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1. A házirend célja és feladata
1.1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint
az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
1.2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését,
az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók
iskolai közösségi életének megszervezését.
2. A házirend hatálya
2.1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola oktatóinak és más alkalmazottainak.
2.2. A házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz
kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli
programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak.
2.3. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja
az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét.
3. A házirend nyilvánossága
3.1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend elolvasható az iskola honlapján.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
•
igazgatói titkárságon
•
az iskola könyvtárában
•
az oktatói és a szakoktatói szobákban
•
az iskola igazgatóhelyetteseinél
A házirendből egy - egy példányt kapnak:
•
a diákönkormányzatot segítő oktató
•
diákönkormányzat vezetője
•
szülői szervezet vezetője
•
osztályfőnökök
3.2. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal
osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten.
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4. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
4.1. A házirend tervezetét az oktatók, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
4.2. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az oktatói testület, a
diákönkormányzat, az intézményi tanács és az iskolai szülői szervezet
véleményét.
4.3. A házirendet az oktatói testület fogadja el.
4.4. Az érvényben lévő házirendet kötelező módosítani, ha jogszabályi változások
következnek be.
4.5. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója,
illetve
– bármely oktató, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola igazgatója,
az oktatói testület, az intézményi tanács, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a
szülői szervezet iskolai vezetősége.
4.6. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirendről minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
a tanulókat osztályfőnöki órán;
a szülőket szülői értekezleten.
5. A köznevelési intézmények házirendjének jogi háttere és egyéb forrásai
- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.)
- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.).
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt) pedagógiai programra
- A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről pedagógiai programra vonatkozó
előírásai,
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,
- Országos Képzési Jegyzék 150/2012. (VII.6.) Korm. rend. és 133/2011. (VII.18.) Korm.
rendelet,
- Szakmai- és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek,
- A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet.
- A központi programok kiadásáról szóló NFM közlemények,
- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
- 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről, valamint ennek kiegészítései és korrekciói,
- Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról (a 2012
szeptemberétől indult kifutó képzés vonatkozásában)
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
- 1999.évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról rendelkező 20/2016.(VIII.24.) EMMI
rendelet
- 1997. évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről
- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja
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6. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
• betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,
• tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó oktatók és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,
• senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,
• senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne
verekedjenek,
• viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
• tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
• ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola
hagyományainak ápolásában,
• óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, a környezettudatosság jegyében
tartsák be az iskola helyiségei, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét,
vegyék figyelembe a tárgyak, eszközök környezettudatos használatra vonatkozó
szabályait.
• iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
• vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,
• működjenek együtt társaikkal,
• fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
• az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
• az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
• távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,
• a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,
• védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
• ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is
figyelmeztessenek,
• a tanuló segítse a takarítók munkáját azzal, hogy nem hagy szemetet a padjában, az
ablakot becsukja,
• az iskolai tanításhoz nem szükséges értékes tárgyakat mindenki saját felelősségére
hozhat be, az iskola ezekért az értékekért felelősséget nem tud vállalni,
• a technikai eszközök (mobiltelefon, laptop, notebook, táblagépek stb.) használata a
tanítási órákon csak a tanár engedélyével lehetséges, ellenkező esetben a táskában
kikapcsolt állapotban kell tárolni. Nem engedélyezett használat esetén a szaktanár
elveheti a technikai eszközt a tanóra végéig.
• Az iskola területén és iskolai szervezésű programokon a dohányzás (cigaretta,
ecigaretta, vízipipa, szivar…), alkohol- és más tudatmódosító szer használata tilos.
• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg (az iskola nem strand!),
• az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz,
illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,
• ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere), ne
folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet, illetve szerencsejátékot.
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7. A tanulók kötelességei
A tanuló kötelessége, hogy
- részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
- rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen
eleget tanulmányi kötelezettségének,
- életkorához és iskolai elfoglaltságához igazodva, oktató felügyelete, szükség esetén
irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott
eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében,
lezárásában,
- megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához
tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola szabályzatainak
előírásait,
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton,
- ismerje és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha
saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlelt,
- megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, ismerje és alkalmazza a
környezettudatosság alapvető szabályait, elveit,
- az iskola oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, - megtartsa az
iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló
nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
8. A tanulók jogai
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,
- a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák,
- részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a
nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és
többoldalú módon történjék,
- személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem
korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti
a saját és társai, a szakképző intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint
a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését,
fenntartását,
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- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön,
és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon
segítségért,
- az oktatási jogok biztosához forduljon,
- A gyermek, tanuló joga, hogy a szakképző intézményben, családja anyagi helyzetétől
függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes, vagy
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
A tanuló joga különösen, hogy
- kollégiumi ellátásban részesüljön,
- válasszon a szakmai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
továbbá oktatói közül,
- igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az
iskolai könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben
részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való
internethozzáférés során,
- éljen az iskola által biztosított felzárkóztatás, tehetséggondozás lehetőségeivel, részt
vehessen DKA (Digitális Közösségi Alkotóműhely) tevékenységekben, lemorzsolódást
csökkentő programokban tanórán kívül. Továbbá részt vehessen felkészítő,
versenyelőkészítő foglalkozásokon, vállalkozói készség fejlesztő programokon témahét
keretében, valamint szükség esetén további fejlesztő pedagógiai szolgáltatásokban
részesüljön.
- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról,
- részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek,
- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató szakember munkájáról, az iskola működéséről, továbbá
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről
- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását,
- jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
- kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, - kérje az átvételét másik
nevelési-oktatási intézménybe, - választó és választható legyen a diákképviseletbe.
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein
keresztül gyakorolhatják.
9.

Jogorvoslati jog gyakorlása

Amennyiben az iskola tanulója úgy értékeli, hogy őt jogsérelem érte (emberi, tanulási jogai
érvényesülése vonatkozásában), iskolai jogorvoslatot kérhet a következő módon:
• osztályfőnökéhez, ifjúságvédelmi felelőshöz, igazgatóhelyetteshez, igazgatóhoz
fordulhat panaszával,
• a diákönkormányzat négyhetenkénti ülésén a diákönkormányzathoz fordulhat
panaszával.
7
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10. A tanulók közösségei
10.1. Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőt választják meg:
- egy fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe
10.2. A diákkörök
1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben
meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre.
2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, oktató, illetve a diákönkormányzat, vagy a
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév
elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves
munkaterv elfogadásakor az oktatói testület dönt.
3. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola
tanulói is a következő feltételek megléte esetén: Ha a diákkörnek legalább 15 tagja van.
- A tagok írásban rögzítik:
• tervezett tevékenységüket,
• összejöveteleik gyakoriságát, tervezett helyét,
• tanári felügyelet – segítés biztosítását, - a diákkör működési szabályait, felvételt, illetve a tagok kötelességeit.
4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.
10.3. Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből,
valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat
javaslatára – megbízott oktató segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő oktató
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő oktatónak ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
5. A diákönkormányzat egyik fontos lehetősége és csatornája a tanulói
véleménynyilvánításnak.
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11. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
Az iskola és a szülők kapcsolattartását, hatékony kommunikációjának részletes lehetőségeit az
iskolai Szakmai Program tartalmazza. Ennek főbb elemei a szülők tájékoztatása és
véleménynyilvánítása szempontjából:
- A szülő/gondviselő, tanuló, valamint külső partner tájékoztatása elektronikus formában (EKréta; e-mail, iskola honlapja,közösségi oldala) telefonon vagy személyesen történik az
osztályfőnökök és oktatók közreműködésével, a szülők visszajelzései szintén ezeken a
csatornákon működnek,
- Az iskolai a lemorzsolódás csökkentése érdekében korai jelzőrendszert működtet az E-Kréta
ESL moduljának segítségével. Szükség esetén beavatkozási, felzárkóztatási tervet készít, erről
a tanulókat, szülőket tájékoztatja, a megvalósítás érdekében az érintetteket a terv
megvalósításába bevonja. Az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat és a szülőket a
fejlesztési projektek programjairól, eredményeiről. Az ESL modul segítségével lehetővé válik
a korai iskolaelhagyás (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer alkalmazása. Az
ESL modul a tanulók tanulmányi eredményeinek változását, a mulasztások időbeni változását
és az egyéb tanulói aktivitásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan nyomon
követhetővé teszi a pedagógusok, az intézményvezetők, az intézményfenntartó, illetve a
szakszolgálatok felelős munkatársai számára.
- A tájékoztatás és szülők bevonásának, személyes meghívásának egyéb formái: lehetőség
KIP-es óra megtekintésére, a Digitális Közösségi Alkotóház workshopjainak és
foglalkozásainak látogatására, szakmai és közismeretei rendezvények, versenyfelkészítés
megtekintésére.
11.1 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról,
• az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettesek
- az iskolai diákönkormányzat ülésén legalább kéthavonta,
- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
- az iskola honlapján keresztül tájékoztatja,
- az iskolarádión keresztül,
- az elektronikus naplón (E-Kréta) keresztül.
• az osztályfőnökök
- az osztályfőnöki órákon folyamatosan,
- A szülő/gondviselő, tanuló, külső partner tájékoztatása elektronikus
formában (E-Kréta; e-mail, iskola honlapja,közösségi oldala) telefonon
vagy személyesen történik az osztályfőnökök és oktatók
közreműködésével.
11.2 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról
• az iskola igazgatója és az igazgatóhelyettesek
- a szülői közösség választmányi ülésén minden félév elején,
- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan,
- az iskola honlapján keresztül,
9
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11.3
•
•
•

az osztályfőnökök:
- az osztályok szülői értekezletein,
- A szülő/gondviselő, tanuló, külső partner tájékoztatása elektronikus
formában (E-Kréta; e-mail, iskola honlapja,közösségi oldala) telefonon
vagy személyesen történik az osztályfőnökök és oktatók
közreműködésével
- Az osztályfőnökök tanév elején tájékoztatják a szülőket az e-napló
hozzáférésének módjáról (belépési kódok, felhasználónév, jelszavak
használata)
A szülőket az oktatók a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon
tájékoztatják:
szóban:
- egyéni megbeszéléseken,
- az oktatók fogadó óráin,
írásban az e-ellenőrzőn keresztül.
Az osztályfőnökök a tanév elején tájékoztatják a szülőket az E-Kréta ESL
moduljának használatáról, céljáról (korai jelzőrendszer működtetése a
lemorzsolódás csökkentése érdekében).
Az iskola korai jelzőrendszert működtet az E-Kréta ESL moduljának
segítségével. A digitális napló adatai alapján az osztályfőnökök és oktatók az
érintettek bevonásával beavatkozási tervet készítenek és valósítanak meg,
valamint ennek részleteiről, a fejlesztési projektek aktuális állásáról a szülőt
tájékoztatják.

A szülői értekezletek és az oktatók fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv-feladatellátási terv tartalmazza.
11.4 A véleménynyilvánítás a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
12. Az iskola működési rendje
• Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este húsz óráig
van nyitva.
• Az iskolában a tanítás reggel 7.15 órakor kezdődik, a gyakorlati foglalkozás szintén
7.15 órakor.
• Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA

AZ ÓRA IDŐPONTJA

de. 1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
du. 1. óra
2. óra
3. óra
4. óra

7.15 – 8.00
8.05 – 8.50
8.55 – 9.40
9.55 – 10.40
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
13.20 – 14.00
14.05 – 14.45.
14.50 – 15.30
15.35 – 16.15
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•

5. óra
6. óra
7. óra

16.20 – 17.00
17.05 – 17.45
17.50 – 18.30

A tanítási órák kezdete előtt az osztályoknak a tanterem mellett kell sorakozniuk, majd
az oktató kíséretében vonulnak az osztálytermekbe.

12.1 Távolmaradás engedélyezése
1. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli –
kérésére az osztályfőnöke vagy az órát tartó oktató írásos engedélyével hagyhatja el.
2. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
12.2 Tanulók egyéni ügyei, tevékenységei
1. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a nyilvántartóban történik 8.00. óra és 16.00.
óra között.
2. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
3. A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés az igazgatói titkárságon történik.
12.3 Iskolai helyiségek használata
1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
2. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
3. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, környezettudatos használatáért.
- az iskola aulájában (büfé előtti térben) szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget
biztosítunk,
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
4. A tantermekben a tanulók oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.
5. Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el.
6. Tanítási órák alatt a folyosókon tartózkodni tilos. Akinek nincs órája a büfénél
várakozhat, de viselkedésével nem zavarhatja az iskola rendjét.
7. Az iskolába kerékpárral, motorkerékpárral érkező tanulók, dolgozók a kerékpárokat
motorkerékpárokat a kijelölt helyen helyezhetik el.
8. Külső látogatók (szülők, gondviselők, stb.) előzetes egyeztetés alapján jöhetnek be az
iskolába, arra a személyre hivatkozva, akit felkeresni szándékoznak. A portás telefonos
egyeztetés után igazítja el a látogatót.
9. Az iskolai könyvtár és az olvasóterem a tanulók számára – az ajtóra kifüggesztett
nyitvatartási rend szerinti időben és a könyvtárhasználat szabályainak figyelembe
vételével - tanítási napokon rendelkezésre áll. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai
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könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás
minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
10. Az iskolaorvosi rendelés a rendelési időben, valamint baleset, sérülés, vagy hirtelen
rosszullét esetén vehető igénybe.
11. A stúdióban csak az iskolarádiót működtető tanulók tartózkodhatnak előzetes engedély
alapján.
12. A tornatermet, konditermet és a sportudvart a tanulók csak testnevelő tanár felügyelete
mellett használhatják.
13. Az iskola közösségi helyiségeit – büfé, aulák, udvar, mosdók – rendeltetésszerűen kell
használni, vigyázva a tisztaságra és a kulturált viselkedésre.
14. A környezettudatos nevelés érdekében előtérbe helyezzük a hulladékok kezelését és
szelektív gyűjtését. Szakmai programok, témahetek alkalmával tudatosítjuk a
környezetvédelem fontosságát, illetve szakmai feladataink szerves részévé tesszük a
környezettudatosság elvét.
Az intézmény területén kamerarendszer működik.
12.4. A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok
Az iskola tanulója – kérésére – az anyagköltség megfizetése után megkaphatja azt a
készterméket, amelyet az iskola tanműhelyében ellenőrző-, illetve vizsgamunkaképpen az
iskola által biztosított eszközök, anyag, energia felhasználásával készített.
12.5 Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
Felzárkóztatás, tehetséggondozás lehetőségei
1. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az
egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató
foglalkozások segítik.
•
A szakképző iskolai évfolyamokon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt
nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.
•
A szakközépiskolai évfolyamokon a továbbtanulás elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók
részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában.
•
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden
tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
•
Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások keretében motivációs céllal
DKA tevékenységeket szervezünk.
•
A fenti tevékenységekhez monitorozási célból használjuk az E-Kréta ESL
modulját.
2. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
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3. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak,
de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök
indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –
minden tanév elején az iskola oktatói testülete dönt.
4. Tehetséggondozás: Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók
továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, szakmai, sport, művészeti stb.)
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A
legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. A
szakmai versenyekre való felkészítés (iskolai, országos, nemzetközi, Euroskills,
Wordskills) iskolánkban kiemelt fontosságú feladat, amely a szakmai munkaközösségek
éves munkaprogramjában az egyik leghangsúlyosabb fejezet.
5. Tanulmányi kirándulások. Az iskola oktatói a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi
kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális
értékeinek megismerése céljából.
6. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a
különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos
látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
7. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti.
8. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók
igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
-

-

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az
adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján az igazgatóhelyettesek és oktatók jelölik ki. A tanulók részvétele
a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól
felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben
előírt módon – igazolni kell.

A diák (kiskorú esetében gondviselő) dolgozó és látogató tudomásul veszi, hogy a BKSZC
Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző Iskola (továbbiakban iskola) életéről, annak
rendezvényeiről hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a diák beiratkozásával
kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és
közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.
Az iskolában történő álló- és mozgóképes felvételek készítésének célja az iskola életének
bemutatása.
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12.6 A tanulók tantárgyválasztása
1. Az iskola igazgatója minden tanévben az osztályfőnökök közreműködésével szülői
értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő
tanévben választható tantárgyakról, valamint az érettségire felkészítés szintjéről. Az ötödik
kötelezően választható érettségi tantárgy kiválasztására az iskola mindenkor érvényes
Szakmai Programja szerint van lehetőség. A kötelező érettségi tantárgyak - matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (angol, német) - esetében csak a
felkészülés szintjét van mód megválasztani. Középszinten a helyi tantervnek megfelelő
órarend szerinti órákon, emelt szintre különórákon lehet felkészülni ezekből a
tantárgyakból.
2. A tanuló illetve a szülő május végéig írásban adja le a tantárgyválasztással, valamint a
felkészítési szint következő tanévi megválasztásával kapcsolatos igényét az
osztályfőnöknek.
3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos igényét az iskola igazgatójának.
13. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, baleset
megelőzését óvó előírások
13.1 A tanuló kötelessége, hogy:
• óvja saját maga testi épségét, egészségét,
• óvja társai testi épségét, egészségét,
• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai
védő/óvó – ismereteket,
• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
• azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést)
vagy balesetet észlel,
• azonnal jelentse az iskola valamelyik oktatójának – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült,
• megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak
évenkénti gyakorlatában,
• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
Tilos az oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, veszélyes eszközöket (fegyver, szúró, vágó
eszköz, petárda gyufa, öngyújtó…) az iskolába behozni.
Az iskolába engedély nélkül behozott tárgyakat, veszélyes eszközöket a tanár elveszi és csak a
szülőnek adja vissza!
Tilos az iskola egész területén és a bejárat előtti 5 méteres körzetben dohányozni a
tanulóknak, látogatóknak és a dolgozóknak is!
13.2 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön
szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,
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a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz,
melegítő) kell viselniük,
• a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót.
13.3 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az
iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő
heti négy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és
időpontban.
13.4 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését.
14. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
14.1 Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:
• osztályozó vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga.
14.2 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,
• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
14.3 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt
a válaszadást befejezné, és ezt igazolja.
14.4 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból –
elégtelen osztályzatot kapott.
14.5 A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
14.6 A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
az iskola honlapján megtalálható (www.kaesz.hu).
14.7 A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli
vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY

ÍRÁSBELI
VIZSGA

SZÓBELI

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli*
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Történelem
Társadalomismeret
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
Szakmai tantárgyak
Testnevelés és sport

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

szóbeli

írásbeli

szóbeli

szóbelix
szóbelix
szóbelix
szóbelix

gyakorlati
gyakorlati

x

Csak akkor kell szóbeli vizsga, ha az írásbeli vizsga 12% és 25% között van. A
vizsga sikeres, ha a teljesítmény 30%-nál magasabb.
15. A tanulók mulasztásának igazolása
15.1 A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról
– tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni
kell.
Az igazolás lehet:
• szülői,
• orvosi (szakképző iskolai tanuló esetén táppénzes igazolás),
• egyéb (hivatalos kikérő, idézés,….)
15.2 A szülő (gondviselő) egy tanévben legfeljebb három alkalmat (egy alkalom
maximum egy napot jelent) igazolhat. Ennél hosszabb időre történő
távolmaradásra a szülő (gondviselő) írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója
adhat engedélyt.
15.3 A szülőnek (gondviselőnek) a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő
hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét (06-1/252-1000).
15.4 A hiányzás igazolását a hiányzás utolsó napját követő első osztályfőnöki órán,
legkésőbb öt munkanapon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek, különben a
hiányzás igazolatlannak minősül.
15.5 Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
15.6 A késések feljegyzése a tanár feladata: percekben jegyzi be a naplóba a késés
idejét.
Az osztályfőnök az e-napló segítségével összesíti a késések időtartamát, és amennyiben
ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés – a mulasztások elbírálásának szabályai
szerint - egy igazolatlan vagy igazolt órának minősül.
15.7 Az elkéső diákot az óráról kizárni nem lehet.
15.8 Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásai esetén szükséges intézkedések:
• Egy igazolatlanul mulasztott óra után az osztályfőnök feladata, hogy
írásban figyelmeztesse a tanulót és a szülőt/gondviselőt, valamint
(kollégista tanuló esetén) a kollégium vezetőjét. Az értesítésben fel kell
hívni a szülő/gondviselő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.

16

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző Iskola Házirendje

•

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz
órát az iskola igazgatója a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot
értesíti.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével
kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
• 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.
15.9 Nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásai esetén szükséges intézkedések:
Öt igazolatlanul mulasztott óra után az osztályfőnök feladata, hogy írásban
figyelmeztesse a tanulót és a szülőt/gondviselőt, valamint (kollégista tanuló
esetén) a kollégium vezetőjét. Az értesítésben fel kell hívni a szülő/gondviselő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
• Tíz igazolatlan óra esetén az osztályfőnök írásban értesíti a tanulót, szülőt.
• Húsz igazolatlan óra esetén az igazgató értesíti a tanulót, szülőt írásban és
ismételten felhívja a tanuló, szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
• Harminc órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a nem tanköteles
tanuló tanulói jogviszonya megszűnik az igazgató döntésétől függően.
16. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
16.1 Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez
mérten:
tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,
kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,
eredményes kulturális tevékenységet folytat,
kimagasló sportteljesítményt ér el,
szakmai, vagy közismereti versenyen kimagasló eredményt ér el,
jól szervezi és irányítja a közösségi életet, tartósan, vagy kiváló eredménnyel
záruló együttes munkát végez.
16.2 A dicséretek formái:
oktatói dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
igazgatóhelyettesi dicséret,
igazgatói dicséret,
oktatótestületi dicséret.
Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási
dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű
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tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága
előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók könyvjutalomban részesülhetnek.
Az iskola a fenti dicséreteken kívül motivációs és jutalmazási céllal egyéb tevékenységeket is
működtet: DKA program vagy projekthéten való részvétel, külföldi tanulmányutakon való
részvétel (pályázatok útján).
17. A tanulók fegyelmezésének elvei és formái
Azt a tanulót, aki
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
• vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái
• oktatói figyelmeztetés,
• szaktanári, szakoktatói intés,
• osztályfőnöki figyelmeztetés,
• osztályfőnöki intés,
• igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, igazgatóhelyettesi intés, igazgatói intés.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben
a vétség súlyától függően el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
• a szándékos károkozás;
• az iskola oktatói és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
17.1 Fegyelmező intézkedések:
•

•
•
•

Oktatói figyelmeztetés (legfeljebb 1-1 alkalommal) – ha a tanuló valamely szakórán
felkészületlensége vagy felszerelésének hiányossága miatt nem tud az órán
együttműködni az oktatóval, vagy zavarja az oktató és osztálytársai munkáját.
Odaítéléséről az oktató dönt.
Oktatói intés (legfeljebb 1-1 alkalommal) – ha a tanuló ismételtem elköveti a
figyelmeztetésben felsoroltakat.
Osztályfőnöki figyelmeztetés legfeljebb 1 alkalommal – odaítéléséről az osztályfőnök
dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
súlyosságát.
Osztályfőnöki intés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe
véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb
fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
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•
•
•

Igazgatóhelyettesi figyelmeztetés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért,
figyelembe véve annak súlyosságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos
kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
Igazgatóhelyettesi intés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe
véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb
fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
Igazgatói intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve
annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb
fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.

17.2 Fegyelmi eljárás és büntetések
Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás
lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi
Bizottság jogosult.
Fegyelmi büntetések a következők:
megrovás,
szigorú megrovás,
kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, eltiltás a tanév
folytatásától, (nem tanköteles tanuló esetében) kizárás az iskolából (nem tanköteles
tanuló esetében).
17.3 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás szabályai
A fegyelmi eljárás megindítását „egyeztető eljárás” előzheti meg, ha azzal a sértett, kiskorú
sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú esetén a szülő egyetért.
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a
kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének
lehetőségére. A tanuló, kiskorú esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt
tanítási napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A
fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás
nem vezet eredményre.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges
időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett,
kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást
meg kell szűntetni.
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18. Az elektronikus napló (E-Kréta) használatával kapcsolatos szabályok
Az elektronikus napló a tanulók tanulmányi haladásának követésén kívül, a levelező
rendszeren keresztül, valamint az ESL modulon keresztül kommunikációs lehetőséget is
biztosít az iskola-tanuló-szülő között.
Az E-Kréta alkalmazásának legfontosabb alapelvei:
1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót
használ.
2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal
rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik.
3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után –
hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások
igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.
4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel
írásban is közli.
5. Az elektronikus naplóhoz a szülők a hozzáférést az első szülői értekezleten az
osztályfőnököktől kapják meg.
19. Térítési díj, tandíj
19.1 Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése
Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által
megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve
az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt
kikéri az a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét, illetve figyelembe
veszi az esélyegyenlőség elvét is.
19.2 A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és
felosztásának elvei
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről –
amennyiben erre az iskola jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése után a
nevelőtestület dönt az esélyegyenlőség elvének szem előtt tartása mellett.
19.3 A tankönyvrendeléssel, tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok
1. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői
munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő
nyilatkozatát.
2. 2020. szeptemberétől a tankönyvellátás a szakképző iskolákban ingyenes.
3. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus
kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a
könyvtárból.
4. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak,
melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.
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5. A használatra kapott tankönyvek elvesztése, szándékos megrongálása esetén a
tankönyv teljes vételárát kell a tanulónak megtéríteni, vagy pótolja a hiányzó
tankönyvet.

A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző
Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat a 2020. év október 01. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta. (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi
kivonat.)
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző
Iskola házirendjét az iskolai szülői szervezet a 2020. év október hó 01. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta. (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi
kivonat.)
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző
Iskola házirendjét a nevelőtestület a 2020. év augusztus hó 31. napján tartott nevelőtestületi
értekezletén elfogadta.

Budapest, 2020. szeptember 01.
.............................................................
Kellnerné Füzi Mária
igazgató
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