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Iskola jellege: 

4 évfolyamos szakgimnázium szakképzési évfolyamokkal és felnőttképzés tagozattal 

A házirend célja, tartalma: 

A házirend egy együttműködési szabályzat, amely a szülők, tanulók és tanárok együttes 

munkájának eredménye. Célja olyan egészséges és humánus iskolai légkör kialakítása, amely 

lehetővé teszi az egyéni és közös tanulást, a felelősségteljes magatartás gyakorlását és 

szabadidő kulturált eltöltését.  

A házirend összefoglalja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai, közösségi életének 

megszervezését. 

  



Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2018. augusztus 21. 

Házirend Kötelező felülvizsgálat: 

 folyamatos 

3 
 

Tartalomjegyzék 
1. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI..................................................................................................... 5 

1.1 A tanuló jogai:................................................................................................................................ 5 

1.2 A tanuló jogok gyakorlásának módjai:........................................................................................... 5 

1.3 A tanulóközösség kollektív jogai .................................................................................................... 7 

1.4 A tanuló kötelességei .................................................................................................................... 8 

1.4.1 Az intézményben a tanulónak kötelessége ................................................................................ 8 

1.5 A tanulmányi jogviszonyból származó kötelezettségek megszegésének következménye ........... 9 

2. MUNKAREND ..................................................................................................................................... 10 

2.1 Általános szabályok ..................................................................................................................... 10 

2.2 Testnevelés órák .......................................................................................................................... 12 

2.3 Hetesi munka ............................................................................................................................... 13 

2.4 Hiányzás ....................................................................................................................................... 13 

2.5 Késés ............................................................................................................................................ 13 

2.6 Felmentések tanórák látogatása alól .......................................................................................... 13 

2.7 Emeltszintű érettségire felkészítés .............................................................................................. 14 

2.8 Gyakorlati képzés ........................................................................................................................ 14 

2.9 A tanulók és szülők tájékoztatása................................................................................................ 15 

2.10 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA ................................................................................................ 15 

3. JUTALMAZÁS ELVEI ÉS FORMÁI ......................................................................................................... 16 

3.1 Tanév közben adható írásbeli dicséretek .................................................................................... 16 

3.2 Év végi jutalmak, dicséretek ........................................................................................................ 16 

4. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, FEGYELMI BÜNTETÉSEK FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ...................... 17 

4.1 Fegyelmező intézkedések ............................................................................................................ 17 

4.2 Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás ............................................................................. 18 

4.3 Igazolatlan mulasztások kezelésének eljárási rendje .................................................................. 20 

5. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSE .............................................................................. 20 

5.1 A magatartás minősítése ............................................................................................................. 20 

5.2 A szorgalom minősítése ............................................................................................................... 21 

6. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HOZZÁFÉRÉSI MÓDJA SZÜLŐ RÉSZÉRE ................................................... 22 

7. ÉTKEZÉS ............................................................................................................................................. 22 

8. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ................................................................................................................ 23 

8.1 Egyszeri szociális ösztöndíj az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványtól ............... 23 

8.2 Tankönyvtámogatás .................................................................................................................... 23 



Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2018. augusztus 21. 

Házirend Kötelező felülvizsgálat: 

 folyamatos 

4 
 

9. Az iskolai tankönyvellátás rendje ...................................................................................................... 23 

10. Óvó-, védő rendszabályok ............................................................................................................... 24 

11. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ 

DÍJAZÁS SZABÁLYA................................................................................................................................. 24 

12. ELJÁRÁSI DÍJ, ILLETÉK ....................................................................................................................... 24 

13. TANDÍJ,  DÍJ FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.......................................................................... 25 

14. ZÁRADÉK .......................................................................................................................................... 25 

14.1 A házirend hatálya: .................................................................................................................... 25 

14.2 A házirend módosításának szabályai: ........................................................................................ 25 

14.3 A házirend nyilvánosságra hozatala: ......................................................................................... 25 

14.4 A hozzáférhetőség biztosítása: .................................................................................................. 25 

 



Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2018. augusztus 21. 

Házirend Kötelező felülvizsgálat: 

 folyamatos 

5 
 

1. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

(2011. évi CXC. törvény 27. pont 45-46. §) 

1.1 A tanuló jogai: 

1.1.1 A tanulót megilletik az általános emberi és állampolgári jogok: 

• a személyiségi jogok; 

• az információs és adatvédelmi jogok; 

• a szabad véleménynyilvánítás joga; 

• a vallás- és világnézeti szabadság joga; 

• a levelezéshez és magántitokhoz való jog; 

• a jogorvoslati és panaszjog; 

• az egészségvédelemhez való jog,  

• a közösségalakítás, és abban a választás és a választhatóság joga; 

• a nemzeti és etnikai hovatartozásnak megfelelő oktatáshoz, neveléshez való jog; 

• annak a joga, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés. 

1.2 A tanuló jogok gyakorlásának módjai: 

1.2.1 A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, 

egyes jogok azonban (szociális támogatás, választási jogok, együttműködési jogok) 

csak az első tanév megkezdése után illetik meg.  

1.2.2 A tanulónak joga, hogy meggyőződjön az iskola és a kollégium által tárolt 

személyes adatairól és azok helyességéről. Az iskolatitkárság tárolja, és kezeli a 

tanuló személyes adatait. A tanuló az iskolatitkárságon az ügyfélfogadási idő alatt 

személyesen vagy törvényes képviselője által ellenőrizheti adatait, kérhet törlést 

vagy helyesbítést. 

1.2.3 Az iskola által történő olyan adatfeldolgozás, amelyet nem törvény rendel el, csak 

az érintett beleegyezésével történhet. Ennek módja az írásbeli értesítés, amelyről a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül az érintett képviselője írásban köteles 

nyilatkozni. 

1.2.4 A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 

véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató munkájáról, az 

iskola, illetve a kollégium működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét 

érintő kérdésekről, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola, a kollégium 

vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a szülői munkaközösséghez.  

1.2.5 A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását (szakkör, érdeklődési kör, 

önképző kör, énekkar, művészeti csoport) és részt vehetnek azok munkájában. A 

diákkör megalakításához minimálisan 10 fő részvétele szükséges. Az így létrejött 

diákkörök jogosultak az iskola helyiségeinek használatára.  
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1.2.6 A tanulónak joga, hogy az iskolában családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére 

kedvezményes étkezésben részesüljön. Erről évente a szülői munkaközösség 

(SZMK) dönt, a diákönkormányzatnak véleménynyilvánítási joga van. Továbbá a 

tanuló igazgatói engedéllyel részben vagy egészben mentesülhet az őt terhelő 

költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kaphat a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben történő fizetésére.  

1.2.7 A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskolai sportkör munkájában. A sportkör 

feladatait az iskolában működő diáksport egyesület látja el, az ESZI DSE Működési 

Szabályzata alapján. 

1.2.8 A tanulónak joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy 

etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását.  

1.2.9 A tanulónak joga van rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra, ami az 

iskolaorvos és az osztályfőnök koordinálásával tanítási időben történik. Az 

iskolaorvos rendelési ideje és helye a faliújságon olvasható. Az iskola szülői 

értekezleten és az elektronikus naplóban közli az iskola által szervezett 

egészségügyi vizsgálat célját és időpontját, amelyről a törvényes képviselő 

nyilatkozni köteles. Tiltakozását nyilatkozatban közli. 

1.2.10 A tanuló tanóra keretén belül - amennyiben ezzel nem gátolja mások művelődéshez 

való jogát, és a mások méltóságát tiszteletben tartja - egyéb esetben a tanórán kívüli 

időben minden kérdésről véleményt nyilváníthat, személyét érintő kérdésekben 

tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, kérdést intézhet szaktanárhoz, kollégiumi 

nevelőhöz, iskola illetve kollégium vezetéséhez. Ha a kérdezett nem tud azonnal 

szóban válaszolni, 30 napon belül köteles ezt írásban megtenni. 

1.2.11 A tanuló gyermekvédelmét az iskolai ifjúságvédelmi felelős látja el fogadóórák 

keretében. A fogadóórák időpontja a földszinti faliújságon és a honlapon olvasható. 

1.2.12 A tanulónak jogai gyakorlásához az iskolától minden szükséges információt meg 

kell kapnia. Az iskolával kapcsolatos, a tanulói jogokat is érintő jogszabályok az 

iskola honlapján és az iskolai könyvtárban, a házirend az osztály faliújságán 

kifüggesztve is megtalálhatók. Osztályfőnöki órákon, illetve szülői értekezleteken 

az osztályfőnökök végeznek jogi felvilágosító tevékenységet. 

1.2.13 A tanulónak joga, hogy részére az iskola egész tevékenységében, a tanítás során a 

tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és sokoldalúan történjék. 

1.2.14 Amennyiben a tanuló azt tapasztalja, hogy őt általános emberi és állampolgári 

jogainak gyakorlásában korlátozzák, illetve ezen jogai sérülnek, a tanuló/szülő 

írásban panaszt nyújthat be, felülvizsgálat kérése céljából. Jogszabálysértés esetén a 

tanuló/szülő törvényességi kérelmet adhat be az igazgatóhoz. Amennyiben a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 15 napon belül nem intézkedik, abban az 

esetben a felettes szervhez fordulhat. A felettes szerv köteles 15 napon belül 

kivizsgálni a panaszt, azt érdemben elbírálni és értesíteni az érintetteket. 
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1.3 A tanulóközösség kollektív jogai 

(2011. évi CXC. törvény 29. pont 48.§) 

1.3.1 Az iskola tanulóinak részvételével működő társadalmi, ifjúsági szervezet, egyesület 

is szabadon hozhat létre az iskola tanulóiból csoportot. A működés feltétele: az 

ifjúsági szervezet, egyesület írásban bejelenti tevékenysége megkezdését az iskola 

igazgatójának. A politikai párt és a párthoz alapszabálya szerint kötődő ifjúsági 

szervezet működése azonban tilos. 

1.3.2 A kollektív tanulói jogokat a diákönkormányzat gyakorolja. Több 

diákönkormányzat (DÖK) működése esetén az iskola egészét érintő kérdésekben a 

jogosítványokat a nemzeti köznevelési törvény 48.§(4) bekezdése határozza meg. 

A DÖK dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működésről, e 

működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. A DÖK Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a választható tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. A DÖK tevékenységét DÖK patronáló tanár segíti.  

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van az iskolai döntésekben, ha az 

adott kérdésben az iskola tanulóinak nagyobb csoportja, azaz iskola létszámának 30 

%-a érintett. A vélemény kikérése kötelező.  

A DÖK az aktuális ügyek megismerését - szükség esetén írásos formában - a 

közismereti igazgatóhelyettesnél kezdeményezheti. Az egyes ügyekről kialakított 

véleményét a közismereti igazgatóhelyettesnek juttatja el írásban.  

1.3.3 A DÖK a diákok programjainak anyagi támogatására az ESZI Nevelési Oktatási 

Alapítványhoz is nyújthat be pályázatot. 

1.3.4 Az iskolán belül rendszeresen, illetve eseti gyakorisággal működnek jogorvoslati 

fórumok, melyek feladata elsősorban a diák-pedagógus és a diák-diák konfliktusok 

kezelése. Ezek az iskolai diákparlament, diákfórumok, valamint az alkalomszerűen 

összehívható DÖK - nevelőtestület egyeztető bizottság. Az iskola a tanulók 

véleménynyilvánítási jogának gyakorlását segítendő vélemény gyűjtő-ládákat is 

kihelyez. 

1.3.5 Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, amelyen a DÖK és 

az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

is kezdeményezheti írásban az iskola igazgatójánál az iskola éves munkatervében 

meghatározottak szerint. 

1.3.6 A DÖK joga tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának 

kiválasztása és megszervezése a nevelőtestület véleményének kikérésével. A 

program lebonyolításához a diákok kérhetik a nevelőtestület közreműködését 

(felügyelet, szervezési segítség). A diáknap tervezett időpontja előtt legalább 30 

nappal az iskola igazgatójához be kell nyújtani a programtervezetet.  

1.3.7 A tanulók szabad véleménynyilvánítási jogának megnyilvánulási eszközei és 

lehetőségei az iskolai sajtó írott és elektronikus formái (hirdetmény, újság, rádió, 

Internet-honlap stb.) A diákönkormányzat joga döntést hozni az iskolai tájékoztatási 

rendszer létrehozásáról és működtetéséről, valamint tanulói szerkesztőjének 

megbízásáról. Az iskolaigazgató joga a tanár-szerkesztő megbízása. 
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 1.4 A tanuló kötelességei 

(2011. évi CXC. törvény 27. pont 46.§) 

1.4.1 Az intézményben a tanulónak kötelessége 

• rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően 

tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének; 

• közreműködni saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, 

záró munkálataiban; 

• iskolai tanórák, egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei, az iskolához tartozó 

területek használati rendjét, gyakorlati képzés rendjét, az iskolaszabályzatainak 

előírásait megtartja; 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, részt vegyen az előírt, szülő által 

engedélyezett, egészségügyi szűrővizsgálatokon, elsajátítja és alkalmazza az 

egészségét és biztonságát védő ismereteket, és haladéktalanul jelenti a 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha egészséget, testi épséget, egyéb 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt; 

• az iskola, pedagógusok, alkalmazottak, tanulótársak emberi méltóságát, 

állampolgári, jogait tiszteletben tartani, tiszteletet tanúsítani; 

• megőrizze, előírásnak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszerelései; 

• a nevelési tervben és a helyi tantervben megfogalmazott feladatoknak eleget tenni; 

• a tanítási órákra tanszereit illetve sportfelszereléseit elhozni; 

• bizonyítványát az első tanítási napon leadni; 

• ápoltan, az alkalomnak megfelelően megjelenni (a jó ízlés határain belül, a divat 

szélsőségeit az öltözködésben és a sminkben mellőzve), figyelembe véve a 

készségtárgyak óráinak sajátos elvárásait (pl. testnevelés – testékszerek, karkötők, 

nyakláncok, gyűrűk viselésének mellőzése); 

• részt venni az osztály által kiválasztott és a kulturális alapból támogatott 

hangversenyeken és színházi előadásokon; 

• önként vállalt feladatait az osztályközösségben, és a diákönkormányzatban a 

megszabott határidőig elvégezni; 

• betartani a jó ízlést sértő szöveg, kép, felirat, kellék számítógépen való 

elhelyezésére, tanteremben való felhasználására, falra, faliújságra-kitételére 

vonatkozó tiltást; 

• betartani a munkavédelmi, egészségvédelmi, közlekedési és tűzvédelmi 

szabályokat. 

1.4.2 A kötelességek elmulasztása fegyelmi intézkedést vagy büntetést von maga után. 
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1.5 A tanulmányi jogviszonyból származó kötelezettségek megszegésének következménye 

1.5.1 A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy 

tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve 

hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, 

írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati 

képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló 

törvényvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony 

megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, 

továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről) 

1.5.2 Tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan hiányzása esetén az iskola 

értesíti a szülőt, kollégista esetén a kollégiumot is, továbbá ez az értesítési 

kötelezettség vonatkozik nem tanköteles tanuló 10 igazolatlan hiányzása esetére is. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási 

intézmények működéséről 51.§ (3) 

1.5.3 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az 

iskola igazgatója (331/2006. (XII.23) kormányrendelettel összhangban) értesíti a 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános 

szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot. A 

gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet 

készít, amelyben meghatározza a tanuló érdekét szolgáló feladatokat. a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletet  módosító 36/2012.(XI.14.) EMMI rendelet 8.§ (4)) 

1.5.4 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 30 órát, az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének 

értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt. a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletet 

módosító 36/2012.(XI.14.) EMMI rendelet 8.§ (5)) 

1.5.5 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam 

megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként 

az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. (a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 77.§ (1)) 

1.5.6 Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 

követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást 

kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon 

folytathatja. ( 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről 77.§ (2)) 
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1.5.7 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen 

meghaladja a 9-12. évfolyamon a 250 tanítási órát, vagy az elméleti és gyakorlati 

szakmacsoportos oktatás tanítási óráinak  20 %-át, vagy egy adott tantárgyból a 

tanítási órák 30 %-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A  20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 51.§ (7))  

1.5.8 Szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette 

(magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg 

az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az 

igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

1.5.9 Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról 

meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz 

százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs, vagy az igazolatlan mulasztása nem 

haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát 

és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az 

előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, 

amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra 

lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola 

nevelőtestülete dönt. (2011. évi CLXXXVI. törvény a szakképzésről 39.§ (4), (6) 

bekezdés) 

1.5.10 Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen már az első félév végére 

meghaladja a tanévre meghatározott értéket, és emiatt teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

1.5.11 Károkozás esetén a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. pont 59.§ (1)-

(2) bekezdése szerint tartozik felelősséggel a tanuló jogellenes károkozás esetén a 

kár mértéke:  

 gondatlanság esetén a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 50%-a  

 szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér 5 havi összege 

 nagykorú tanuló szándékos károkozása esetén teljes kár megtérítése. 

2. MUNKAREND 

2.1 Általános szabályok 

2.1.1 Az iskola hétköznapokon 630-tól 1900-ig tart nyitva. A tanulók a szaktantermeket és 

a könyvtárat a teremajtókra kiírt nyitvatartási rend szerint vehetik igénybe. 
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2.1.2 A tanulók reggel 630 és 730 között az iskolai aula földszintjén és a büfében 

tartózkodhatnak. 730 és 1415 között tanári folyosóügyeletet biztosítunk.  

1400 után a délutáni foglalkozásokat vezető tanárok látják el a tanulói felügyeletet. 

2.1.3 A tanulók az első órai tanóra kezdéséhez 745-re kötelesek az iskola épületébe beérni. 

2.1.4 A tanóra becsengetéstől kicsengetésig tart. 

0. óra 700 - 745 

1. óra 750 - 835 

2. óra 845 - 930 

3. óra 940 - 1025 

4. óra 1035 - 1120 

5. óra 1135 - 1220 

6. óra 1235 - 1320 

7. óra 1330 - 1415 

8. óra 1420 - 1505 

9. óra 1510 – 1555 

2.1.5 Becsengetésre minden tanuló köteles a tanterembe menni és a felszerelését 

előkészíteni, a zárt tantermek ajtajánál fegyelmezetten gyülekezni. 

2.1.6 Az összevont órát tartó tanár a második óráról való kicsengetésig köteles felügyelni 

a tanulói csoportra. 

2.1.7 Tilos a tanórákat indokolatlan módon zavarni. 

2.1.8 Az iskola tanulói számára az intézmény egész területére, valamint tanítási időben 

alkoholt és kábítószert, kábítószerhatású egyéb pszichotróp anyagot, 

dohányterméket behozni, fogyasztani, terjeszteni, és azok hatása alatt tanórán 

illetve megjelenni tilos!  Tanórai foglalkozásokon rágógumizni tilos! 

2.1.9 Az iskolába behozott személyes holmikért, mobiltelefonért, jelentősebb értéket 

képviselő használati tárgyakért (pl. tablet, notebook) az intézmény nem vállal 

felelősséget. Ezek a tárgyak megőrzésre leadhatók a főiskola földszintjén, az 

iskolatitkárságon.  

2.1.10 Tanítási időben (1-8. óra) csak külön osztályfőnöki, szaktanári vagy ügyeletes tanári 

engedéllyel illetve az iskolán kívül tartott tanítási óra miatt – uszodai foglalkozás, 

szakmai gyakorlat –hagyhatják el a tanulók az iskola területét. Az iskola területéhez 

tartozik az ESZI főépülete, a főiskolai épület, a sportcsarnok az étterem és az udvar.  
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2.1.11 Az iskola tanulói közreműködnek a tanítási órák előkészítésében és lezárásában. 

Laborokban, műhelyekben, oktatótermekben a szükséges eszközöket előkészítik a 

foglalkozásra, gyakorlat végén az eredeti állapotot helyre állítva az eszközöket 

elrámolják, munkahelyüket kitakarítják. 

2.1.12 Témazáró dolgozat íratását a tanároknak egy héttel korábban be kell jelenteniük. 

Egy nap legfeljebb kettő témazáró dolgozat íratható egy osztályban. A dolgozatokat 

két héten belül ki kell javítani. Nem íratható témazáró dolgozat az előző témazáró 

dolgozat javítása, értékelése és kiadása előtt. 

2.1.13 Az iskola és kollégium által szervezett az iskolán és a tanítási időn kívüli 

rendezvényeken elvárt magatartás: a tanulónak az iskolán kívüli iskolai 

rendezvényein az iskola jó hírnevének megfelelően kell viselkednie. Ezeken a 

rendezvényeken tilos alkoholt és kábítószert, kábítószer hatású egyéb 

pszichotróp anyagot, dohányterméket behozni, fogyasztani, terjeszteni, és azok 

hatása alatt megjelenni. Továbbá tilos kés, fegyver viselése, az alkalomhoz 

illetlen öltözet és viselkedés. 

2.1.14 Ünnepi öltözetet a következő iskolai ünnepélyeken kötelező viselni: tanévnyitó, 

október 23., szalagavató, március 15., ballagás és tanévzáró, továbbá az iskola 

igazgatója által megjelölt rendezvényeken. 

2.1.15 Ünnepi öltözet: 

 Lányoknak: sötét szövetszoknya vagy nadrág, fehér blúz, sötét alkalmi cipő.  

 Fiúknak:  sötét szövetnadrág, fehér ing, sötét alkalmi cipő. 

2.2 Testnevelés órák 

2.2.1 Testnevelés órai tanórai felszerelés hiánya fegyelmező intézkedést von maga után. 

Testnevelés órai felszerelés: 

Lányoknak: fehér póló, kék rövid sportnadrág, fehér zokni, sportcipő   

uszodában: egyrészes úszódressz 

 

Fiúknak: fehér atlétatrikó vagy póló (feliratok és mintázat nélkül), kék rövid 

sportnadrág, fehér zokni, sportcipő, 

uszodában: úszónadrág 

2.2.2 Felmentettekre vonatkozó szabályok: 

A testnevelésóra ideje alatt az állandó felmentettek és gyógytestnevelésen résztvevő 

tanulók az iskolai könyvtárban tartózkodnak, kivéve az első, illetve az utolsó 

tanórá(ka)t, amikor nem kötelesek az iskola területén tartózkodni; 

A könnyített testnevelésen résztvevők osztályuk testnevelési óráján vesznek részt az 

iskolaorvos javaslata szerinti módon. 

A tanuló a testnevelési óra alóli egész éves felmentésre az iskolaorvostól a legkésőbb 

szeptember 30-ig beszerezett igazolás alapján jogosult. (Az orvosi szűrővizsgálat 

határideje május 15.) 
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2.3 Hetesi munka 

• A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. Csoportbontás esetén a csoport névsora szerint 

látják el a diákok az alábbi hetesi kötelezettségeket: 

• szellőztet és biztosítja az órakezdés feltételeit (kréta megléte, szivacs tisztasága, tábla 

letörlése); 

• számba veszi a hiányzókat és jelenti a tanárnak; 

• ha a becsengetés után 10 perccel sem érkezik tanár az órára, szól az illetékes 

igazgatóhelyettesnek; 

• jelzi a portán a tantermi berendezések meghibásodását és beírja a hibát a hiba-

elhárítási naplóba; 

• a tanteremben észlelt rongálást a legrövidebb időn belül jelzi az osztályfőnöknek; 

• napközben gondoskodik az osztálytermek nyitásáról és zárásáról, kivéve a 

szaktantermeket, laborokat és a műhelyeket; 

• az utolsó tanítási óra után gondoskodik az osztályterem rendbetételéről (villanyoltás, 

ablakzárás). 

2.4 Hiányzás 

2.4.1 Egy-egy tanóráról csak a szaktanár engedélyével lehet hiányozni. Közösségi 

szolgálat, és egyéb iskolán kívüli elfoglaltság esetén, az osztályfőnököt kell 

értesíteni. 

2.4.2 Tanévenként 3x1 napot a szülő igazolhat, legkésőbb a hiányzás napjának reggeléig. 

Többnapos összefüggő hiányzást az igazgató engedélyezhet. 

2.4.3 A tanuló az igazolást az iskolába érkezéstől számított két munkanapon belül, de 

legfeljebb az első soron következő osztályfőnöki óráig köteles bemutatni. A 

szülő (kollégiumi csoportvezető tanár) írja alá az orvosi igazolást, és lehetőleg 

jelezze, ha a gyermeke megbetegedett. Ha a tanuló a hiányzását követően két hét 

után sem igazolja a hiányzását, akkor azt igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni. 

2.4.4. Amennyiben a tanuló mulasztott közösségi szolgálatot, a mulasztás igazolását 

követően köteles a mulasztott szolgálatot bepótolni, egyébként igazolatlannak 

minősül. 

2.5 Késés 

A tanuló tanóráról való késéseinek igazolására a hiányzásokra vonatkozó szabályok 

érvényesek. A késések ideje összeadódik igazolandó órává. A szaktanár a késést percben 

megadva feltünteti az elektronikus naplóban. Késés miatt a tanuló a tanóráról nem zárható 

ki. 

2.6 Felmentések tanórák látogatása alól 

A versenyző és vizsgázó tanulóknak a tanulmányi versenyek előtt a következő tanítási 

órák illetve napok alóli felmentések adhatók: 

• városi és megyei versenyre a verseny napja; 
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• OKTV első fordulójára a pályamunkát író tanulónak legfeljebb 2 tanítási nap 

(beleértve a verseny napját is); 

• OKTV, OSZTV második fordulójára illetve minden országos jellegű verseny 

második fordulójára legfeljebb 3 tanítási nap (beleértve a verseny napját is); 

• OKTV, OSZTV döntőjébe illetve országos verseny döntőjébe jutott tanulónak 

legfeljebb 4 tanítási nap (beleértve a versenynapját is); 

• nyelvvizsgára: az írásbeli és szóbeli vizsga előtti nap és a vizsga napja; 

• A jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgák időtartamára. 

2.7 Emeltszintű érettségire felkészítés  

2.7.1 A pedagógiai programban meghatározott keretek között a 10. és 11. évfolyamon a 

tanuló választhat, mely tantárgyat szeretné a következő tanévben emelt szinten 

tanulni. Választási jogával legkésőbb május 20-ig élhet. 

2.7.2 Ha a tanulót – kérelmére – felvették az emelt szintű tanítási órára, a tanítási év végéig 

köteles azon részt venni. Az emelt szintű tanórát az értékelés és minősítés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekintetni, 

mint a kötelező tanítási órát. 

2.7.3 A tanulónak (18 év alatt szülői aláírással) írásban be kell jelenteni, ha a következő 

tanítási évben nem kíván részt venni az emelt szintű foglalkozáson, illetve 

jelentkezni kíván emelt szintű foglalkozásra. (243/2003. Korm. rendelet 5. § (1), (2), 

(5)). A választott foglalkozásoktól visszalépni csak rendkívüli indok esetén lehet, 

visszalépési kérelem beadása legfeljebb két héttel a félév lezárása előtt 

lehetséges. Az iskola igazgatója a kérelem indoka, továbbá a csoportlétszámok 

figyelembe vételével dönt a kérelem elfogadásáról illetve elutasításáról. 

2.8 Gyakorlati képzés 

2.8.1 A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 

2.8.2 Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy 

tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati 

képzést tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam 

megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges. 

2.8.3 Ha a tanuló mulasztása a 2.8.2 pontban meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan 

mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy 

mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati 

követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam megismétlésétől el lehet tekinteni. 

Az ügyben a szakképző iskola nevelőtestülete dönt, a gazdálkodó szervezetnél folyó 

gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára. 
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2.9 A tanulók és szülők tájékoztatása 

2.9.1 A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról az iskola 

igazgatója a diákközgyűlésen évente egy alkalommal, egyébként az 

igazgatóhelyetteseken, az osztályfőnökökön és az iskolarádión keresztül 

tájékoztatja. 

2.9.2 A szülőket a szülői munkaközösség értekezletén, nyílt napokon, szülőértekezleteken, 

szükség esetén körlevélben tájékoztatja az igazgató. 

2.9.3 A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslatukat, illetve panaszukat 

szóban vagy írásban, személyesen vagy képviselő útján közölhetik az iskola 

igazgatójával, a pedagógusokkal, amelyre 30 napon belül írásban köteles válaszolni 

az intézmény. 

2.9.4 Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon és az elektronikus naplón 

keresztül folyamatosan tájékoztatják. 

2.9.5 Az osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulókat és a szüleiket a tanuló 

teljesítményéről, egyéni haladásáról folyamatosan szóban és írásban (e-naplón 

keresztül) informálják. 

A bukásra álló tanuló szülőjét egy hónappal a félév és az évvége zárása előtt a 

szaktanárok és az osztályfőnök az elektronikus naplón keresztül írásban értesíti. 

A tanulók félévi és év végi tanulmányi eredményeiket írásban kapják meg (félévkor 

kinyomtatott e-napló, év végén bizonyítvány).  

2.9.6 A szülői tájékoztatás szóbeli formái 

 szülői értekezletek (az időpontokat az éves munkaterv tartalmazza) 

 fogadó órák (az időpontokat az éves munkaterv tartalmazza) 

 egyéni, napközbeni fogadóórák (év elején közzétesszük az intézmény honlapján) 

 telefonos kapcsolattartás 

 az elektronikus napló használatáról a szülők a 9. évfolyam első szülői 

értekezletén szóban kapnak tájékoztatást, és az osztályfőnöktől személyesen 

veszik át a hozzáférési kódot. 

2.10 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA 

2.10.1 Az osztályozó vizsga adott évfolyamonkénti tantárgyi követelményei az intézmény 

Pedagógiai Programjának 4.1 pontja- Helyi tantervek – rendelkezésében megjelölt 

mellékleteiben találhatók meg, amelyek elérhetők és megtekinthetők az intézmény 

honlapján (www.eszi.hu). 

• Az osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsgákra a tanulónak kell írásban 

jelentkezni a szakmai és a közismereti igazgatóhelyettesnél. Az intézmény 

írásban értesíti a tanulót a vizsga időpontjáról. 

2.10.2 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

http://www.eszi.hu/
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• javító vizsga időpontját az iskola igazgatója június 15-ig teszi közzé az iskola 

honlapján augusztus 15 és augusztus 31. terjedő időszakra vonatkozóan, 

• pótló vizsga időpontját az igazgató által megjelölt időpontban lehet tenni, 

• különbözeti és a beszámoltató vizsga időpontját az intézmény a honlapján teszi 

közzé.  

3. JUTALMAZÁS ELVEI ÉS FORMÁI  

3.1 Tanév közben adható írásbeli dicséretek 

• szaktanári dicséret 

• szaktanár által elismert tevékenységért, 

• kiemelkedő munkáért, 

• az iskolai versenyek I-III. helyezéséért, 

• a megyei versenyek IV-VI. helyezéséért. 

• osztályfőnöki dicséret 

• kiemelkedő közösségi munkáért, 

• az osztályban végzett kiemelkedő munkáért. 

• igazgatói dicséret 

• az iskolai szinten végzett kiemelkedő munkáért, 

• megyei tanulmányi versenyek I-III. helyezéséért, 

• sportversenyek megyei I. helyezéséért, 

• az iskola képviseletében országos döntőbe jutásért. 

3.2 Év végi jutalmak, dicséretek 

Az egész évben kiemelkedő munkáért a jutalmakat a tanévzáró ünnepségen illetve az utolsó 

osztályfőnöki órán kapják meg a tanulók. 

• oklevél 

• országos döntőben elért versenyeredményekért, 

• példamutató közösségi munkáért,  

• jeles tanulmányi eredményért. 

• könyvjutalom adható 

• jeles tanulmányi eredményért, legalább jó magatartási jegy mellett, 

• az osztályközösségében végzett folyamatos munkáért és kiemelkedő közösségi 

tevékenységért és legalább jó magatartási jegy mellett. 

• tantestületi dicséret 

• az iskola képviseletében országos döntőben elért 1-10. helyezésért 

• kiemelkedő tanulmányi eredményért. 

• alapítványi díjak 
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4. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

Jogszabályi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 32. pont 58.§, 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 53-61.§. 

4.1 Fegyelmező intézkedések 

4.1.1 Szaktanári figyelmező intézkedések 

• szaktanári figyelmeztetés 

o a tantárggyal, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért, és a feladatok sorozatos 

mulasztásáért, 

o a tanóra szándékos zavarásáért (pl. mobiltelefon). 

4.1.2 Osztályfőnöki fegyelmező intézkedések 

• osztályfőnöki figyelmeztetés 

o fegyelmezetlen magatartásért, kötelesség elmulasztásért, a vállalt megbízatás 

elhanyagolásáért. 

o 1-3 óráról való szándékos távolmaradásért, 

o tanulmányi munkájában jelentős visszaesésért. 

o harmadik szaktanári figyelmeztetésért 

• osztályfőnöki intés 

o A kötelezettségek sorozatos elhanyagolásért,  

o 4-6 igazolatlan óráért, 

o tanítási időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért, 

o a szorgalom visszaesése miatti súlyos tanulmányi rontásért. 

o osztályfőnöki figyelmeztetés után kapott második szaktanári figyelmeztetésért 

• osztályfőnöki megrovás 

o megelőző fegyelmező intézkedések eredménytelensége esetén, 

o 7-9 igazolatlan óráért. 

o osztályfőnöki intés után kapott második szaktanári figyelmeztetésért 

4.1.3 Igazgatói fegyelmező intézkedések 

• igazgatói figyelmeztetés 

o a fentieknél súlyosabb rendbontásért, 

o 10-14 igazolatlan óráért, 

o intézményünk diákjaként iskolánkhoz méltatlan magatartásért, 

o helyhez, alkalomhoz és időponthoz nem illő viselkedésért és beszédstílusért az 

iskolában bármely tanuló vagy felnőtt személy emberi méltóságának megsértéséért,  
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o az iskola berendezéseinek vagy a diáktársak tulajdonát képző tárgyaknak a 

hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásáért. 

o osztályfőnöki megrovás után kapott második szaktanári figyelmeztetésért 

• igazgatói intés 

o a fentieknél súlyosabb rendbontásért, 

o 15-19 igazolatlan óráért, 

o különösen súlyos megítélés alá eső vétségek ismételt elkövetéséért. 

o igazgatói figyelmeztetés után kapott második szaktanári figyelmeztetésért 

• igazgatói szigorú megrovás 

o 20 vagy annál több igazolatlan óráért, 

o a fegyelmi eljárást megelőző utolsó figyelmeztetésként. 

o igazgatói intés után kapott második szaktanári figyelmeztetésért 

Amennyiben a tanuló valamely fegyelmező intézkedésben már részesült, akkor az újabb 

fegyelmezetlenség esetén eggyel magasabb fokozatot kell adni. 

4.1.4 Az intézményben különösen súlyos megítélés alá esik 

• a lopás és nagy kárt okozó szándékos rongálás, testi sértés; 

• az iskolában vagy iskolai rendezvény előtt-alatt szeszesital fogyasztás; 

• a tanítási időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyása; 

• kábítószerrel vagy kábítószer hatású egyéb pszichotróp anyaggal való bármiféle 

tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, továbbadása, árusítása vagy fogyasztása), 

dohánytermék intézmény területére behozása, fogyasztása, terjesztése; (dohánytermék 

fogalma lásd.: ESZI Szervezeti és Működési Szabályzat 10. sz. Melléklete), 

• 20 igazolatlan óra, amely fegyelmi eljárás megindítását vonhatja maga után; 

• az iskolán kívüli közösségi programokon, az iskola által szervezett külföldi és belföldi 

utakon az osztály vagy csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának 

figyelembevételével); 

• az iskolában és az iskolán kívüli intézményi szervezésű rendezvényeken tanúsított, 

mások jó ízlését zavaró viselkedés. 

Különösen súlyos megítélés alá eső cselekedetek elkövetése az igazgatói fegyelmező 

intézkedések valamely fokozatát, vagy a Fegyelmi Szabályzat alapján a fegyelmi eljárás 

megindítását vonja maga után.  

4.2 Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

• A fegyelmi eljárást megelőzően a kötelességszegő diák, a sértett, vagy a diák, tanár, 

osztályfőnök, szülő, diákönkormányzat egyeztető eljárást kezdeményezhet, amelynek 

célja 

o a kötelességszegéshez vezető események feltárása, értékelése, 
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o az érdeksérelem orvoslása, 

o a kötelességszegő és a sértett közti megállapodás, 

o a fegyelmi eljárás szükségtelenné tétele. 

• Az egyeztetési eljárás önkéntes. 

• Az iskola biztosítja az egyeztetés működési kereteit.  

• Az egyeztetési eljárásban részt vesz 

o a sértett, illetve annak képviselője, 

o a kötelezettségszegő diák. 

• Az egyeztetési folyamatban részt vehet 

o az egyeztetés folyamatát segítő személyek (mediátorok), 

o a diákönkormányzat képviselője, 

o a kötelezettségszegő osztályfőnöke, 

o a diák/diákok jogi képviselője/képviselői, 

o a sértett jogi képviselője, 

o az osztály szülői szervezetének képviselője, 

o az intézmény ifjúságvédelmi felelőse. 

• Az egyeztetési eljárást minden olyan személy megtekintheti, akik jelenlétébe az érintett 

felek mindegyike beleegyezik. 

• Az intézmény a szülőtől nyilatkozatot kér arról, részt kíván-e venni az egyeztető 

eljárásban. 

• Az eljárás eredményét írásban rögzítik, a felek aláírásukkal jelzik, hogy azt tudomásul 

veszik és teljesítik. Amennyiben a kötelességszegő nem teljesíti az általa vállalt 

feladatokat, fegyelmi eljárásra kerül sor. 

Az egyeztető eljárás rendje 

• A házirend alapján fegyelmi eljárást maga után vonó vétség esetén az osztályfőnök 

o egy munkanapon belül értesíti a fegyelmi helyzet kialakulásáról a közismereti 

igazgatóhelyettest, 

o az egyeztetési eljárás lehetséges résztvevőit értesíti az egyeztető eljárás 

lehetőségéről, 

o a diákönkormányzat vagy a szülői szervezet igénye alapján az érintettekkel 

egyeztetve meghatározza az eljárás időpontját, amely a fegyelmi eljárás 

kialakulását követő két héten belüli kell, hogy legyen, 

o az eljárásban való részvételi szándékról írásbeli nyilatkozatot kér a szülőtől, 

o az egyeztetett időpontban lefolytatja az eljárást, 

o az eljárás során hozott megállapodásról feljegyzést készít, amelyet aláír és aláírattat 

a sértettel és a kötelezettségszegővel, 
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o az eljárás eredményéről beszámol a közismereti igazgatóhelyettesnek, és átadja az 

eljárás dokumentumait, 

o a megállapodás kimenetelétől függően indít, vagy nem indít fegyelmi eljárást az 

intézmény vezetője. 

• A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga van ahhoz, hogy meghallgassák, hogy 

védekezhessen, hogy a tárgyaláson a szülő vagy annak megbízottja jelen legyen. 

• A fegyelmi eljárás során a diákönkormányzat véleményét is meg kell hallgatni. 

• A fegyelmi eljárás rendjét, a kiszabható büntetéseket részletesen az iskolai fegyelmi 

szabályzat tartalmazza. 

4.3 Igazolatlan mulasztások kezelésének eljárási rendje 

4.3.1 10 órát el nem érő igazolatlan mulasztásról szóló jelzés  

az 1.5.2 rendelkezés alapján 

4.3.2 10 óra igazolatlan mulasztása esetén  

az 1.5.3. rendelkezés alapján 

4.3.3 30 óra igazolatlan mulasztása esetén  

az 1.5.4. rendelkezés alapján 

4.3.4 50 óra igazolatlan mulasztása esetén  

A közoktatási intézmény igazgatója a tanköteles tanuló 50 tanóra igazolatlan 

mulasztásának tényét jelzi a gyámhatóságnak, kormányhivatalnak, egyúttal 

tájékoztatja  

• a tankötelezettség nem teljesítésének okairól és 

• a tankötelezettség teljesítésének elmozdítására vonatkozó javaslatáról. 

4.3.5 A gyámhatóság az 50 óra igazolatlan mulasztásának tényét követően hivatalból 

megindítja az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére és a gyermek 

védelembe vételére irányuló eljárást.  

5. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSE  

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 40. pont 70.§) 

Az osztályozó konferencián az osztályban tanító pedagógusok közösen minősítik a tanuló 

magatartását és szorgalmát. 

5.1 A magatartás minősítése 

• A magatartási érdemjegy az életkori sajátosságokhoz igazodva kifejezi: 

o a tanuló közösséghez, és annak egyes tagjaihoz való viszonyát, felelősségérzetét, 

önállóságát,  

o a közösség érdekében végzett tevékenységét,  

o viselkedését és hangnemét,  
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o tudatosságát a viselkedéssel kapcsolatos normák kialakításában és annak 

betartásában,  

o a személy és a környezet higiéniájáért végzett munkáját,  

o a házirend szabályainak betartását. 

• a példás (5) magatartású diák  

o felelősségérzettel van az iskola közössége iránt, 

o betartja a házirendet és feladatkörében arra is törekszik, hogy iskolatársai is 

betartsák azt, 

o önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, s ezt megbízhatóan teljesíti, 

o önállóan kész véleményét nyilvánítani, emberi kapcsolataiban őszinte, művelt 

fiatalhoz illő hangot használ, 

o tevékenyen részt vállal az iskola valamelyik önképzőkörében, 

o önnevelésre, önfegyelemre törekszik. 

• a jó (4) magatartású diák 

o az előbbiek egyikének – másikjának nem felel meg kifogástalanul, de a fegyelmező 

intézkedések közül legfeljebb egy osztályfőnöki intése van, 

o igazolatlan óráinak száma legfeljebb három. 

• a változó (3) magatartású diák 

o osztályfőnöki vagy igazgatói intésben, esetleg igazgatói megrovásban részesült, 

o viselkedése ellen többször volt panasz, 

o igazolatlan óráinak száma 4-9 közötti. 

• a rossz (2) magatartású diák 

o igazgatói szigorú megrovásban vagy fegyelmi büntetésben részesült, 

o viselkedése ellen gyakran, vagy súlyos kifogás merült fel, 

o igazolatlan óráinak száma legalább 10. 

 

5.2 A szorgalom minősítése 

• A szorgalmi fokozat az egyéni képességeket és a körülményeket mérlegelve fejezi ki:  

o a tanulmányi munkához való viszonyt,  

o kötelességtudatot,  

o rendszerességet, kitartást, 

o rendszeretetet,  

o pontosságot, igényességet, 

o iskolai és iskolán kívüli többletmunkát, kiemelkedő teljesítményt (versenyek, 

tanfolyamok, tanulmányi-, sport- és kulturális tevékenységek, vizsgák stb.). 

• a példás (5) szorgalmú diák, aki  
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o kötelességeit pontosan teljesíti, 

o írásbeli feladatait elkészíti, 

o indokolt készületlenségét időben jelenti, 

o hiányait mulasztás esetén rövid időn belül pótolja, 

o az órákra képességeinek megfelelően és megbízhatóan készül, 

o tevékenyen részt vesz a diákkörök munkájában, illetve tanulmányi versenyeken és 

pályázatokon, 

o képességeihez mérten kiemelkedően teljesít. 

• a jó (4) szorgalmú az a diák, aki 

o a tanulmányi követelményeknek legalább jó szintű összesített minősítéssel, vagy 

képességeinek megfelelően eleget tesz. 

• a változó (3) szorgalmú az a diák, aki 

o kötelességeit pontatlanul teljesíti,  

 írásbeli feladatait nem készíti el 

 indokolt készületlenségét időben nem jelenti 

 mulasztás miatti hiányait rövid időn belül nem pótolja 

 az órákra képességeinek nem megfelelően készül 

o képességei alatt teljesít. 

• a hanyag (2) szorgalmú az a diák, aki 

o munkája, kitartása a tantárgyak többségénél erősen kifogásolható, vagy valamely 

tantárgyból megbukott. 

6. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HOZZÁFÉRÉSI MÓDJA SZÜLŐ 

RÉSZÉRE 

Az ESZI Pedagógiai Programja 7.1.6. pontja kötelező feladatává teszi az intézménynek 

a tanulók értékelésének folytonosságát, amely az elektronikus naplóban kerül rögzítésre. 

A tanulói jogviszonyt létesített tanuló a tanulói jogviszony létesítésekor kap egy 

intézményi azonosító számot, amely a tanuló OM azonosítójával együtt jogosítja fel a 

digitális napló megtekintésére a szülőt. Az azonosítót zárt borítékban adja át a szülő 

számára, ill. a szakképzési évfolyamon a tanulónak. A naplót az intézmény honlapján 

(www.eszi.hu) tudja megnyitni a szülő. A napló kezeléséhez szintén az intézmény 

honlapján talál használati útmutatót.  

7. ÉTKEZÉS  

• Ebédelni 11.20 és 14.20 óra között az ESZI iskolai menzáján lehet. 

• Az étkezési térítési díj befizetéséhez kötődő, a törvényi rendelkezésekben 

meghatározott kedvezményekről és árakról minden év június 15-ig kapnak a szülők 

tájékoztatást.  

http://www.eszi.hu/
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• A kedvezmények igénybevételére jogosító dokumentumokat minden év augusztus 8-ig 

kell eljuttatni az iskola gazdasági csoportjához. 

• A térítési díjat minden hónap 12. napjáig előre fizeti meg a szolgáltatást igénybe vevő. 

A befizetés módja banki átutalás (csoportos díjbeszedés) vagy készpénzes befizetés. 

8. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK 

8.1 Egyszeri szociális ösztöndíj az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítványtól  

Az ösztöndíjra pályázni tanévente egy alkalommal az osztályfőnök által kiosztott tanulói 

ösztöndíj pályázati lap kitöltésével lehetséges. 

8.2 Tankönyvtámogatás  

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről)  

• A tanulók tankönyvtámogatásának arányairól a tantestület dönt minden tanévben. 

• A törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a tanuló ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. 

• Az igényt az igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. 

• Minden tanuló az osztályfőnökétől kapja kézhez az igénylőlapot, amit minden év június 

10-ig kell visszajuttatni az iskola gazdasági csoportjához. 

• A könyvtári nyilvántartásban szereplő tankönyveket az ingyen-tankönyvre jogosult 

tanuló egész éves használatra átveszi. Az átvett tankönyveket épségben és hiánytalanul 

a tanév végén köteles a könyvtárban leadni. A tankönyv elvesztése, vagy súlyosan 

megrongálódott állapota miatt használhatatlan tankönyvet a tanuló köteles pótolni, vagy 

az árát beszerzési áron megtéríteni. 

9. Az iskolai tankönyvellátás rendje  

• Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. 

• Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 

vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül illetve a 

tankönyvforgalmazón keresztül. 

• Az iskola minden évben elkészíti a tankönyvrendelést a szülői igények alapján. Az 

iskolába belépő új osztályok esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

• Az iskola ezután továbbítja a tankönyvellátó felé az összesített tankönyvrendelést. 

• A szülő a tankönyvterjesztő által megadott árat, a megadott határidőre egyénileg fizeti 

a tankönyvellátó felé. 

• A tankönyvterjesztő a tanulók részére egyedileg összeállított tankönyvcsomagot az 

iskolába szállítja, ahol a tanulók ezt átveszik.  
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• Az iskola igazgatója minden év június 10-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy 

lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés útján, hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új 

tankönyvet vásárolni (17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 25.§(1)). A szülők 

nyomtatványt kapnak, mely tartalmazza a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 26. § (1) 

bekezdésében meghatározott, normatív kedvezményre való jogosultság feltételeit 

illetve az igényléshez szükséges űrlapot. 

10. Óvó-, védő rendszabályok 

• A tanuló köteles elsajátítani és alkalmazni az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket 

o óvni saját és társai, valamint környezete épségét, egészségét és tisztaságát, 

o jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak a saját magát 

vagy társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet illetőleg az észlelt balesetet vagy sérülést. 

o az észlelést követően azonnal jelenteni eszközök, berendezések meghibásodását az 

iskola valamelyik tanárának vagy a gondnoknak, illetve be jegyezni a portán 

elhelyezett „hibabejelentő füzetbe.  

• A tanulónak tilos 

o az emeleti korlátokra felülni, a folyosón, lépcsőn rohanni, tantermekben rohangálni, 

futkosni, valamint az ablakokba kiülni, azokon kimászni 

o az iskolába, másokra veszélyes eszközöket behozni, 

o az iskola műhelyeiben, laboratóriumaiban felügyelet nélkül tartózkodni, továbbá 

felügyelt nélkül a számítógépeket, a konditerem erőgépeit, a tornaterem eszközeit, 

a stúdió hangtechnikai berendezéseit használni.  

• Tanuló nem birtokolhat, valamint nem használhat tanári felügyelet, utasítás nélkül 

o tűz- és robbanásveszélyes anyagot; 

o mérgező anyagot. 

11. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS 

VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYA 

A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került 

dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból 

származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor készített. 

12. ELJÁRÁSI DÍJ, ILLETÉK 

Az elveszett iskolai bizonyítvány másolat, másodlat illetékköteles. Az elveszett, megsemmisült 

bizonyítvány másolatának, másodlatának kiadása írásos kérelem beadása alapján lehetséges. 

Az illeték a hatályos jogszabály szerint 2.000.- Ft, az eljárási díj 2.000.- Ft, melyet az intézet 
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pénztárába kell befizetni. A másolat vagy másodlat kiállítására a befizetés igazolása után kerül 

sor.  

13. TANDÍJ,  DÍJ FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Az 2011.évi CLXXXVII. törvény 1.§ (1) rendelkezése szerintharmadik és további 

iskolarendszerű szakképesítés megszerzése esetén a tanuló köteles térítési díjat fizetni. A 

térítési díj mértéke tanévenként, a szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó 

kiadások egy tanulóra juta hányadának 15-25 %-a. 

Az adott tanév térítési díjának befizetése 2 részletben - november 15-ig, és február 15-ig - 

történhet az iskola házi pénztárába. A befizetés elmulasztása esetén a tanuló nem bocsátható 

szakmai vizsgára. 

14. ZÁRADÉK  

14.1 A házirend hatálya: 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán 

kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket 

a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók 

felügyeletét. 

14.2 A házirend módosításának szabályai:  

A házirend felülvizsgálható, módosítható ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által 

képviselt közösség tagjainak legalább 30 %-a ezt írásban kéri. Ha módosító indítvány érkezik, 

annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat, illetve a szülői szervezet 

egyetértését. Az iskola igazgatója a javaslatok figyelembevételével elkészíti a tervezetet, 

melyet egyeztet a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet és a DÖK 

véleményét. A módosított házirend az igazgató jóváhagyásával lép hatályba. 

14.3 A házirend nyilvánosságra hozatala: 

A tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást 

a hatályos házirendről. A tanuló a beiratkozáskor megkapja a házirend egy példányát. 

14.4 A hozzáférhetőség biztosítása: 

A házirend megtalálható az iskola honlapján, az igazgatónál, a helyettesénél, a tanáriban, 

osztályfőnököknél, a könyvtárban, a DÖK segítő nevelőnél, a szülői szervezet vezetőjénél és 

az iskola faliújságjain. A házirendről felvilágosítás kérhető az intézmény titkárságán, 

könyvtárában, továbbá az iskola pedagógusaitól. 
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A házirend hatályba lépésének időpontja: 

Paks, 2018. augusztus 31. 

A házirendben foglaltakat véleményezte és azokkal mindenben egyetértett: 

az Energetikai Szakgimnázium  és Kollégium Diákönkormányzata: 

Paks, 2018. augusztus 31. 

  ........................................................  

 a diákönkormányzat elnöke 

 

az intézmény szülői munkaközössége: 

Paks, 2018. augusztus 31. 

  ........................................................  

 az SZMK elnöke 

 

A házirendet elfogadta és jóváhagyta az intézmény nevelőtestülete: 

Paks, 2018. augusztus 31. 

 

  .......................................................   ........................................................  

 a nevelőtestület képviselője igazgató 

 


