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Kedves Tanuló!
Köszöntjük abból az alkalomból, hogy felvételt nyert köznevelési intézményünkbe.
Az alábbiakban olyan fontos tudnivalókról tájékoztatjuk, amelyek tanulói jogviszonyának fenntartásához, a követelményrendszer eredményes teljesítéséhez elengedhetetlenek.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el intézményi tájékoztatónkat, amely egyben házirendünk kivonatát is tartalmazza!
Szeretnénk és egy kérjük, munkavégzésének függvényében vegyen részt az órákon, valamint szaktanárának határidőre nyújtsa
be az előzetesen megküldött, beadandó feladatsorok megoldását valamennyi tantárgyból, az adott félév követelményrendszerének eredményes teljesítése érdekében!
Kérjük továbbá, hogy a tanulmányai során kapott tájékoztatásokat, határozatokat és egyéb megkereséseket gyűjtse otthonában
egy mappában, és azokat őrizze meg a tanulmányai során, illetve azt követően legalább 2 évig, hogy szükség esetén az azokban
foglaltak alapján az Önhöz intézett kérdésekre választ tudjon adni!
Amennyiben kérdése vagy kérése merül fel, forduljon bizalommal osztályfőnökéhez, szaktanárához vagy az iskolatitkárhoz,
illetve kapcsolattartójához!
Az iskola hivatalos dokumentumai megtalálhatóak az iskola honlapján, valamint a KIR felületen.
Az iskolai honlap internet címe: www.bolyaikepzes.hu.

Házirend kivonata:
A házirend előírásai vonatkoznak azon iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra,
melyeket a pedagógiai program alapján intézményünk szervez. Az abban foglaltakat be kell tartani az intézmény tanulóinak, pedagógusainak, alkalmazottainak, valamint az oda látogatóknak.
Az újonnan elfogadott vagy módosított dokumentumok előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat osztályfőnöki órán.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a
tanulókkal osztályfőnöki órán.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
- betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit,
- tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok, valamint tanulótársainak emberi méltóságát,
- tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozók utasításait,
- iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
- az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
- távolmaradásukat az a házirend előírásai szerint igazolják,
- ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (dohányárut, szeszesitalt, drogot),
- ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),
- ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet.
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:
- tájékozódáshoz való jog
- kérdés intézésének joga
- érdemi válaszhoz való jog
- részvételi jog
- kezdeményezési jog
- javaslattevő jog
- jogorvoslathoz való jog
Az egyéni haladásról az alábbi módon tájékozódhat:
- szóban;
- félévkor, év végén írásban;
- e-Kréta rendszeren keresztül.
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Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje esti és levelező tagozaton:
1. óra: 16.00 – 16.40
4. óra: 18.05 – 18.45
2. óra: 16.40 – 17.20
5. óra: 18.50 – 19.30
3. óra: 17.25 – 18.05
6. óra: 19.30 – 20.10
Külön rendelkezés esetén ettől eltérő munkarend is érvényesíthető.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény alapján a
közoktatási intézményekben, tehát a Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola székhelyén és telephelyein is, zárt légtérben és
az intézmény területén nyílt légtérben is, továbbá az adott épület bejáratától 5 méteren belül TILOS A DOHÁNYZÁS! Az a tanuló,
aki az iskola területén, környezetében vagy rendezvényein dohányzik, fegyelmező büntetésben részesül. Amennyiben a tanuló dohányzása miatt az iskolát megbüntetik, akkor a törvény által kiszabott pénzbüntetést az iskola a tanulóra hárítja.
A tanuló késését, mulasztását tanítási óra esetén az osztálynaplóba a szaktanár jegyzi be. Indokolt esetben a tanuló a távolmaradásra
írásban előzetes engedélyt kérhet az osztályfőnöktől. A mulasztást igazolhatja:
- 3 napnál hosszabb hiányzás esetén az orvos,
- A közlekedési akadályok miatti késés és hiányzás esetén hivatalos igazolás,
- Hatósági idézés esetén az idézés tényét tanúsító irat.
A tanuló köteles az igazolást a mulasztást követően 2 héten belül bemutatni az osztályfőnöknek. Ha a tanuló a távol maradást 2
héten belül nem igazolja, mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni. Megszűnik a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya
abban az esetben, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul. Ha a tanuló a tanórai foglalkozások
több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról.
Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
Elismerésben részesíthető az a tanuló, aki:
- tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi,
- hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.
Elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
- szaktanári;
- osztályfőnöki;
- nevelőtestületi;
- intézményvezetői.
A dicséretet az osztályfőnök dokumentálja.
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, szóbeli figyelmeztetést kaphat:
- szaktanárától,
- osztályfőnöktől,
- intézményvezetőtől.
Amennyiben a szóbeli figyelmeztetés nem éri el a célját, a figyelmeztetést írásba kell foglalni. Az írásbeli figyelmeztetést az osztályfőnök és/vagy a szaktanárok javaslatára az osztályfőnök dokumentálja, az intézményvezető írja alá.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben
részesíthető.
A fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás;
- eltiltás a tanév folytatásától;
- szigorú megrovás;
- a tanulói jogviszony megszüntetése.
- áthelyezés másik osztályba;
Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a Nkt. 59.§ és az EMMI. r. 61.§ rendelkezései az irányadóak.
Az Intézményünkben tanuló diákok semmilyen térítési díjat és tandíjat nem fizetnek.
Értékelés:
0 – 24% – elégtelen
60 – 79% – jó
25 – 39% – elégséges
80 – 100% – jeles.
40 – 59% – közepes
A tanulmányok alatti vizsgák a következők:
- különbözeti vizsga;
- pótló vizsga;
- osztályozó vizsga;
- javító vizsga.
A tanulmányok alatti vizsgákra történő jelentkezés módját és határidejét az intézmény Vizsgaszabályzata tartalmazza.
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Eredményes tanulást kívánunk!
Lőkös Katalin Mária
intézményvezető

