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HÁZIREND

Kire vonatkozik a házirend?
A tanulóra, a pedagógusra, az iskola más alkalmazottjára és a szülőre.
Hol érvényes a házirend?
Az iskola területén, és az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken.
Mikor érvényes a házirend?
A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete
alatt áll. Az újonnan belépő diákokra és szüleikre a beiratkozás időpontjától vonatkozik.
I.

A tanulók jogai, lehetőségeid:

1. Az iskola valamennyi létesítményét jogod van használni, ha azokat személyiséged
formálására, felkészülésekre, kulturált szórakozásodra használod. A szaktantermek, a
kondicionáló terem és a tornaterem használata csak tanári felügyelettel lehetséges.
2. Családod helyzetétől függően különféle kedvezményeket, támogatásokat vehetsz igénybe
(kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás), illetve tanulmányi eredményedtől,
közösségi tevékenységedtől függően ösztöndíjban, alapítványi támogatásban
részesülhetsz. A támogatásokról és a pályázati lehetőségekről az iskola az osztályfőnökön
keresztül tájékoztat. A támogatás formáiról és az elosztás elveiről a Pedagógiai Program
rendelkezik. (II. 8. 2. -8. 4. rész).
3. A jogszabályokban rögzített kötelező tankönyvtámogatás esetein túl az iskola az arra
rászorultaknak további tankönyv támogatási kedvezményeket állapíthat meg. A többlet
igényeket az iskola tankönyvek kölcsönzésével kívánja kielégíteni. A támogatottak
körének megállapítása minden évben a rendelkezésre álló tankönyv támogatási keret, és a
könyvtári tankönyv készlet figyelembe vételével történik. Az elbírálásnál figyelembe
vesszük a családban egy főre jutó jövedelmet, a tanuló szociális helyzetét, az osztályfőnök
javaslatát. A beérkező többlet igények elbírálását egy három tagból álló bizottság végzi,
melynek tagjai; az iskolavezetés egy tagja, a DMS-tanár vagy a DÖK egy képviselője, és
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Az elosztás rendjével, a tankönyv
kölcsönzéssel, a kölcsönzött tankönyvek elvesztésével, megrongálódásával összefüggő
kérdésekkel az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkozik. (4. 7. és 8. 4.
fejezet)
4. Kiemelkedő teljesítményed alapján jutalomban részesülhetsz. Ennek formáiról, az elosztás
elveiről a Pedagógiai Program és az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
rendelkezik. (III. 4. rész; ill. 5. 1. fejezet).
5. Igény esetén – legalább 8 tanuló együttes kérésére – iskolánk vállalja a hitoktatás
megszervezését.
6. Felzárkóztatók, előkészítők, énekkar, szakköri- és sport foglalkozások, illetve emelt szintű
foglalkozások között választhatsz, a kötelező foglalkozásokon kívül.
Szabályai:
 Tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, diáksport, énekkar, felzárkóztató
foglalkozás, egyetemi, illetve főiskolai előkészítő) minden tanév szeptember 15-ig
jelentkezhetsz.
 A szakköröket, előkészítőket a szaktanárok hirdetik meg, azokról a tanárival
szembeni folyosói hirdetőn tájékozódhatsz.
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 A diákönkormányzaton keresztül, minimum 10 diák kérésére kezdeményezhető
szakkör, valamint előkészítő beindítása.
 Az iskola március 15-ig közzéteszi tájékoztatóját a szabadon választható emelt
szintű tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza azt is, hogy a tantárgyat
előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
 Az emelt szintű foglalkozásokra jelentkezésedet május 20-ig írásban kell
benyújtanod osztályfőnöködnek.
 Az emelt szintre meghirdetett tantárgyak közül szabadon választhatsz, de figyelned
kell rá, hogy a helyi tantervben meghatározott maximális óraszámnál többet nem
vállalhatsz (9-10. évfolyamon 32,5 óra/hét, 11-12. évfolyamon 33 óra/hét).
 A választott tantárgy oktatása értékelés és mulasztás tekintetében ugyan olyan,
mint a kötelező tanítási óra, azon köteles vagy részt venni!
 A választott foglalkozásokról csak a tanév végén maradhatsz ki! Amennyiben a
következő tanévben már nem kívánsz részt venni a foglalkozásokon, azt írásban
kell bejelentened. Ennek határideje a jelentkezésekkel megegyező; május 20-ig
kell az erről szóló nyilatkozatot leadnod osztályfőnöködnek.
 Rendkívüli esetben a választás módosítására a tanév kezdetekor, szeptember 15-ig
van lehetőséged. A módosítást az igazgató engedélyezheti, írásbeli kérelem
alapján.
 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő a gyermekével közösen
gyakorolja, tehát 18 év alatti tanulóknál a jelentkezési lapot vagy a lemondási
nyilatkozatot a szülőnek is alá kell írnia.
 Az emelt szintű képzésre való jelentkezés szabályairól, a megajánlott tantárgyakról
részletesebben olvashatsz az iskola Pedagógiai Programjában (III. 2. rész).
7. A jogaid gyakorlásához szükséges információkat megkapod
 osztályfőnöködtől (elsősorban osztályfőnöki órán),
 a szaktanártól (szünetben, tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson),
 a szüleidtől (szülői értekezletet és fogadóórát követően),
 az iskolatitkártól (iskolarádión vagy faliújságon keresztül),
 illetve az osztálytitkártól (megbeszéléseket követően).
8. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatsz minden
téged érintő kérdésről. Írásban és szóban kérdést intézhetsz az iskola vezetéséhez,
pedagógusaihoz, az iskolaszékhez. Az írásban benyújtott kérdésekre legkésőbb a
megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell kapnod.
9. Az iskolai életre vonatkozó javaslataitokat a megfelelő fórumokon (pl. diákközgyűlés,
iskolaszék) és a diákönkormányzaton keresztül is előterjeszthetitek.
10. Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai,
működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában meghatározott alapelvekkel.
A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a diákkör
működését helyiség biztosításával segíti.
11. A diákönkormányzati szervekben (DÖK) gyakorolhatjátok döntési, egyetértési,
véleményezési és javaslattevő jogaitokat.
12. A diákönkormányzathoz fordulhatsz érdekképviseletért, illetve a törvényben
meghatározottak szerint kérheted sérelmeid orvoslását.
13. A diákok nagyobb közösségét érintő ügyek eldöntése előtt kötelezően ki kell kérni a
diákönkormányzat véleményét. Tanulók nagyobb közösségének a 20 főnél nagyobb
csoport, vagy egy osztályközösség, vagy tanulmányi csoport tekinthető.
14. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a
diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola vezetéséhez fordulhatsz.

3

15. A tanulói jogok gyakorlásának helyben intézményesített módszereit, technikáit, eljárásait
(pl. kérdés-érdemi válasz útvonala, panaszkezelési technikák) a Diákönkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Ezekről, illetve a DÖK felépítéséről és
tevékenységéről az első osztályfőnöki órák egyikén kapsz tájékoztatást az
osztályfőnöködtől a DÖK SZMSZ alapján
16. Ízlésbeli megfontolások alapján nem érhet hátrány, korlátozás vagy megkülönböztetés.
17. Beszélgetésed, levelezésed, magántitkaid kifürkészése és tartalmának önkényes feltárása
személyiségi jogaidat sérti.
18. A diák nem fosztható meg önkényesen a birtokában lévő tárgyaktól! A tanórát zavaró
tárgyakat legkésőbb a tanítási nap végén, a jogszabályban tiltott dolgokat az utolsó év
végén vissza kell kapnod. Az „elkobzott” tárgyak elhelyezéséért a tanár felelősséget
vállal.
19. Nem vagy felelős olyan cselekményért vagy kárért, amelyet nem te követtél el, a
közösséget kollektíven büntetni nem szabad.
20. Tanár hibájából elmaradt órát utólag, a diákok beleegyezése nélkül nem lehet megtartani.
21. A tanítási óra 45 percig tart, az ez utáni szünethez mind neked, mind tanárodnak joga van.
22. Magatartási problémák miatt a tanulót az óráról kiküldeni nem lehet. A probléma
orvoslását a szaktanár rendezi le vagy ajánlására, az eset súlyosságának megfelelően, az
arra illetékes személy vagy testület.
23. A diákok emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani.
II. A tanulók kötelességei:
1. Rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással eleget kell tenned vállalt tanulmányi
kötelezettségeidnek.
2. Részt kell venned a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon.
3. A tanulmányi rendet, az intézmény rendelkezésit meg kell tartanod.
4. A tanórai munkát nem zavarhatod, nem sértheted meg társaid tanuláshoz való jogát.
5. A tanteremben tanítási órák alatt tilos a mobiltelefonok és személyhívó készülékek
használata. Ugyanakkor nem használhatod azokat az eszközöket (pl. játékra, kép- és
hangrögzítésre, illetve lejátszásra alkalmas technikák discman, walkman, stb) amelyek
elvonhatják a tanításról a saját, vagy társaid figyelmét.
6. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét, elsajátítsa és
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket.
Szabályok:
 A tanév elején baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt venned.
 A baleset- és tűzvédelmi oktatást az osztályfőnökök, valamint – amely tantárgyból
szükséges – a szaktanárok tartják.
 Ha saját magadat, társaidat vagy bárkit az iskolában veszélyeztet valami, azonnal
jelezned kell tanáraidnak, vagy az első felnőttnek.
 Ha téged vagy bárkit baleset ért, azonnal jelezned kell a legközelebbi felnőttnek.
7. A diákok, tanárok, iskolai dolgozók emberi jogait köteles vagy tiszteletben tartani.
8. Az iskola területén és az iskolai rendezvényeken kerüld a párkapcsolatok nyilvános
demonstrálását.
9. Az intézmény felszerelésére, az általad használt eszközökre, az iskolai könyvtárból
kölcsönzött könyvekre vigyáznod kell, az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozol
(Közoktatási törvény 77. §.)
10. Kötelességed hogy részt vegyél az iskola környezetének rendben tartásában, az udvar, a
folyosók, a tantermek és egyéb helyiségek tisztaságának megőrzésében. Osztályfőnököd
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felügyelete mellett, a tanév elején meghatározott rend szerint takarítási feladatokat kell
ellátnod.
11. Tanáraid utasításainak megfelelően köteles vagy részt venni az iskolai rendezvények
lebonyolításában.
12. Az iskolai ünnepségeken az alkalomhoz illő öltözékben jelenj meg! Iskolai ünnepségeken
kötelező viselet: egyen kendő vagy nyakkendő (felmenő rendszerben), fehér blúz vagy
ing, sötét szoknya vagy nadrág.
13. Ha a Házirendben foglalt kötelezettségeidnek nem teszel eleget, annak rendelkezéseit
szándékosan vagy gondatlanul megszeged, akkor fegyelmező intézkedésben, súlyosabb
esetben fegyelmi büntetésben részesülsz. A fegyelmező intézkedések formái:
a, szóbeli figyelmeztetés
b, írásbeli figyelmeztetés
 szaktanári figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói figyelmeztetés
 igazgatói megrovás
Ismétlődő, vagy súlyos fegyelmezetlenség fegyelmi eljárást vonhat maga után. A
fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi a nevelőtestület véleményének kikérésével. A
vizsgálatot a fegyelmi bizottság folytatja le, a büntetésről a bizottság ajánlása alapján a
nevelőtestület dönt.
A fegyelmi bizottság a vizsgálat megindításakor mérlegeli az egyeztető eljárás
lefolytatásának lehetőségét. Egyeztető eljárás a szülői munkaközösség és a
diákönkormányzat kezdeményezésére akkor indítható, ha a kötelességszegés
meghatározott személlyel szemben valósult meg, és annak lefolytatásával az érintettek –
kiskorúak esetén a szülők – egyetértenek. Nem indítható egyeztető eljárás pedagógussal
vagy a pedagógiai munkát segítőkkel szembeni érdeksérelem, illetve az iskolaközösség,
az intézmény érdekeit, hírnevét sértő cselekmény esetén.
A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elveit, a fegyelmi büntetések formáit és
eljárásának kérdéseit, az egyeztető eljárás részletes rendjét a Pedagógiai Program és az
iskola Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. (III. 4. rész; ill. 5. 2. fejezet).
14. A tőletek elvárt magatartási követelményeket a Házirend mellékletében szereplő
Viselkedési Szabályzat tartalmazza, ezt az első osztályfőnöki órák egyikén ismerteti veled
osztályfőnököd.
15. Térítési díjat kell fizetni középiskolában az intézményi étkezésért, illetve a 11.
évfolyamtól kezdődően az évfolyam – a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatti
- második alkalommal történő megismétlésekor. Tandíjat kell fizetni a második és további
szakképesítés megszerzéséért, középiskolában a 11. évfolyamtól kezdve az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor. A térítési díj és tandíj
megállapítására, befizetésére, mérséklésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat az iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. (5. 3. fejezet)
III.

Az iskola munkarendje – a tanítás rendje

1. Az iskola reggel 7 órától van nyitva. A folyosón és udvaron tanári ügyeletet 7.30-tól az
első becsengetésig, illetve szünetenként a 6. tanóra kezdetéig tartunk. Ha ezen
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időtartamon kívül rendkívüli esemény történik, az igazgatóhelyettesi irodába fordulj
segítségért.
2. A tanítás kezdete előtt 10-15 perccel érkezzetek az iskolába. A tanítási órák, foglalkozások
kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnod!
3. A hetes becsengetés után 5 perc elteltével jelezze az igazgatóhelyettesi irodában, ha a tanár
nem érkezett meg a tanórára.
4. Szünetekben – a szaktantermek kivételével - bent maradhatsz az osztályteremben. A hetes
felel a terem rendjéért, a szellőztetéséért, és gondoskodik az órához szükséges
eszközökről. A szaktantermekbe tanárod engedhet be.
5. A tanórák közötti szünetek rendjét a nevelőtestület és a diákönkormányzat alakítja ki a
tanév elején, ezt köteles vagy betartani.
A tanórák időpontjai:
1. óra
750
835
45
2. óra
8
930
3. óra
940
1025
40
4. óra
10
1125
5. óra
1135 1220
6. óra
1230 1315
7. óra
1320 1405
6. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha pedagógus által
felügyelt foglalkozáson veszel részt (sportkör, szakkör, énekkar stb.), iskolai szervezésű
programon vagy annak előkészítésében veszel részt, diákköri vagy diákönkormányzati
tevékenységet végzel.
7. A tanórákról indokolatlanul nem lehet távol maradni. Szülő is csak nagyon indokolt
esetben kérjen el az iskolából!
Indokolt esetben:
 egy óráról a szaktanár,
 egy napról az osztályfőnök,
 több napról az igazgató engedhet el.
 Egy évben a szülő 3 x 1 napot igazolhat.
Az utolsó 2 esetben a kérelmet a szülő előre írja be az Ellenőrző könyvbe! Váratlan
hiányzás esetén szüleid vagy te 48 órán belül értesítsétek az iskolát!
8. Első nyelvvizsgára, és magasabb fokozatok elérésére 3-3 nap, megismételt nyelvvizsga
esetén 1-1 nap adható (a vizsga napja kivételével). Az előrehozott érettségi vizsgák
írásbeli vizsganapja előtt maximum két napra kaphatsz felmentést. A hiányzást az
osztályfőnök regisztrálja.
9. Főiskolai, egyetemi nyílt napra a távolmaradás engedélyezése az osztályfőnök hatáskörébe
tartozik, aki felé a rendezvény időpontja előtt legalább egy nappal írásban kell jelezni a
távolmaradási szándékot. Az osztályfőnököd legfeljebb két rendezvényen való részvételre
adhat lehetőséget.
10. Az iskola érdekeit képviselő rendezvényeken (tanulmányi versenyek, sportrendezvények,
ünnepségek) való részvétel nem számítható sem igazolt, sem igazolatlan hiányzásnak, de a
naplóba beírásra kerül.
11. Országos vagy megyei versenyek első, helyben megtartott fordulójának napján, ha a
verseny délután kezdődik, csak az első 3 órán kell megjelenned, a többi időt felkészüléssel
töltheted. A második fordulóba tovább jutott tanulóknak a verseny napján nem kell
iskolába jönniük.
12. Hiányzásod miatt meg nem írt dolgozatodat a tanároddal történő egyeztetés után pótolnod
kell. Két nap mulasztás esetén erre egy nap, egy hét mulasztás után három nap áll
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rendelkezésre. Két hét mulasztást egy hét alatt pótolni kell. Ennél hosszabb hiányzás
esetén a pótlás ütemezését a szaktanárokkal kell megbeszélni.
13. A mulasztást igazolnod kell az ellenőrző könyvbe való beírással, iskolába jöveteled után,
a legközelebbi osztályfőnöki órán. Az orvosi igazolást a szülő aláírásával láttamozza. A
szülő hosszabb akadályoztatásáról az osztályfőnöködet tájékoztasd!
14. Amennyiben a tanévben valamely tantárgyból hiányzásod (igazolt és igazolatlan együtt)
meghaladja az éves óraszám 30 %-át, akkor az érintett tantárgyból év végén nem vagy
osztályozható (kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsgát engedélyezett).
15. Ha egy tanítási évben 250 óránál többet hiányzol (igazolt és igazolatlan órák együtt), a
tanév végén nem kaphatsz osztályzatot (kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsgát
engedélyezett).
16. Megszűnik a tanulói jogviszonyod, ha egy tanévben 30 óránál többet hiányzol
igazolatlanul (kivéve, ha tanköteles vagy, mert akkor más fegyelmező rendelkezést kell
érvényesíteni – például csak másik iskolában folytathatod tanulmányaidat, mely előzetes
egyeztetés során kerül kijelölésre). Az órák igazoltságát az osztályfőnökök joga és
kötelessége eldönteni az általad benyújtott igazolások, illetve magyarázatod alapján
(orvosi és szülői igazolásokat kivéve).
17. Az igazolatlan hiányzásokért felelősséggel tartozol, és büntetésben részesülsz:
 Egy igazolatlan óra esetén még lehetsz példás magatartású, 10 vagy annál több
igazolatlan óra után már csak változó magatartásod lehet, 20 igazolatlan óra felett
magatartásod rossz).
 Három igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés, 10 igazolatlan óra után
osztályfőnöki megrovás, 15 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetés, 20 óra
igazolatlan óra után igazgatói megrovás jár.
 A késések percben számított időtartamát a tanárok a naplóban rögzítik. A késések
ideje összeadódik. Amennyiben ez eléri a 45 perc időtartamot, a késés igazolt vagy
igazolatlan órának minősül.
 Azok a tanulók, akik igazolatlanul gyakran késnek az órákról (napi vagy heti
rendszeresség), figyelmeztetésben részesülnek.
18. Az iskola épületét nap közben csak engedéllyel hagyhatod el, amihez az
osztályfőnöködtől kell kilépő cédulát kérned. Ha osztályfőnököd nem elérhető, az
ügyeletes tanárok vagy az igazgatóhelyettesek adhatnak kilépőt. A cédulát a portán kell
bemutatnod, illetve visszaérkezésedkor leadnod. Az 5. órától lyukas óra esetén
megebédelhetsz.
19. A tanév elején - ha az órarendedben lyukas óra van - állandó kilépőt igényelhetsz. Kiskorú
tanuló esetén az igényt a szülő jelzi az ellenőrző könyvben.
20. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyeletet ellátó tanár engedélyével
hagyhatod el.
21. Tűzriadó és bombariadó esetén a csengetés jelzésére a begyakorolt rendben kell elhagyni
az iskola épületét. A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell.
22. Ellenőrző könyvedet köteles vagy magadnál tartanod, az osztályzatok beírásáról, a szülő
láttamozásáról folyamatosan gondoskodj!
23. Hivatalos ügyeiteket az irodában a 3. és 4. szünetben intézhetitek el.
24. A teremcserék során a másik osztály termére, berendezésére, eszközeire fokozottan
vigyázzatok!
25. Csak az iskolai munkához szükséges felszereléseket hozd magaddal! Az iskolai munkához
nem szükséges tárgyakat (a tiltó rendelkezés alatt állókat kivéve) csak saját felelősségedre
hozhatod az iskolába. Az ebben bekövetkezett kárért az iskola nem felel!
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26. A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt az utolsónak átöltözött tanuló az
öltözőt zárja be, és az öltöző kulcsát adja át a testnevelő tanárának. Értéket (pénzt, órát,
ékszert, stb.) az öltözőben ne hagyjatok, adjátok azt át megőrzésre tanárotoknak.
27. A kerékpárt az udvaron lévő tárolóban helyezzétek el.
28. Klubfoglalkozásokat, nagyobb lélegzetű összejöveteleket úgy rendezzetek, hogy azok
nem zavarhatják a tanítási órát!
29. Az iskola területén idegenek csak engedéllyel tartózkodhatnak. Diákok látogatására
tanítási időben csak kivételes esetben, óraközi szünetben az ügyeletes tanár engedélyével
van lehetőség.
30. Biztonságunk és értékeink védelme érdekében az intézményben videó rendszert
működtetünk.
IV.

Tiltó rendelkezések az egészséges testi-lelki fejlődésetek érdekében

1. Iskolánk kiemelkedően veszélyes és deklaráltan súlyosan elítélendő jogellenességnek
minősíti az agressziót, a verekedést, a rasszizmust, az önkényuralmi jelek használatát, a
mások elleni erőszakot, illetve mások megalázását, a mások tulajdonát képező tárgyak
(vagyontárgyak) eltulajdonítását. Ezek bármelyikének elkövetése már az első esetben is
súlyos büntetéssel járhat.
2. Az iskola egész területén és mindenféle iskolai rendezvényen, tanulmányi kiránduláson
Tilos:
 a szeszesital fogyasztása, és annak behozatala;
 kábítószerek birtoklása, fogyasztása és terjesztése; és annak behozatala;
 veszélyes tárgyak, illetve anyagok behozatala (veszélyes tárgynak minősülnek a
különféle fegyverek; veszélyes anyagok a gyúlékony, robbanó és mérgező
anyagok). Azaz tilos mindannak a behozatala az iskolába, ami a tanulótársaid, a
pedagógusok, és az iskola más dolgozóinak testi épségét, nyugalmát veszélyezteti!
 az érintettek engedélye nélkül fénykép, hang és videofelvétel készítése;
 tétre történő szerencsejáték;
 a 18. év alatti tanulók dohányzása;
-

A 18. életévüket betöltött diákok az iskola területén – az udvaron, a kijelölt
dohányzóhelyen dohányozhatnak.
A dohányzóhely tisztaságáért ők felelnek.
Amennyiben a kijelölt dohányzóhelytől eltérő helyen dohányoznak, úgy ők is
megsértik a házirendet és az ide vonatkozó törvényt.

3. A hatályos törvényekkel összhangban tilos az iskolában olyan ruhaneműt és tárgyat
hordani, amely képpel vagy felirattal (magyarul vagy idegen nyelven), részben vagy
egészében, esetleg rejtve erőszakot hirdet, vagy arra buzdít; vallási, kisebbségi vagy
kegyeleti jogot sért; fegyvert vagy harci eszközt tüntet fel; önkényuralmi jelképet használ;
egészségre ártalmas élvezeti cikket jelenít meg vagy annak fogyasztására buzdít; a
szexualitást hangsúlyozza; trágár szavakat használ.
4. Az osztálytermek dekorációjára is vonatkoznak az öltözettel kapcsolatos előírások,
kiegészítve a következőkkel; a teremdekoráció nem lehet olyan reklám, amely szeszes
itallal, dohányáruval vagy szexualitással kapcsolatos; szeméremsértő tárgy vagy annak
ábrázolása; közcélokat szolgáló vagy közösségi tulajdonban lévő tárgy.
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V.

Kollégiumi Házirend

Ezen szabályzat elválaszthatatlan részét, külön fejezetét képezi a Kollégiumi Házirend, ami a
könnyebb áttekinthetőség kedvéért külön dokumentumként szerepel. A Kollégiumi
Házirendet beiratkozáskor kapják meg az oda jelentkezők. Megtekinthető még a kollégiumi és
az iskolai könyvtárban is.
A házirend megismerhetősége, felülvizsgálata:
A Házirendet az intézménybe való beiratkozáskor adjuk át a tanulóknak. Azt a hozzá tartozó
mellékletekkel (Viselkedési Szabályzat és DÖK SZMSZ) az első tanévben az első
osztályfőnöki órák egyikén ismerteti az osztályfőnök minden diákkal. A Házirend ezen kívül
megtekinthető az iskola könyvtárában, vagy az intézmény honlapján. A Házirend többször
hivatkozik más olyan alapdokumentumokra (Pedagógiai Program, iskolai Szervezeti és
Működési Szabályzat), amelyek az iskolai élet különféle területeit szabályozzák. Ezek a
könyvtárban, és az intézményi honlapon ugyancsak megtekinthetők.
A házirend alapjául szolgáló jogszabálygyűjtemény a könyvtárban ill. a DMS tanár(ok)nál
található meg.
A házirendet a nevelőtestület, az iskolaszék vagy a diákönkormányzat kezdeményezésére
lehet felülvizsgálni. A diákönkormányzatnak a házirend elfogadásakor (változtatásakor)
egyetértési joga van!
A Házirendet a nevelőtestület a 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén fogadta el. Az
iskolaszék és diákönkormányzat a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. A
házirendet a fenntartó a ……………..sz. határozatával ……..………………………..-én
fogadta el.
E Házirend 2009. október 1-jétől érvényes.
------------------------igazgató

------------------------az iskolaszék elnöke

Mellékletek:
1. Viselkedési szabályzat
2. Kollégiumi Házirend
3. DÖK SZMSZ
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---------------------------------a DÖK képviselője

Móricz Zsigmond Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola

VISELKEDÉSI SZABÁLYZAT
Ezen viselkedési szabályzat a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
házirendjének mellékletét képezi.

1. Viselkedésed iskolában és utcán egyaránt tükrözze a kulturált magatartást, egymás
becsülését, tiszteletét.
2. A napszaknak megfelelő köszönési formát használd!
3. Tisztán, rendezetten, ízléses külsővel és ruházatban jelenj meg az iskolában!
4. Ügyelj az iskola környezetének tisztaságára! (tanterem, folyosó, udvar, WC, járda) A
szemetet a hulladékgyűjtőbe tedd!
5. Az iskolai szünidőben is az iskola kialakult szokásai szerint viselkedj!
6. A bejáró tanulók az utazás során az iskolai szabályok szerint viselkedjenek!
7. Az iskolától távol, bárhol is megfordulsz, megfontolt viselkedéseddel az iskolának csak
elismerést, magadnak erkölcsi megbecsülést szerezz. Az iskolán kívüli magatartásod ne
rontsa iskolád jó hírnevét!
8. A főútvonalon mindenki figyelmesen haladjon át. Gyalogos közlekedésre a zebrát használd! Erre a kollégisták és menzás tanulók figyelmét külön is felhívjuk.
9. Az iskolai rendezvényeken magatartásoddal segítsd a program sikerességét, tanítód,
osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában.
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