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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1.1. A házirendre vonatkozó jogszabályok, belső szabályozók 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 
A nevelési-oktatási intézmények mük:ödéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Konn. 
rendelet; 
31/2020. (VIII. 31) EMMI rendelet; 
A Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola Pedagógia programja; 
A  Bolyai  János  Gimnázium és  Általános  Iskola  Szervezeti és Működési 
Szabályzata; 
A Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola Vizsgaszabályzata. 

1.2. A házirend célja és feladata 

A házirend állapítja meg a Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola (OM: 20669) 
köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyba n álló tanulók tanulói jogai gyakorlásának, és 
kötelezettségek végrehajtásának módját, az elvárt viselkedés szabályait, valamint az intézmény 
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az 
intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalós ítását, valamint a tanulók közösségi életének 
megszervezését. 

1.3. A házirend hatálya 

A házirend előírásait be kell taitania az intézménybe járó tanulóknak, a kiskorú tanulók 
szüleinek, az intézmény pedagógusainak:és más alkalmazottainak. 

A házirend előírásai azokra az intézményi és intézmén yen kívüli, tanítási idő ben, illetve tanítási 
időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az 
intézmény szervez. 

A tanulók az intézmény által szervezett intézményen kívüli rendezvényeken is kötelesek 
betartani a házirend előírásait. 

1.4. A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 
intézmény alkalmazottainak:) meg kell ismernie. 
A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 
Nyomtatott fonnában: 
- 
- 
- 

az intézményvezetőnél, 
az intézményvezető-helyettese k:né l, 
a feladatellátási helyek területileg illetékes irodáiban. 

E lektronikus formában: 
- az intézmény honlapján. 

A tanuló beiratkozásakor a Házirend kivonata átadásra kerül a tanulónak, amelynek átvételét 
aláírásával igazolja. 
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Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órán ismertetik a házirendet, különös tekintettel a: 
- 
- 
- 

A 

módosításokra, 
a tanulói jogokra és kötelezettségekre, 
a működési rendre. 

házirendről minden  érintett  tájékoztatást  kérhet  az  intézmény  intézményvezetőjétő,l 
intézményvezető-helyetteseitő   l, valamint az osztályfőnökétől. 

2. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

2.1. Az intézmény által elvárt viselkedési szabályok 

Az intézményünkbe járó tanulóktól elvárjuk, hogy: 

- Tartsák be a vonatkozó jogszabályok, a ház irend, illetve más intézményi szabályozó 
dokumentumok rendelkezéseit; 

Tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok, valamint tanulótársaik 
emberi méltóságát; 

Senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, ne legyenek 
agresszívek, senkit ne bántalmazzanak; 

Tartsák be a nevelők és az intézményünkben dolgozók utasításait, becsüljék meg az 
emberi szorgalmat, a tudást és a munkát; 

Igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 
személyiségeit és hagyományait; 

Ismerjék meg intézményünk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az 
intézmény hagyományainak ápolásában; 

Óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- Intézményi kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, folyamatosan 
készüljenek a tanórák ra, azokon aktívan vegyenek részt, tegyenek eleget beszámolási 
kötelezettségüknek, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget 
tanulmányi feladataiknak; 

A tanórákról csak indokolt esetben maradjanak távol, a távolmaradásukat a házirend 
előírásai szerint igazolják ; 

Védjék az intézmény fe lszere léseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, ügyeljenek 
környezetük tisztaságára, és erre másokat is figyelmeztessenek; 

Ne hozzanak az intézménybe, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket; 

Az értéktárgyaikat és készpénzüket ne hagyják őrizetlenül, mert az épületbe bevitt 
értékekért az intézmény felelősséget nem vállal; 

Az intézmény területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, eg yéb dolgokat 
haladéktalanul adják le a tanórát tartó pedagógusnak; 

A tanulók mobiltelefont a tanítási órákon csak kikapcsolt állapotban tarthatnak 
maguknál; 

Ne végezzenek az intézményben kereskedelmi te vékenységet, és ne folytassanak az 
intézményben politikai célú tevékenységet. 

- 

- 

- 

- 

- 

s 
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2.2. A tanulók jogai 

Tájékozódáshoz való jog (kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre); 

Kérdés intézésének joga (a tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben 
kérdést intézhet az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz); 

- Érdemi válaszhoz való jog (a tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 
tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia); 

Tájékozódási jog (a tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait 
érintő valamennyi kérdésről); 

Véleményezési jog (kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre, a tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával); 

Részvételi jog (kiterjed az intézményben működő tanulóközösségekre, valamint az 
intézmény által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra); 

Kezdeményezési jog (a tanuló kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan); 

Javaslattevő jog (kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre, a tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával); 

Használati jog (kiterjed az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 
eszközeinek használatára); 

Jogorvoslathoz való jog (a tanuló jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak 
szerint - jogorvoslati eljárást indíthat); 

Vallásgyakorlással összefüggő jog (a tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem állami 
és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is). 

- 

- 

- 

- 

- 

Az intézmény tanulói a jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein (osztályon) keresztül 
gyakorolhatják. 

2.3. A tanulók általános kötelességei 
Óvják saját maguk és társaik testi épségét, egészségét; 

Haladéktalanul értesítsék a pedagógust, ha saját magukat, társaikat vagy másokat 
veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 
természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlelnek; 

Megismerjék az iskolaépület kiürítési tervét, és részt vegyenek annak évenkénti 
gyakorlatában; 

Aktívan vegyenek részt a tanórákon, készüljenek fel a tanórákra; 

Tartsák be a tanulmányok teljesítésére, valamint a távolmaradások igazolására való 
rendelkezéseket. 

2.4. A tanulók közösségei 

2.4.J. Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 
osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfónök áll. 
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Az osztályközösség tanulói osztálybizalmit választanak maguk közül, aki az általános ügyekben 
ellátja a képviseletet és tájékoztatást. 

2.4.2. A tanulók nagyobb közössége 
A tanulók nagyobb közösségét az egy feladatellátási helyen az adott tanévben tanulói 
jogviszonyban álló tanulók alkotják. 

2.5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 
formái 

2.5.1. A tanulók tájékoztatásll 
A tanulók, a kiskorú tanulók esetében a szülők az intézmény egészének életéről, az aktuális 
tudnivalókról: 

Az intézmény hivatalosan a KRÉTA felületen keresztül tájékoztatja a tanuló kat, kiskorú 
tanulók esetében a szülőket is a döntésekről, az aktuális feladatokról és határidőkről; 

Az e-Kréta hozzáférését a tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők részére is a tanév 
megkezdését követően, illetve a tanulói jogviszony keletkezése után - 15 napon belül az 
intézmény megadja; 

Az osztályfönökök az osztályfönöki órákon közvetlenül is nyújtanak tájékoztatást, emellett 
indokolt esetben a beiratkozáskor megadott tanulói e-mail címen, illetve telefonszámon is 
kereshetik a tanulókat; 

A tanulók, kiskorú tanulók esetében a szülőkkel együttesen tájékoztatást kérhetnek a fogadó 
órákon az intézményvezetőtől, az intézményvezető-helyettesektől, az osztályfönöktől és a 
szaktanáraiktól. 

A tanév elején osztályonként zárt, egyirányú facebook csoport kerül létrehozásra, melyen 
keresztül az egész osztályt érintő tájékoztatást nyújthat az intézmény. 

A tanulók, kiskorú tanulók esetén a szülők az egyéni haladásról az alábbi módon tájékozódhatnak: 
• 
• 
• 

szóban; 
félévkor és tanév végén írásban; 
e-Kréta rendszeren keresztül. 

2.5.2. A tanulók véleménynyilvánítása 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 
nyilvánítson, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az intézmény működésérő l, 
valamint ezen körökben javaslatot tegyen. 

A tanulók a vonatkozó jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban - az intézmé nyvezetőhöz,  az 
intézmén yvezető-helyettesekhe z, az osztályfönökhöz, a szaktanáraikhoz fordulhatnak. 

A tanulók, a kiskorú tanulók szülei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, 
egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az in tézményve zetőve l, az 
intézményvezető-helyettesekkel, az osztályfónökkel, szaktanáraikkal. 
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2.5.3. A tanuló jogorvoslathoz való joga és annak eljárásrendje 

A tanuló  jogai  megsértése  esetén,  kiskorú  tanuló  esetében  a  szülövel  egyetemben 
jogszabályban meghatározottak   szerint   - jogorvoslati eljárást indíthat, mely jogok 
gyakorlásában az osztályfőnök köteles segíteni a tanulót. 

Amennyiben a tanulónak további segítségre van szüksége a jogorvoslati eljárás megindításához 
vagy a kérelem megfogalmazásához, a havi rendszerességgel ugyanazon a napon megtartott 
intézményvezetői vagy intézményvezető-helyettesi fogadó órákon segítséget kérhet. 

2.6. Az intézményben tartózkodás rendje és szabályai 

2.6.1. Az intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak használati rendje 
Az intézmény feladatellátási helyein mindenkor a bérbeadó intézmény épületének használatára 
vonatkozó szabályok az irányadóak, az alábbi kiegészítésekkel: 

Az intézmény intézményvezetője felügyeli, hogy az intézmény székhelyén és telephelyein az 
intézmény által bérelt tantermek, egyéb helyiségek a nevelési-oktatási , egészségügyi valamint 
tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek. 

Az intézmény valamennyi dolgozójának és tanulójának joga az intézmény által bérelt nevelés- 
oktatási célra kialakított összes helyiségének rendeltetésszerű és ingyenes használata az órarend 
szerinti tanítási időben, az adott intézmény nyitva tartási idejéhez igazodva. Indokolt esetben 
ettől eltérő időben - előzetes egyeztetés mellett, tanári jelenléttel is igénybe vehető. 

A tanulók az első tanítási óra megkezdése előtt 15 perccel léphetnek be az intézménybe, és azt 
kötelesek elhagyni az utolsó órát követő 15 percen belül. 

A rendeltetésellenes használatból eredő káréti, valamint a szándékosan okozott kárért a tanulók 
anyagi felelősséggel tartoznak. 

Az egyes szaktantermekt-e, létesítményekre vonatkozó használati útmutatót, nyitvatartási rendet 
az intézményvezető által megbízott tanárok felügyelik. A helyiségek, létesítmények 
berendezése iért, rendjéért a használatba vevő felelősséggel tartozik. 

2.6.2. A létesítmény használatával kapcsolatos védő-óvó szabályok 
A tanítás első napján a munkavédelmi , tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás minden tanuló 
számára kötelező, melyet az osztályfö nök feladata megtartani az első osztályfőnöki órán. Az 
oktatás megtörténtét az osztálynaplóban kell dokumentálni. 
A szaktantárgyi balesetvédelmi oktatást a szaktanár köteles megtartani az adott tantárgy első 
óráján, melynek megtartását az osztálynaplóban kell dokumentálni. 
Minden tanuló köteles betartani a megismert szabályokat. 

Az átlagos tantennektől eltérő helyiségek használati rendje az adott helyiségben kifüggesztve 
megta lálható , ennek betartása kötelező. 
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3. A TANULÓI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

3.J. A tanulói munkarend 
A tanév rendjét a minden évben kiadott tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg. A tanév 
helyi rendjét a rendelet alapján nevelőtestület határozza meg, és azt az intézmény az Éves 
munkatervében rögzíti. 

3.2. Nyitva tartás 
Szorgalmi időben a nevelési-oktatási célokat szolgáló feladatellátási helyek épületei hétfőtől- 
péntekig 15:45 és 20:25 között, szombati napokon 8:45 és 13:25 közötti időszakban állnak a 
tanulóink rendelkezésére. 

Vizsgaidőszakokban ettől eltérő időben is használhatóak a feladatellátási helyek épületeinek 
helyiségei. 

Ügyintézés céijából a központi és a területi iroda kereshető fel szorgalmi időben hétfőtől 
csütörtökig 9:00 és 15:00 óra között, pénteki napokon 9:00 és 12:00 óra között. 

Szorgalmi időn kívül ügyeleti rend működik, szerdai napokon 9:00 és 12:00 óra között 
kereshető fel a központi és a területi iroda ügyintézés céljából. 

Központi iroda: 4400 Nyíregyháza, Vasvári u. 1. sz. l. e. 101. a. 

Területi iroda: 5540 Szarvas, Vasút u. 67. 7.a. 

3.3. A tanórák és az óraközi szünetek rendje 

Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje 
hétfőtől - péntekig terjedő időszakban: 

Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje 
szombati napokon: 
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Tanítási óra száma Az óra időpontja 

1. óra 9:00 - 9:40 

2. óra 9:40 -  10:20 

Tanítási óra száma Az óra időpontja 

1. óra 16:00 - 16:40 

2. óra 16:40 - 17:20 

3. óra 17:25 - 18:05 

4. óra 18:05 - 18:45 

5. óra 18:50 - 19:30 

6. óra 19:30 - 20:10 
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Külön, intézményvezetői rendelkezés esetén ettől eltérő munkarend is érvényesíthető, melyet a 
befogadó is kolák munkarendje tehet indokolttá. 

A föétkezésre biztosítandó hosszabb szünet a munkarend miatt intézményünkben nem releváns. 

3.4. Egyéb (tanórán kíviili) foglalkozások 
Az intézmény a tanórán kívüli foglalkozásokat a pedagógiai program alapján szervezi. Az 
intézmény által bérelt helyisége kben és az általa szervezett rendezvényeke n a belső rendjét 
biztosító szabályokat , megállapodásoka t a tanórán kívüli tevékenységek esetén meg kell t, rtani. 

A tanuló kötelessége, hogy őrizze hagyományait, vegyen részt a Pedagógiai Programban 
meghatározott, az intézményen kívüli rendezvényeken és a ház irendben megfogalmazott 
elvárásoknak megfelelően viselkedjen. A hagyományok ápo lásával kapcsolatos feladatokat, 
időpontoka,t valamint a felelősöket a nevelőtestület határozza meg, és az éves munkatervében 
rögzíti. 

4. A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 
A tanulók tanulmányi kötelezettségének teljesítése a tanórán való aktív részvételle l, és félévente 
lega lább 3-3 , a sza ktanár á ltal meghatározott módon és határidőig a KRÉTA felületen üzenet 
csatolmányaként beadott írásbeli beszámo lókkal történhet. 

Félévente, a tanórák 50 százalékát elérő vagy meghaladó távolmaradás esetén az adott félév 
eredményes teljesítése csak osztályozóvizsga sikeres teljesítése mellett történhet. Az 
osztályozóvizsga alól felmentés nem adható. 

5. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
SZABÁLYOK 

5.1. A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok. A rendszeres egészségügyi 
felügyelet, ellátás formái, rendje 
A felnőttoktatási munkaformából adódóan a tanulók rendszeres egészségügyi ellátásának 
biztosítása intézményünkben nem relevá ns, a lakóhel y sz erint illetékes háziorvossal, egyéni 
keretek között történik. 

5.2. A dohányzás rendje 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának. fo rgalmazásának egyes 
szabályairól szóló törvény alapján a közoktatási intézményekben, tehát a Bolyai János 
Gimnázium és Általános Iskola székhelyén és telephelye in is, zárt légtérben és az intézmény 
területén nyílt lég térben 1s , továbbá az adott épület bej á rat átó l 5 méteren belül TILOS A 

10 

3. óra 10:25 - 11:05 

4. óra 11:05 - 11:45 

5. óra 11:50-12:30 

6. óra 12:30- 13:10 

 



Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola - Házirend 

DOHÁNYZÁS! 
Az a tanuló, aki az intézmény területén, környezetében vagy rendezvényein dohányzik, 
fegyelmező büntetésben részesül. Amennyiben a tanuló dohányzása miatt az iskolát 
megbüntetik, akkor a törvény által kiszabott pénzbüntetést az intézmény a tanulóra hárítja. 

6. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZT ÁSÁNAK RENDJE 
Intézményünkben a 2012-es NAT alapján kiadott felnőttoktatási Kerettanterv szerint elkészített 
Helyi tantervben a szabadon felhasználható órakeretet a közismereti tantárgyak óraszámának 
megemelésére használtuk fel, figyelembe véve tanulóink általános előismereteit. 

A 2020-as NAT alapján kiadott felnőttoktatási Kerettanterv szerint, a 2020/2021. tanévtől 5. és 
9. évfolyamokon felmenő rendszerben bevezetésre kerülő évfolyamokon nem áll rendelkezésre 
szabad órakeret a szabadon választható tantárgy tantárgyrendszerünkbe történő beépítésére. 

7. A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK 
IGAZOLÁSÁRA  VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

7.l. Mulasztás kezelése 

Az esti munkarendben a tanuló kötelessége a munkarendjére előírt tanítási napokon a tanítási 
órákon jelen lenni, továbbá beszámolási kötelezettségét teljesíteni. 

A tanuló tanórákon való jelenlétét vagy távolmaradását az intézmény vonatkozó szabályozó 
dokumentumaiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a tanórát tartó szaktanár rögzíti a 
KRÉTA elektronikus naplójában. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

Amennyiben a tanuló a tanítási órákról neki fel nem róható okból marad távol, köteles 
hiányzását írásos dokumentummal igazolni (a tanulónak fel nem róható ok minden olyan, a 
tanuló tanórákon történő megjelenését gátló tényező, amely nem vezethető vissza a tanuló 
szándékos vagy gondatlan magatartására; írásos dokumentum minden olyan a tanuló hiányzását 
igazoló hivatalos irat, amely alátámasztja , hogy a tanuló önhibáján kívül nem tudott a tanítási 
órákon részt venni). 
Indokolt esetben a tanuló távolmaradására írásban előzetes engedélyt kérhet az osztályfőnöktől. 

A mulasztást a tanuló igazolhatja: 
3 tanítási napnál rövidebb időszakra előzetes bejelentéssel; 
3 tanítási napnál hosszabb hiányzás esetén az orvosi igazolással ; 
munkahelyi elfoglaltság és közlekedési akadályok miatti késés és hiányzás esetén 
hivatalos igazolással; 
hatósági idézés esetén az idézés tényét tanúsító irattal. 

A tanuló a hiányzását igazoló dokumentumot az osztályfönökének köteles leadni legkésőbb a 
tanítási félév lezárásának a tanév rendjében rögzített napját megelőző hét első napjáig. 

Az osztályfőnök az elektronikus naplóban dokumentálja a hiányzás igazolt voltát. Amennyiben 
a tanuló az adott időpontig nem igazolja távolmaradását, az intézmény a tanuló hiányzását 
igazolatla nnak tekinti az osztályfőnök rögzítése alapján. 

Az osztályfőnök félévenként összesíti a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásait, melynek 
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alapján az adott félévre vonatkozó osztályozó értekezleten megállapításra kerül, hogy melyik 
tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya, illetve melyik tanulónak kell osztályozóvizsgát 
tenni. 
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és a 
tanév végén minden esetben osztályozóvizsgán köteles számot adni tudásáról. Az 
osztályozóvizsga alól felmentés nem adható. 

Az igazolatlan hiányzás miatti tanulói jogviszony megszűnéséről szóló döntésről az intézmény 
írásba foglalt határozatban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetében a tanulót és szülőt. 
Egymástól függetlenül 30 nap eltelte után az osztályfőnök írásos jelzése alapján köteles a 
te1ületileg illetékes általános intézményvezető-helyettes és az illetékes iskolatitkár kétszer 
kiértesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is írásos formában a KRÉTA rendszeren 
keresztül, ezt követően történhet csak meg kizárással a tanuló jogviszonyának megszüntetése. 

7.2. A tanulói jogviszony megszíínése, megszüntetése 

Megszünik a tanuló jogviszonya a „kizárás az iskolából" fegyelmi határozat jogerőre 
emelkedésének napján. 

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki a szorgalmi időszakban húsz tanórát 
maghaladó mértékben mulaszt igazolatlanul. 

Meg kell szüntetni a tanulói jogviszonyát a bejelentés napján annak, aki azt írásban kéri. 

Az intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a tanuló jogviszonyát a tanítási év végével 
annak, aki önhibájából második alkalommal nem teljesítette egy adott évfolyam tanulmányi 
követelményeit. 

Azok a tanulók, akik kimaradási szándékukat írásban nem jelentették be, de a tanítási órákról a 
házirendben meghatározott mértéken túl mulasztanak, nem tesznek eleget a tanév során a 
beszámolási kötelezettségüknek, az osztályfőnöknek a KRÉTA felületen keresztül két 
alkalommal értesíteni kell a tanulót. 
Amennyiben a kétszeri kiértesítést követően sem jelzett vissza a tanuló, és mulasztásai miatt 
nem volt osztályozható, a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget, az 
osztályozóvizsgákon és a javítóvizsgán nem jelent meg, intézmény egyoldalú nyilatkozattal 
megszünteti a tanuló jogviszonyát a tanítási év végével. 

8. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

8.1. Jutalmazás elvei 
Elismerésben részesíthető az a tanuló, aki: 

tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 
hozzájárul az-intézmény-jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

8.2. Jutalmazás formái 
Elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári; 
osztályfónöki; 
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- nevelőtestületi; 
intézményvezetői. 

A dicséretet az osztályfőnök dokumen tálja. 

9. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 
ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

9.1. Fegyelmező intézkedések elvei 

FORMÁI  ÉS 

- 
- 
- 
- 

következetesség, 
rendszeresség, 
nevelő célzat, 
ismétlődés és a súlyosság figyelembe vétele. 

9.2. Fegyelmező intézkedések formái 
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 osztályfönök és/vagy a szaktanárok javaslatára az osztályfónök 
dokumentá lja, az intézményvezető írja alá. 

9.3. Fegyelmi intézkedések 
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján , írásbe li 
határozattal fegyelmi büntetés ben részesíthető. 

A fegyelmi büntetés lehet: 
megrovás; 
szigorú megrovás; 
áthelyezés másik osztályba; 
eltiltás a tanév folytatásától; 
a tanulói jogviszony megszüntetése. 

9.4. Kártérítési felelősség 
Ha a tan uló az intézménynek jogellene sen kárt okoz a Nkt. 59.§ és az EMMI. r. 61.§ 
rendelkezése i az irányadóak. 

10. A MOBILTELEFON ÉS EGYÉB DIGITÁLIS, INFOKOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÖK TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSON VALÓ HASZNÁLATÁNAK 
SZABÁLYAI 
A mobiltelefonokat a tanulók a tanár utasításá ra, kizárólag a tanórai munka segítéséhez 
hasz nálhatj ák. Egyéb esetben csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál a tanulók. 
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Laptop, fényképezőgép, kamera használata a tanórákon vagy a számonkérések alkalmával csak 
a szaktanár egyértelmű szóbeli engedélyével, vagy az intézményvezető írásos engedélyével 
történhet. 

Hangfelvételre alkalmas bármely eszköz használata a tanórákon, vizsgákon csak akkor 
lehetséges, ha a tanuló a felvétel készítésének szándékáról és annak felhasználási céljáról a 
szaktanárt előzetesen tájékoztatja. A felvétel nyilvánosságra hozatala, annak terjesztése minden 
formában tilos, és jogi eljárást von maga után a tanulóval szemben. 

Az infokommunikációs eszközök megfelelő használatáért a tanórát tartó pedagógus a felelős. 
Szándékos rongálás estén a tanuló felelősségre vonható, jogkövetkezményként tanulói 
jogviszonya megszüntethető. 

11. BÜNTETŐJOGI ÉS FEGYELMI ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ 
CSELEKMÉNYEK 
Intézményünkben bármely - pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja 
ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett 
közösség ellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének érdekében intézményünk 
a prevenció elvét követi, ezért osztályfőnök i, szaktanári órákon kapnak tájékoztatást a tanulók. 

Abban az esetben, ha bármilyen, ilyen jellegű tevékenység bekövetkezik, vagy arra irányuló 
tevékenységre utaló magatartás ténye bebizonyosodik, az intézmény vezetősége és az 
osztályfőnök vesz rész a kivizsgálásban. Amennyiben a kivizsgálás során tevékenység, vagy 
ráutaló magatartás bebizonyosodik, a tanuló tanulói jogviszonya azonnali hatállyal 
megszüntetésre kerül. 

12. TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 

Intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló tanulók térítési- és tandíjat nem fizetnek. 

13. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK VAGYONI JOGÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 
Az Intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a köznevelési 
intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába ke1ült do lognak , amelyet a 
tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a 
nevelési-oktatási intézmény biztosította. 

Amennyiben az intézmény a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt 
- kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszünésekor visszaadni. 
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14. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, ILLETVE A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI 
A rossz infrastruktúrával rendelkező településekről érkező, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóink útiköltségtérítést kaphatnak, ezzel segítve a hátrányos helyzetükből adódó helyzetük 
kompenzálását. 
Ennek igénylése minden esetben írásban szükséges, az elbírálásáról az intézmény vezetője dönt, 
a mindenkori éves költségvetésben rendelkezésre álló keret terhére és mértékéig. 

15. A TANKÖNYVELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
Az intézmény tanulói önállóan gondoskodnak a tankönyvek beszerzéséről, a szaktanárok ajánlásai 
alapján. 

16. A NEVELÉSHEZ-OKTATÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES ÉRTÉKEK, TÁRGYAK, 
ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYBE TÖRTÉNŐ BEHOZATALA 

A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem 
szükséges személyes értékek, tárgyak, eszközök iskolába történő behozatala a tanuló egyéni 
döntésén alapul. 

Az intézm ény a behozott személyes ét1ékekért, tárgyaké rt, eszközökért felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a tanuló veszélyes eszközt tart magánál (fegyver, gázspray, stb.), az, mint 
veszélyes eszköz, elkobzandó, és rendőrségi hatáskörbe tartozó eljárást von maga után. 

17. A HELYHIÁNY MIATT NEM TELJESÍTETT FELVÉTELI, ÁTVÉTELI 
KÉRELMEK KEZELÉSE 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján intézményünk 
minden intézménybe jelentkező tanulót felvesz, aki a végzettségét, előképzettségét megfelelő 
módon igazolja. 

A maximális tanulói létszámon túl egy adott osztályba felvehető tanulók száma fenntartói 
engedéllyel - a törvényi előírásoknak megfelelően - növelhető. 
A helyhiány miatt elutasított tanulók várólistára kerülhetnek, ha felvételi kérelmüket továbbra 
is fenntaitják. 

18. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ 
OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS IDEJE 
A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó részletes szabályokat a Pedagógia Program és a 
Vizsgaszabályzat ta rtalmazza. 
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18.l. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményrendszere a 
Pedagógia Program me!Jékletét képező helyi tantervek tartami elemeivel egyeznek meg, 
részletesen a Vizsgaszabályzat mellékletei tartalmazzák. 

18.2. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái, jelentkezés módja 

Különbözeti vizsga: A vizsgakötelezettségről az intézményvezető írásba foglalt határozatban 
dönt, minden esetben egyedileg. 
Abból a tantárgyból kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a 
megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag 
ismerete feltétele az adott évfolyamba lépésnek. 

Osztályozóvizsga: A 18.4. pontban foglaltak alapján. 

Javítóvizsga: A vizsgáról az intézményvezető írásba foglalt határozatban dönt 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 
a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott; 
az osztályozóvizsgán a vizsgatárgyból/vizsgatárgyakból elégtelen osztályzatot kapott. 

Pótló vizsga: A vizsga letételének lehetőségéről a benyújtott igazolások és dokwnentumok 
vizsgálatát követően az intézmén yvezető írásba foglalt határozatban dönt. 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozóvizsga vagy 
a vele azonos módon lebonyolított különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga 
anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből pótló vizsgát tehet. 

Érettségi vizsga: A jelentkezés módjára a mindenkor hatályban lévő, vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés vonatkozik. 

18.3. A tanulmányok alatti vizsgák ideje 
Az adott tanévre vonatkozóan az intézmény Éves munkaterve tartalmazza. 

Különbözeti vizsga: tanévente két alkalommal: augusztus 15. és szeptember 30. között, 
valamint január 20. és február 20. között; 

Félévi osztályozóvizsga: januárt}5-30. között; 

Tanév végi osztályozóvizsga: 
végzős (12.) évfolyam tanulói esetében: április 20-30. között; 
egyéb évfolyamok tanulói esetében: június 05-1 5 . között; 

Javítóvizsga: augusztus 21-30. között; 

Pótló vizsga: A pótló vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető 
jelöli ki. 

A tanuló minden esetben írásban, a KRÉTA felü.leten keresztül kap értesítést a vizsga pontos 
helyéről, időpontjáról. 

18.4. Az osztályozóvizsgára történő jelentkezés módja 

Osztályozóvizsgára   történő jelentkezés minden esetben írásban történik, melyet az 
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intézményvezetőnek kell benyújtani. 

Az osztályozóvizsga alapulhat: 

a) A tanuló egyéni döntésén, amely esetben egy vagy több évfolyamra megállapított 
tanulmányi követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő 
teljesítésével összefüggő osztályozóvizsgát kíván tenni. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet I 43. § (11) bekezdése alapján) 

A tanulónak az adott vizsgaidőszakot megelőzően legalább 40 nappal korábban 
szükséges benyújtania az írásbeli kérelmét az intézmény vezetője részére. 

Elbírálásánál szempont a tanulmányi eredmény, s az adott osztályban tanító 
pedagógusok javaslata. Ezek figyelembe vételével az intézményvezető dönt, s 
döntéséről határozat formájában tájékoztatja a tanulót. A tanulói kérelemben a 
tanulónak meg kell jelölni, melyik évfolyam anyagából szeretne osztályozóvizsgát 
tenni, s annak indoklása miért szeretne tanulmányi időt rövidíteni. 

A nevelőtestület döntése alapján, amely esetben a tanuló nem teljesítette a beszámolási 
köteleze ttségét, illetve a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol 
maradt, félévkor és a tanév végén minden esetben osztályozóvizsgán köteles számot 
adni tudásáról. Az osztályozóvizsga alól felmentés nem adható. (20/2012. (V/11. 31.) 
EMMI rendelet 143. § (11) bekezdése alapján) 

Ez esetben külön jelentkezés, illetve jelentkeztetés nem történik. Az adott félév 
osztályozó nevelőtestületi értekezletét követően az osztályfőnök haladéktalanul értesiti 
az érintett tanulót/tanulókat. 

b) 

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19.1. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók javaslatainak figyelembevételével az 
intézményve zetője készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők és véleményüket eljuttatják az intézmény 
vezetőjéhez. 

Az intézmény vezetője a tanulók, a nevelők véleményének figyelembe vételével elkészíti a 
házirend végleges tervezetét. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép érvénybe. 

Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezhet i az intézmény   fenntartója ,   az 
inté z mény vezetője, pedagógusai, tanulói. 

A házirend felülvizsgálatára jogszabályi változások esetén kötelező jelleggel kerül sor. 

19.2. A házirend hatálya, hatályba lépése 

A jelen házirendben foglaltakat a Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola székhelyén 
működő intézményben és a telephelyein egyaránt alkalmazni kell, időbeli korlát nélkül. 
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