturális 

rendezvényeken kikapcsolt állapotban kell lennie. 

 

A testi és lelki egészség védelme kiemelt célkitűzés intézményünkben, ezért szigorúan tilos a 

dohányzás és a szeszes ital, a drogok, valamint a keresztény értékeket, a szemérmet sértő 

tárgyak, intézménybe való behozatala, fogyasztása, terjesztése.. 

Mindenki hangsúlyozottan figyeljen a nagy nyilvánosság előtt zajló kommunikációjára (internet, 

közösségi oldalak), külső rendezvényeken tanusított magatartására, hogy az ne sértse intézményünk 

jó hírét. Bármely internetes , közösségi oldalon való tartalomért, képért felelősséggel tartozik, 

különösen, ha azon az iskola nevét is szerepelteti. 

 

Minden tanuló ügyeljen környezete tisztaságára.  Ha valamiben kárt okoznak, azonnal jelentik az 

esetet a dolog gazdájának, segítenek a helyreállításban, és, ha gondatlanságuk volt az oka, úgy 

állják a javítás költségeit is. 
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7 .  V é d ő ,  ó v ó  i n t é z k e d é s e k  
Év elején minden tanuló tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatásban részesül. Ennek tudomásul 

vételét aláírásával igazolja. A tanuló tartsa meg az egészségvédelmi, balesetelhárítási, munka- és 

tűzvédelmi előírásokat. Tudjon a teendőiről tűz- ill. bombariadó esetén, és ismerje a levonulás 

rendjét. (lásd 5. számú melléklet) Az egyes tantárgyakra vonatkozó egyéb baleset-védelmi 

ismereteket a szaktanár az első tanórán közli a tanulókkal. 

Tilos az épületben szaladgálni, az ablakba kiülni. 

Bármilyen balesetveszélyt haladéktalanul jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, vagy az 

igazgatóságnak, különösen a törött, repedt ablaküveget és az érintésvédelmi veszélyt: szigeteletlen 

vezeték, meglazult konnektor, kapcsoló. 

III. Jutalmazás-fegyelmezési intézkedések 

1 .  F e g y e l m e z ő  i n t é z k e d é s e k  m ó d j a i : 7 

- szóbeli figyelmeztetés 

- írásbeli figyelmeztetés: 

- szaktanári ( 3 után of. figyelmeztetés jár) 

- osztályfőnöki  

- igazgatói 

- írásbeli intés: 

- osztályfőnöki (1 alkalommal) 

- igazgatói 

- írásbeli megrovás: 

- osztályfőnöki 

- igazgatói 

- tantestületi 

  

A megrovás fokozatai: 

szigorú megrovás 

áthelyezés másik osztályba 

áthelyezés másik iskolába 

kizárás az iskolából. 

Azzal a tanulóval szemben, aki a kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás indítható és fegyelmi büntetés szabható ki. 

 

2 .  A  t a n u l ó  m u n k á j á n a k  é r t é k e l é s e  
– félévkor értesítés az ellenőrző könyvben, 

– év végén a tanuló teljes tanévben végzett munkájának osztályozása a bizonyítványban, 

– az érdemjegyet a szaktanár adja, 

– év elején tisztázandó az esetleges vizsgafeltételek figyelembevételével az egyes tantárgyak 

követelményrendje, 

– az osztályzat javításáról is előre tájékoztatni kell a tanulókat, (szaktanár a munkaközösségen 

belüli egyeztetés alapján), 

– az érdemjegyek félévenkénti minimális száma a heti óraszámmal kell, hogy megegyezzen, 

– az írásbeli dolgozatok javítási határideje a tanár részéről 15 nap. 

 

 

                                                 
7 a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 58.§ (3-4) 
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3 .  J u t a l m a z á s  
Jutalmazni lehet egyénileg és csoportosan. 

Fokozatai:,szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói tantestületi dicséret, egyházmegyei-érseki 

oklevél. 

A jutalom formája: oklevél, könyv, plakett. 

A felterjesztést az osztályfőnök, szaktanár és igazgató teheti meg, a jutalmazásról a tantestület, 

illetve fenntartó dönt. 

IV. Egyéb rendelkezések 

Az iskolaszék javaslattevő jogkörrel rendelkezik, a szülői szervezet tájékoztatást kérhet, illetve 

tanácskozási joggal részt vehet a tanulók, gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A 

tanulók nagyobb csoportja alatt az ügytől függően az iskola, osztály, kollégium, illetve az adott 

ügyben érintettek pl. nyolc éves képzésben résztvevők teljes létszámának 30 %-át értjük. 

Tanszereken, könyveken, segédeszközökön kívül más holmit a tanulók csak a saját 

felelősségükre hozhatnak az iskolába. Hangsúlyozottan érvényes ez pénz és egyéb értékek – pl. 

mobiltelefon – tekintetében. Ezen tárgyakat az erre a célra kialakított kulcsos kisszekrényekben kell 

elhelyezni, az értékek esetleges elveszítéséért az iskola csak ekkor vállal felelősséget, egyéb esetben 

nem. 

Bármilyenféle hirdetésnek, plakátnak az iskola területén való kifüggesztéséhez az igazgatóság 

engedélye szükséges. 

A Házirend előírásain túl az udvariasság és a kölcsönös megbecsülés íratlan szabályai is mindig 

köteleznek. A kívülállók szavaik, tetteik, mulasztásaik alapján nemcsak tanulóinkról alkotnak képet, 

hanem iskolánkról és Krisztus egyházáról is. 

V. Záró rendelkezések, hatály 

A Házirend nyilvános, a titkárságon, az iskola honlapján bárki számára hozzáférhető. 

A Házirend 2013. szeptember 2. ától lép érvénybe, egyidejűleg a korábbi érvényét veszti, ezt 

követően a tantestület minden évben felülvizsgálja a félévi és év végi értékelő értekezleten, és igény 

szerint módosítja. 

Az aktuális házirendet az első tanítási napon a tanulók megismerik, annak tudomásul vételét 

aláírásukkal igazolják. Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten is tájékoztatást adnak a 

legfontosabb pontokról. 
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VI. Záradékok 

A Házirendet az igazgató előterjesztésére a nevelőtestület a mellékelt jegyzőkönyv szerint 

elfogadta. 

 

Miskolc, 2013. március  . 

 

 

 

a tantestület képviseletében igazgató 

 

A szülői munkaközösség, valamint az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott 

megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a 

dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

Miskolc, 2013. március  . 

 

diákönkormányzat vezető tanár diákvezetőség képviselője 

 

 

  

 szülői munkaközösség tagja szülői munkaközösség elnöke 
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VII. Mellékletek: 

 

 

1. Tanítás előtti és utáni ima 

2. Magatartás minősítése 

3. Szorgalom minősítése 

4. Balesetvédelmi utasítás 

5. Fegyelmező intézkedések 

6. A tanuló törvény által biztosított jogai 

7. A tankönyvtámogatás és a tankönyvellátás rendje 

8. A tanulószoba házirendje 
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1. sz. melléklet 

 

Ima tanítás előtt 

 

Uram! A fölkelő nappal és az ébredő reggellel együtt a szemedbe kívánok nézni, és így 

elindulni a mai napon. Kérlek, világosítsd meg értelmemet, erősítsd akaratomat, élénkítsd 

emlékezetemet, hogy feladataimat helyesen oldjam meg és fölfogjam mindazt, amit ma meg kell 

tanulnom. Amen. 

 

Ima tanítás után 

 

Istenem! Minden jóság tőled van. Köszönöm, hogy értelmet adtál, és ma is gyarapodhattam 

a tudásban. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressek minden embert, ahogy tanítványodhoz illik. Add, 

hogy eredményeim és kudarcaim egyformán Hozzád vezessenek. Amen. 
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2. sz. melléklet 

 

Magatartás 

Példás: Az a tanuló, aki házirendünknek megfelelően él, tanul, viselkedik. Viselkedése minden 

körülmény között példamutató. Tudatosan vállalja az iskolai követelményeket, kiáll mellettük társai 

előtt. Egyéniségéhez mérten részt vesz a közösség életében. Társaival, tanáraival nincs konfliktusa. 

Segítőkész, figyelmes, tisztelettudó, kötelességtudó iskolában és az iskolán kívül is. Katolikus 

gimnazistaként viselkedik az iskolán kívül is. Képességeinek megfelelően tanul. Bukott tanuló nem 

lehet példás. Az sem érdemli ezt a minősítést, akinek szorgalma változó. Fegyelmező intézkedésben 

nem részesült. (Alsó gimnáziumban egy szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés megengedett, ha azt 

életkori sajátságból adódó ok miatt kapta.) Hiányzása között nincs igazolatlan óra. 

 

Jó: Viselkedésére különösebb panasz nincs. Apróbb vétségeket elkövet, de tudatosan nem hágja át a 

házirend szabályait. Kicsit nehezen fegyelmezi magát, túl mozgékony – az órai munkát nem 

tudatosan, de zavarja. Hibáival tisztában van. A tanárok, felnőttek figyelmeztetését elfogadja, 

rosszaságát megbánja. Felszólításra tiszteletteljesen reagál. Fegyelmező intézkedésben részesült. 

(Figyelmeztetés: osztályfőnöki vagy szaktanári) 

Igazolatlan órái vannak. Max. 3 óra. 

 

Változó: Rendszeresen vagy tudatosan vét a házirend ellen. A közösségben passzív, nem lehet rá 

számítani. Nehezen képes fegyelmezni magát. Izgága, lobbanékony. Tudatosan zavarja 

magatartásával az órát. Társaival, felnőttekkel szemben udvariatlan. Viselkedése rossz fényt vet az 

iskolára. Több osztályfőnöki ill. szaktanári figyelmeztetése van. Igazgatói figyelmeztetést kapott. 

Igazolatlan óráinak száma eléri a 6 órát. 

 

Rossz: Kihívó magatartásbeli problémák vannak vele. Szándékosan árt a közösségnek. Durva, 

goromba. Az iskola hírnevének tudatosan ár. Rendőrségi intézkedést követelő cselekedete volt. 

Fegyelmi eljárásban, vagy anélkül igazgatói megrovást kapott. Romboló aktíva. Szembeáll az 

iskolai követelményekkel, tudatosan bomlaszt. Igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 10 órát. 



 15 

3. sz. melléklet 

 

Szorgalom 

Példás: Aki rendszeresen készül, tudásáról képességeinek megfelelően számot is tud adni. 

Önkéntesen bekapcsolódik iskolai rendezvényekbe. Pályázatokon, versenyeken önként vagy tanár 

javaslatára részt vesz, azokra felkészül. Az órai munkát segíti. Aktív. Tanulmányi munkája, 

fegyelme példamutató. 

 

Jó: Aki általában tanul, de képessége alapján jobb eredményt érhetne el. Időnként lazít a tanulásban. 

Nem minden tantárgyat tanul egyenletesen. Házi feladata, önálló munkája időnként hiányos, 

kifogásolható. Kivonja magát a közös tanulmányi programok versenyek alól, pedig képessége 

alapján részt kellene vennie. 

 

Változó: Felkészülése alkalomszerű, így is tanul. Önálló munkát végezni nem akar. Házi feladatai 

rendszeresen hiányoznak, felszerelése is hiányos. Bukik egy tantárgyból, de nem hanyagsága miatt. 

 

Hanyag: Egy vagy több tantárgyból bukik hanyagsága miatt. Tanulmányait elhanyagolja, 

kötelezettségérzete nincs. (Akkor is lehet hanyag a tanuló szorgalma, ha nem bukott egy tantárgyból 

sem, de csak azért, mert képessége miatt az elégségest viszonylag könnyen el tudja érni.) 
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4. sz. melléklet 

Balesetvédelmi utasítás 

 

1) Az intézmény egész területén (iskola) fegyelmezetten kell viselkedni, körültekintően, 

figyelmesen kell közlekedni, különösen a lépcsőkön. Lehetőleg tartsuk be a jobboldali 

közlekedést. 

2) A tanulók ne lökdössék egymást, ne buktassák tanulótársaikat, mert az balesetveszélyes, mely 

kés- és lábtöréshez, szemsérüléshez vezethet. 

3) Amennyiben baleset ér valakit, azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak vagy szaktanárnak. 

4) A sérülést egy sérülési naplóba be kell vezetni, majd minden egy napot meghaladó kiesés 

esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél az ügyeletes tanár ill. szaktanár 

legyen jelen. 

5) Az iskolai higiénia betartása nagyon fontos. (Tiszta ruha, folyamatos ruhacsere, megfelelő 

lábbeli, rendszeres tisztálkodás, étkezés előtt kézmosás, stb.) 

6) A tantermekben és folyosókon a központi kapcsolókhoz, elektromos szerelvényekhez 

(konnektor, kapcsoló stb.) hozzányúlni, azt szétszerelni tilos! Az esetleges szabad vezetékeket 

az ügyeletes tanárnak azonnal jelenteni kell, aki intézkedik annak megszüntetésére. 

7) Az intézményben elhelyezett fűtőtestekre, ill. azok burkolatára ráülni nem szabad. 

8) A fűtőrendszer szelepeit kilazítani, kicsavarni nem szabad,mert a fűtőhálózatban lévő forró víz 

kifújva balesetet okoz. 

9) Az ablakon kihajolni nem szabad. 

10) Az intézmény területén tüzet gyújtani, dohányozni tilos! 

11) Az esetleges iskolai tűz ill. tűzvédelmi próbariadó jelzése szaggatott csengőhanggal történik. A 

jelzés hallatán a tűzvédelmi levonulási terv alapján a tanulók fegyelmezetten, a felnőtt 

utasításai alapján hagyják el a tantermeket. 

12) Tűz észlelése esetén azonnal értesíteni kell a legközelebbi felnőttet. 

13) Az intézményben elhelyezett tűzoltó készülékek, berendezések (tűzcsap, porral, halonnal, szén-

dioxiddal oltó) minden fajta tűz oltására alkalmasak. 

14) Porral oltót helyéről levéve, kézi csapot megnyitva, a tűz felé irányítva, a biztosítót kihúzva az 

ütőszeggel (ütőszeg gombjára való ráütéssel) felszabadítjuk a tartályba zárt hajtóanyagot, mely 

magával ragadja a port.  

15) Szén-dioxiddal oltó üzembe helyezésekor az oltóanyag saját gőznyomása hatására 

irányíthatóan áramlik ki. 

16) Elektromos tűz esetén első teendő a feszültségmentesítés, de ezt csak felnőtt (tanár, portás, 

karbantartó) végezheti. 
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5. sz. melléklet 

Fegyelmező intézkedések  

 

Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, büntetésben részesíthető. 

A büntetés lehet: 

enyhébb esetben figyelmeztető,  

a tanár belátása szerint a pedagógiai szempontok figyelembevételével; 

vétkes és súlyos esetben fegyelmi, amelyet fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal hoznak. 

A figyelmeztető intézkedés szóbeli és írásbeli (ellenőrzőben, naplóban bejegyzett) formában 

történhet, az eset súlyosságától függően: 

szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés; 

szaktanári, osztályfőnöki írásbeli intés; 

igazgatói figyelmeztetés;  írásbeli intés. 

 

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

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetés lehet: 

megrovás; 

szigorú megrovás; 

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; 

eltiltás az intézményben a tanév folytatásától; 

kizárás az iskolából. 

 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül — ettől súlyos esetben 

el lehet térni. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősül: 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

 tiltott sajtótermékek behozatala az iskolába; 

 fegyver vagy fegyvernek minősülő tárgy behozatala az iskolába; 

 a szándékos károkozás; 

 iskolatárs bántalmazása, emberi méltóságában megalázása, zsarolása; 

 sorozatosan durva és trágár kifejezések használata; 

 ellenőrzőben az osztályzatok, illetve a szülői aláírás meghamisítása; 

 társ vagy közösség pénzének, értékeinek eltulajdonítása; 

 tanárral,  a pedagógusmunkát segítő többi dolgozóval szemben kirívó tiszteletlen 

viselkedés 

 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi tanulói választmány véleményét 

a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A fegyelmi eljárás megindításáról és annak indokáról a 

tanulót és a szülőjét 3 napon belül értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell 

hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a 

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

tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalásról a tanulót, szülőjét, a kötelességszegés 

megjelölésével értesíteni kell. Az értesítésben szerepel a fegyelmi tárgyalás időpontja és helye, 

valamint az, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a szülő ismételt szabályszerű 

meghívás ellenére nem jelenik meg. Az eljárást jogszabály szerint szervezzük.8 

                                                 
8 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 53-61§ 
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6. sz. melléklet 

A tanuló törvény által biztosított jogai9 

 

A tanulókat az iskolában is megilletik a törvények által biztosított jogok, különösen hogy: 

1. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

ebben társai ne zavarják, vagy akadályozzák. 

2. részére a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és 

sokoldalú módon történjék. A tanár a tanulóra vonatkozó valamennyi osztályzatot, értékelést 

szóban vagy írásban a tanuló tudomására hozza, az osztályzatot a diák az  ellenőrző könyvében  

feltünteti, és köteles szülei tudomására hozni.  

3. Az elektronikus napló hozzáférési kódját a tanuló osztályfőnöki órán a szülők pedig szülői 

értekezleten kapják meg. 

4. személyiségi jogait, különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát az iskola 

tiszteletben tartsa. (E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat hasonló jogaik 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény 

alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a működéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését és fenntartását.) 

5. vallási, világnézeti és más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttathassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik az iskola 

értékrendjével, vagy jogszabályba, nem sérti-korlátozza mások hasonló jogát. 

6. információs önrendelkezési jogát érvényesítse. Adatainak feldolgozásáról értesülvén dönthet az 

adatok továbbításáról, valamint ismerheti az adatfeldolgozás célját. Beleegyezése nélkül az új 

célú adatfeldolgozás csak akkor jogszerű, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. 

7. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson a megadott 

fórumokon a személyét, tanulmányait, jogait érintő ügyekről, az oktató és nevelő pedagógus 

munkájáról, az iskola működéséről, illetve kérdést intézzen az iskola vezetőihez, 

pedagógusaihoz, a szülői szervezethez, és arra a megkeresésétől számított 30 napon belül 

választ kapjon, továbbá javaslatot tehessen a tárgyalt körben. 

8. állapotának, személyes adottságainak megfelelő ellátásban-gondozásban részesüljön, hogy 

adott esetben pedagógiai szakszolgálati intézményhez forduljon segítségért. 

9. önazonosságát kifejező saját nevet viseljen. A nevelési-oktatási intézmény tartózkodni köteles 

attól, hogy a tanuló részére megállapított családi vagy utónevet a tanuló beleegyezése nélkül 

bármilyen módon megváltoztassa, elferdítse, lerövidítse, becenévvé alakítsa át. 

10. igazgatóján keresztül kérelmére a fenntartóhoz vagy az iskolai alapítványhoz (szociális) 

segélyért, támogatásért folyamodjon, ha anyagi helyzete ezt indokolttá teszi. (pl. 

tankönyvtámogatás, kirándulás, versenyeztetés stb.) 

11. társaival azonos bánásmódban részesüljön, és semmilyen hátrányos megkülönböztetést  ne 

szenvedjen. (A kérelmek elbírálásánál minden tanuló azonos megítélés alá kell essék.) 

12. napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. 

13. igénybe vegye és használja az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és létesítményeket.  

14. a kijavított dolgozatokat legkésőbb 15 nap múlva visszakapják. Az ezután kijavított 

dolgozatokat (ha azok a pedagógusnak felróható okból nem lettek kijavítva)  csak a tanuló 

egyetértésével lehet beírni és beszámítani az értékelésébe.) 

15. a témazáró időpontját egy héttel korábban megtudják, illetve egy napon kettőnél több témazárót 

ne írjanak. 

16. rendszeres egészségügyi felügyeletben és eljárásban részesüljön, és előzetes szülői kérésre 

kérje felmentését a vizsgálat alól. 

17. részt vehessen a diákkörök (művelődési, művészeti ismeretterjesztő, sport stb.) munkájában, és 

kezdeményezhesse ilyenek létrehozását. 

                                                 
9 az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 6-11.§ 

      és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 46.§ (3) 
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18. választó és választható legyen diákképviseletben, szervezetben. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseli a tanulóifjúságot a nevelőtestület  előtt. Azokban az 

ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező , a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni. ( 2012. EMMI rendlet 120§) 

19. személyesen vagy képviselő útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában. A tanulók nagyobb csoportját – legalább az 50 %-át – 

érintő ügyekben véleményt nyilvánítson. 

20. magántanuló legyen, illetve kérhesse a tanórai foglalkozásokon való részvétel kötelme alóli 

felmentést. 

21. jogszabályban meghatározott feltételek mellett vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. 

22. kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon 

számot tudásáról. 

23. kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

24. a 11-12. évfolyamon folytatott tanulmányai során - az érettségi vizsgaszabályzatban 

meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, és 

ennek megfelelően kérje érettségi vizsgára bocsátását. 

25.Az osztályozó vizsga követelményeiről, a jelentkezés módjáról és határidejéről  a tanulmányok 

alatti vizsgák időpontjáról, az oktatási igazgató helyettes koordinálásával az érintett 

szaktanárok adnak tájékoztatást. 

 

 

 

 

  



 20 

7. sz. melléklet 

A tankönyvtámogatás és a tankönyvellátás rendje  

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjéről — a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

évente — a nevelőtestület dönt. 

A nevelőtestület döntése előtt az igazgató felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet 

kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben tankönyvet biztosítani. A felmérés 

eredményéről az igazgató tájékoztatja az iskolaszéket, ezen belül a szülői választmányt, a tanulói 

választmányt, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát 

tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus 

adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani. A 

megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az iskola tulajdonába, 

az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül.10 A tanuló tanulmányai végén a neki 

kölcsönzött könyveket megvásárolhatja, ha szándékos rongálás, belefirkálás miatt a könyv nem 

használható, akkor kártérítést fizet. 

  

                                                 
10 2001. évi XXXVII. törvény 7.§ 
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8. sz. melléklet 

 

A tanulószoba házirendje 

 

 

A tanulószoba célja, hogy az alsó évfolyamos diákoknak tanulási és kikapcsolódási lehetőséget 

nyújtson a tanórák után, oly módon, hogy a szülők biztonságban tudhassák gyermekeiket, amíg ők 

értük nem mennek, vagy haza nem érkeznek. A napközi díjmentes.  

 

Minden tanulónak lehetősége van tanulószobát (napközit) kérni, ezt az igényt év elején kérjük 

jelezni az osztályfőnököknél. Ha valaki később szeretne becsatlakozni, arra is van lehetőség írásbeli 

szülői kérelem alapján. A napköziből kimaradni csak írásbeli szülői kérés alapján lehet. 

Év elején, amikor már minden tanuló tudja, milyen délutáni elfoglaltságai lesznek, kérjük a 

szülőket, hogy jelezzék, melyik napon, milyen időpontban távozhat el gyermekük a napköziből és 

azt is jelezzék, hogy egyedül megy el, vagy jönnek-e érte.  

Ez azért fontos, mert több tanár biztosítja a felügyeletet és helyettesítés esetén is fontos tudni, ki 

mikor mehet haza, a diákok biztonsága érdekében. 

Ha a bejelentett időponttól eltérően szeretnék kikérni a tanulót, előzetesen szükséges jelezni azt. Ha 

a szülőnek váratlanul kell kikérnie gyermekét, de nem tud érte jönni, akkor telefonon kérjük az 

értesítést, vagy a távozási engedélyt. 

Ezzel biztosítjuk, hogy a gyermek nem távozik az iskolából a szülő tudta nélkül. 

 

A napközi időbeosztása: 

 

12.30  Ebéd, közös szabadfoglalkozás a napközis tanár vezetésével. 

14:00  Házi feladatok elkészítése, tanulás 

16.00  Tanulószobai felügyelet vége 

 

A szabadfoglalkozás általában egy csoportban zajlik az udvaron, vagy rossz idő esetén az iskolában 

(aula, könyvtár). Ekkor van lehetőség labdajátékokra, társasjátékok használatára. 

A napközi időtartama alatt csak engedéllyel lehet elhagyni az iskolát. 

Tanulási idő alatt a tanulónak joga, hogy tanulni tudjon, tehát egyben kötelessége is, hogy 

másoknak is biztosítsa a nyugodt tanulási feltételeket, tehát hangos beszéddel, ki-be járkálással ne 

zavarja. 

Sorozatosan ismétlődő fegyelmi probléma esetén a tanuló a napközi látogatása alól kizárható. 

 

A tanuló szoba ideje alatt a mobiltelefont nem lehet használni, azt a kijelölt szekrényben lehet 

tartani, vagy kikapcsolt állapotban a táskában, szükség esetén a tanári asztalra kell helyezni. 

 

Különleges napok alkalmával (ünnepek, iskolai rendezvények) előzetes döntés alapján elmaradhat a 

napközi, de ezt előre- írásban-  tudatjuk a szülőkkel. 

 

Kérem, amennyiben elfogadja a napközi házirendjét, aláírásával jelezze alább. 

 

 

 

 

 

       ……………………………………… 

         szülő 
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NYILATKOZAT A HÁZI REND TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL 

 

A mai napon a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Házirendjének pontjait 

áttanulmányoztuk, a benne foglaltakat elfogadjuk. Mivel az intézmény vallásilag elkötelezett, 

római katolikus fenntartású intézmény, ezért a diákok minden évfolyamon- a felekezetüknek 

megfelelően kötelező hit és erkölcstan oktatásban vesznek részt. A tanórákon kívüli egyházi és 

kulturális (közösségi) jellegű programokat elfogadjuk és a tanév rendjében rögzített 

időpontokban gyermekem részt vesz ezeken. Az intézmény nevelési elveit megismertük, a 

családi kereteken belül is igyekszünk ezek betartására hangsúlyt fektetni. 

 

Miskolc, ……………………………… 

 

        tanuló         szülő(k), gondviselő 
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