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A Hazirend
a 2011. evi CXC.torveny (a nemzeti koznevelesrol)

es a
20/2012. (VIII.31.) EMMIrendelete

a nevelesi oktatasi intezmenyek mtikodeserol es a
koznevelesi intezrnenyek nevhasznalatarol

sz616jogszabalyok alapjan keszult,

Az lntezmeny altalanos adatai

Az intezmeny OMazonosit6ja: 100530
Az intezmeny szekhelye: 1096 Budapest, Lenhossek utca 24.

Hatalybalepes datuma: 2017.09.01

Ervenyessege: visszavonasig

A Hazlrend hatalya:
Jelen hazirend szabalyai vonatkoznak az intezrneny tanul6ira pedag6gusaira,
egyeb pedag6giai munkat segitd munkakorben foglalkoztatott
alkalmazottaira.

A Hazlrend szemlelete
Iskolankba csak nagykoru, 18 evet betoltott tanul6k jarhatnak. A tanul6i
jogok es kotelezettsegek a hatalyos [ogszabalyokon alapulnak, de kierneljuk,
hogy tanul6inkat felnottkent, s egyben partnerkent kezeljiik.
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1. Az iskolai hazlrend celja es feladata
A hazirendben allapitjuk meg a tanuloi jogok es kotelezettsegek
gyakorlasaval, illetve az iskola munkarendjevel kapcsolatos rendelkezeseket,
eloirasokat,

A hazirendben megfogalmazott eloirasok alapveto celja az, hogy biztosftsa az
iskola torvenyes rmikodeset, az iskolai nevelo-oktato munka zavartalansagat,
rendezze a tanulok tanorai es tanoran kfviili tevekenysegeinek menetet,
valamint rogzitse a kulonbozd tanugy-igazgatasi eljarasok rendjet,

A hazirend egyik legjelentosebb feladata, hogy szabalyozza a tanulok
[ogervenyesitesenek gyakorlati megvalosulasat,

2. A hazirend hatalya
A hazirend eloirasait be kell tartania az iskola valamennyi tanulojanak (az
iskola minden tagozatan), az iskola tanarainak es mas alkalmazottainak,
valamint a tanulok sziileinek.

A hazirend elofrasai azokra az iskolaban vagy az iskolan kivul, tanitasi Idoben
vagy tanftasi idon kivul szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a
pedagogiai program alapjan az iskola szervez, es amelyeken az iskola ellatja a
tanulok felugyeletet,

3. A hazlrend nyilvanossaga
A hazirend eloirasal minden tekintetben nyilvanosak (honlapunkon a
dokumentumaink kozott kozzeteve), azt minden erintettnek (tanuloknak,
pedagogusoknak iskolai alkalmazottaknak) meg kell ismernie.

Az iskolai hazirend egy-egy masodlata megtekintheto:
- az igazgatoi tltkarsagon,
- az iskola honlapjan (www.szgyf.hu).

A hazirend egy peldanyat az iskolaba else tanitasi napjan az osztalyfonoknek
fel kell olvasni majd meghallgatas utan, annak elfogadasat a tanulo alairasaval
igazolja. Az alairt hazirendeket a tanulmanyi irodan orizziik az adott osztaly
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tanulmanyanak befejezeset koveto tanev kezdeteig,

Az ujorman elfogadott vagy m6dosftott hazirend elolrasairol minden
osztalyfonoknek tajekoztatnia kell a tanul6kat.

A hazirend rendelkezeseit minden tanev elejen (kulonos reszletesseggel a 13.
evfolyam elejen] az osztalyfonoknek meg kell beszelnie a tanul6kkal.

A hazirendrol minden erintett tajekoztatast kerhet az iskola tgazgatojatol, az
osztalyfdnokoktol,

4. A hazlrend ervenyessege
A hazirend hatalyba lepesetol visszavonasaig ervenyes, A mindenkori
ervenyes hazirendet a tantestulet fogadja el, es az igazgat6 hagyja jova,

5. A tanulo kotelezettsegei es jogai
5.1. A tanulo kotelezettseqei

a) A tanorakon, iskolai rendezvenyen, unnepsegeken, szakmai
gyakorlatokon aktfvan reszt vegyenek, ezeken megfelel6 magatartast
tanusitsanak.

b) A tanorakra, dolgozatokra, vizsgakra kepessegeiknek megfelel6en
keszuljenek

c) A tanulmanyi kotelezettsegeknek megfeleljen
d) Az iskola pedag6gusainak, alkalmazottainak, tanulotarsainak emberi

meltosagat es jogait tiszteletben tartsa.
e) Az iskola tulajdonaban levd eszkozokre, berendezesekre vigyaz, azokat

nem rongalja
f) Kozrermikodjon az iskolai helysegek tisztaban tartasaban
g) Ovja sajat es tarsal testi epseget, egeszseget, amennyiben balesetet

eszlel, sz6ljon a pedag6gusnak
h) Betartsa az osztalyfonoketol es mas szaktanartol hallott

balesetvedelmi, illetve a balesetek megelozeset szolgalo utasitasokat
i) Betartsa az iskola Szervezeti es Mtikodesi rendjenek ra vonatkoz6

reszeit
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j) Az iskola teruletere ervenyes dohanyzasi tilalom betartasa
k) Az iskola teruletere alkoholt nem hoz be.

5.2. A tanulo jogai
a) Kepessegehez megfelelo neveleshez, oktatashoz,
b) A tanul6nak joga, hogy biztonsagban es egeszseges kornyezetben

neveljek es oktassak,
c) Szemelyisegi jogainak tiszteletben tartasahoz, (A szemelyisegi jogok es

a cselekvesi szabadsag azonban csak masok ezen joganak korlatozasa
nelkul ervenyesulhet.)

d) A tanu16 nem vethetd ala testi fenyitesnek, kinzasnak, kegyetlen,
embertelen, megalazo buntetesnek vagy banasmodnak

e) A tanu16 joga, hogy allapotanak, szernelyes adottsaganak megfelelo
rnegkulonboztetett ellatasban - kulonleges gondozasban, rehabilitacios
celu ellatasban - reszesuljon, s eletkoratol fiiggetleniil a pedag6giai
szakszolgalat intezmenyehez forduljon segitsegert.

f) A tanu16 joga, hogy hozzajusson a jogai gyakorlasahoz szukseges
informaciokhoz, tajekoztassak a jogai gyakorlasahoz szukseges
eljarasokrol, (Pedag6giai Program, SZMSZ, Hazirend nyilvanosan
elerhetd)

g) A tanulo joga, hogy kerje az atvetelet masik, azonos vagy mas tipusu
nevelesi - oktatasi intezmenybe.

h) Nemzetisegi hovatartozasuknak megfelelo nevelesben, oktatasban
reszesulni

i) A beiratkozast koveto elsa tanitasi naptol igenybe venni az iskolaban
rendelkezesre allo eszkozoket,

j) A tanulo joga, hogy tanulmanyi elomenetelet, tanulmanyi ertekeleset
megismerje, fgy az erdemjegyeircl tajekoztatast kapjon a pedag6gust61

k) A tanu16 joga, hogy megismerje a teljesitmenye ertekelesenek elveit es
eredrnenyet (az ertekelesi elveket a tanev elejen a pedag6gusok
ismertetik a tanu16kkal)

1) A tanu16 joga, hogy megismerje a szamonkeresek formait es evk6zi
rendjet, a megfrand6 temazar6 dolgozat idejeral elare tajekoztatast
kapjon. (A pedag6gusok sz6ban tajekoztatjak ev elejen a diakokat,
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tovabba a tantargyi adatlapok a folyamatos tajekozodasi lehetoseget
biztositjak]

m)A tanulo joga, reszt vennie a dlakonkorrnanyzat munkajaban,
kezdemenyezni annak letrehozasat (Minden tanulo valaszto es
valaszthato a diakonkorrnanyzatban]

n) A tanulo [oga, hogy a diakonkorrnanyzathoz fordulhasson
erdekkepviseletert

0) Serelern eseten szaktanarahoz, osztalyfonokehez, vagy az iskola
igazgatojahoz fordulni jogorvoslatert, Amennyiben serelmet nem
orvosoltak, joga van az oktatasi jogok biztosahoz fordulni.

6. A tanulo tavolmaradasa, kesese
Ha a tanulo barrnilyen okbol [betegseg, csaladi ok) nem tud megjelenni az
aznapi tanoran, vagy iskola altal szervezett program on, akkor azt vagy azon a
napon koteles bejelenteni [szoban vagy Irasos forrnaban) a titkarsagon, A
hianyzast igazoltnak tekintjuk, ha a tanulonk:

a) Betegseg, sztirovizsgalat miatt volt tavol, es ezt orvosi igazolassal
igazolja, Az orvosi igazolast lehetoseg szerint a betegseg utani els6
tanitasi napon [legkescbb az otodik napon) kell atadni az
osztalyfonoknek.

b) Hatosagi intezkedes vagy egyeb alapos indok miatt nem tudott eleget
tenni, amelyr61 hivatalos igazolast kell bemutatnia.

c) Egyeb okok miatt. Olyan iskolan kivuli - csaladi, kulturalis vagy sport -
tevekenysegeken valo reszvetel eseten lehet6leg el6re irasos kikero
alapjan lehet igazoltan hianyozni. A nagykoru tanulo tanevenkent
maximum ot tanitasi naprol valo tavolmaradast igazolhat. Az el6zetes
engedely megadasarol tanevenkent ot napig az osztalyfdnok, azt
meghalada mertekben az igazgata dont. A dontesnel figyelembe kell
venni a tanula tanulmanyi el6menetelet, magatartasat, az addigi
mulasztasainak mennyiseget es azok okait.

Amennyiben a tanula fenti madokon nem igazolja mulasztasat, akkor
hianyzasat igazolatlannak kell tekinteni.
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Ha a tanul6nak szorgalmi id6szakban teljesftend6 gyakorlati kepzesrcl val6
igazolt es igazolatlan mulasztasa ad ott tanevben meghaladja az adott tanevre
vonatkoz6 osszes gyakorlati kepzesi id6 (oraszam) husz szazalekat, a tanul6
tanulmanyait esak az evfolyam megismetlesevel folytathatja.

Ha a tanul6 szorgalmi id6szakon kivuli osszefuggo szakmai gyakorlati
kepzesrol val6 igazolt es igazolatlan mulasztasa meghaladja az osszefuggo
szakmai gyakorlati kepzesi id6 (oraszam] husz szazalekat, a tanul6 magasabb
evfolyarnba nem lephet,

Amennyiben a tanul6nak egy tanitasi evben az igazolt es igazolatlan
mulasztasa egyiittesen az elmeleti tanltasi orak husz szazalekat, illetve egy
adott tantargybol a tanitasi orak harmine szazalekat meghaladja, es emiatt a
tanul6 teljesitmenye tanitasi ev kozben nem volt erdernjeggyel ertekelheto, a
tanitasi ev vegen nem osztalyozhato, kiveve, ha a nevel6testiilet engedelyezi,
hogy osztalyozovizsgat tegyen.

Amennyiben a tanul6 a tan6rai foglalkozas kezdetere nem erkezik meg,
keseset adott szaktanarnal igazolnia szukseges. A szaktanar a keses okanak
indoklasa alapjan donti el, hogy a keses igazoltnak vagy igazolatlan szamit, Az
elkeso tanul6 is koteles a tanitasi oraba bekapesol6dni fiiggetleniil att61, hogy
hany pereet kesett

A tanul6k hianyzasait felevente kell osszesiteni, s a nevel6testiileti ertekezlet
jovahagyasat kovetoen az osztalynaploba bevezetni, vagy az elektronikus
napl6ban osszesiteni,

7. Tanulo jutalmazasa
Azt a tanul6t, aki tanulrnanyi/szakmai munkajat kepessegeihez merten
kiemelked6en vegzi, peldamutato kozossegi magatartast tanusit, vagy
hozzajarul az iskola j6 hirnevenek novelesehez az iskola dieseretben
reszesftheti, jutalmazhatja.

Ajutalmazas formai:
a) Szaktanari dicseret

Az a tanul6 kaphatja, aki valamelyik tantargyb61 kiemelked6
teljesitmenyt nyujtott
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b) Osztalyfonokl dlcseret
Az a tanulo kaphatja, aki az osztalykozossegert vegzett munkajat
kozrnegelegedessel vegzi,

c) Nevelotestuletl dlcseret
Az a tanulo kaphatja, aki kiemelked6 tanulmanyi munkat (legalabb
jonal rosszabb osztalyzatot nem tartalmazo jeles tanulrnanyi eredrneny,
peldas magaviselet es szorgalom), elismeresre melto kozossegi munkat
vegzett,

d) Igazgat6i dlcseret
Az a tanulo kaphatja, aki kimagaslo tanulmanyi eredmenyt ert el, az
Iskola kepviseletet magas szfnvonalon latja el, vagy kimagaslo szakmai
tevekenyseget vegzett,

8. A teritesi dij
A Koznevelesi torveny 31. §. (2) c. pontja ertelmeben az iskola a tanuloi
jogviszony letesiteset es fenntartasat, a tanulmanyok megkotesekor
megkotott Kepzesi megallapodas alapjan fizetesi kotelezettseghez koti,

A tanulo flzetesi kotelezettsege minden tanevre vonatkozoan meghatarozasra
kerul a (kepzesi] Megallapodasban, illetve az ahhoz szorosan hozzatartozo
Kotelezettsegvallalasban.

Az ujonnan beiratkozo tanulok a beiratkozas el6tt a titkarsagon kapnak
tajekoztatast a tanuloi jogviszonyhoz kapcsolcdo fizetesi kotelezettsegekrol

9. A fegyelmezolntezkedesek
Afegyelmi intezkedesek formal:
Sz6beli flgyelmeztetes
Ez a figyelmeztetes aprobb hibak, fegyelemsertesek tisztazasara, javitasara
szolgal,
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lrasbell flgyelmeztetesek:
Szaktanari figyelmeztetes
A tanulo Irasbeli figyelmeztetesben reszesulhet, ha
- nil magas a hianyzasi aranyszarna
- nem osztalyozhato
- bukasra all
- a tanulo tan6ra kozben viselkedesevel tobbszorosen megzavarja
tarsal tanulasi folyarnatat,

- adott tanorarol indokolatlanul, bejelentes nelkul tobbszor tavol
marad,

- tart6san kepessegei alatt teljesit

Osztalyftinokl figyelmeztetes
Ket figyelmeztetes eseten igazgat6i figyelmeztetes, felszolitas
kezdemenyezheto,

Igazgat6i flgyelmeztetes
Formaja: figyelmeztetes, felszolltas

Fegyelmi eljaras
Fegyelmi eljaras abban az esetben kezdernenyez az Intezrneny, amennyiben:

- A tanulo tanulmanyi kotelezettsegeit vetkesen es sulyosan megszegi,
- A tanul6 tarsainak vagy az intezmeny dolgoz6inak meltosagat

sulyosan megserti
- A tanulo tarsaival szemben testi-lelki fenyitest alkalmaz vagy

sulyosan megalazza
- A tanul6 az SZMSZ-ben es a Hazirendben foglaltakat sulyosan

megserti

A fenti esetekben az Iskola fegyelmi eljarast kezdemenyez, A fegyelmi eljarast
kovetoen Irasbeli hatarozattal lehet fegyelmi buntetest kiszabni.
Az fgykiszabott fegyelmi buntetes formal:

- megrovas,
- meghatarozott kedvezrnenyek, juttatasok csokkentese.megvonasa,
- athelyezes masik osztalyba, vagy iskolaba,
- eltiltas a tanev folytatasatol,
- kizaras az iskolabol,
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A fegyelmi eljaras elott egyezteto eljaras tarthato, amennyiben a az erintett
felek egyetertenek annak szuksegszerusegevel. A fegyelmi eljarast megelczo
egyezteto eljarast az igazgato kezdemenyezi (Irasban), amelyet a felek at
napon belul igazolhatnak vissza. Amennyiben sor kerul az egyeztet6 eljarasra,
ilgy annak Idopontjarol es helyszinerol a feleket Irasban kell ertesiteni, az
eljaras elott legalabb 5 munkanappal. Az eljarason a feleken es az igazgaton
kivul a Diakonkormanyzat kepviselo]e is jelen lehet. Amennyiben az
egyezteto eljarasban meghatarozottak 15 napon belul nem vezetnek
eredmenyre, a fegyelmi eljarast folytatni kell.

10. Az iskola mfikodesl rendje
Az iskola epulete szorgalmi idoben (munkanapokon vagy rendkfvuli esetben)
reggel 7.00-tol 19.40-ig van nyitva. 19.40 utan esak igazgatoi engedellyel
lehet az epuletben tartozkodni.
Az iskolai portaszolgalat beosztasa: munkanapokon 7.00-tol 19.45-ig, a
megjelolt Idoszakon till az iskolaban esak tanari feliigyelettel lehet
tartozkodni,

Hivatalos ugyeiket a diakok a tanulmanyi irodaban intezhetik el.

13-15:30

9-12
9-12 es13-15:30
9-12

9-12
nines

Az iskola a tanitasi szunetekben a hivatalos iigyek intezesere kulon iigyeleti
rend szerint tart nyitva. Oszi-, tell- es tavaszi szunetben az iskola igazgatoja
hatarozza meg az ugyeleti rendet, amelyet a hirdet6falon nyilvanossa tesz. A
nyari szunetben a weblapon kozzetett iigyeleti rend szerint tart nyitva az
iskola. Az iskola epuleteben az iskolai dolgozokon es a diakokon kivul esak a
hivatalos iigyeket intezok tartozkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola
igazgatojatol vagy az altal a megbizott szemelytol engedelyt vagy meghivot
kaptak. Adiakok esak a fokapun keresztiil kazlekedhetnek.

Iskolankban a tanitas 800 -kor kezd6dik, sziikseg eseten O. ora tarthato.
A tantermekben - tanorak alatt - esak az osztalyterem ajtajan kifiiggesztett
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teremrend szerinti esoport vagy osztaly tartozkodhat, Minden tererncseret a
tanarnak jelentenie kell az igazgatonak es az iskolatitkarnak, Ha a
becsongetes utan 10 percig nem erkezik meg a tanar, a tanulonak kotelessege
ezt a titkarsagon jelezni. A tanitasi orak 45 pereesek.

A szunetek rendje (csongetesi rend):

O.ora 7.10-7.55
1. ora 8.00-8.45
2. ora 8.45-9.30
3. ora 9.40-10.25
4. ora 10.25-11.10
5. ora 11.20-12.05
6. ora 12.05-12.50
7. ora 13.00-13.45
8. ora 13.45-14.30
9. ora 14.40-15.25
10. ora 15.25-16.10
11. ora 16.20-17.05
12. ora 17.05-17.50
13. ora 18.00-18.45
14. ora 18.45-19.30

11. A tanulok lnformacios onrendelkezesl joga

A tanulorol szernelyes adatokat esak a torvenyben meghatarozott korben
lehet gytijteni, illetve rogzfteni, A meghatarozott eel nelkuli adatgytijtes nem
engedelyezett. A tanulo adatait az osztalykonyvben illetve az iskolai
adatbazisban (tanulmanyi iroda) taroljuk, A tanulo sajat adatainak
megtekinteset kerheti el6re egyeztetett id6pontban a tanulmanyi irodan.
A tanulo kerheti adatainak pontositasat eliras vagy adatvaltozas eseten (ez
egyben kotelessege is);

A maganszferahoz valo jog
Az iskola nem avatkozhat bele a tanulo maganeletebe. Az iskola nem hozhat
olyan intezkedest, amely korlatozza a tanulo iskolan kivuli tevekenyseget, A
tanar koteles a tanulo szemelyisegi jogait es szernelyi meltosagat tiszteletben
tartani. Minden tanulot megillet az egyseges esjvagy az egyeni banasmod
elve.

Az onrendelkezes joga
A tanulot nem lehet arra kenyszeriteni, hogy torvenyben biztosftott jogat
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(jogait) kotelessegszenien ervenyesltse,
Az e16bbi gondolatmenetbol kovetkezik az is, hogy arra sem lehet
kenyszerlteni a tanul6t, hogy a nem kotelezo foglalkozasokon reszt vegyen
(pI.: szakkor.)

Az egyesulesl jog
A tanul6 joga, hogy reszt vegyen a diakonkorrnanyzat munkajaban, annak
valaszto es valaszthato tagja. A tanul6 ezt a jogat az iskola rnunkarendjevel
osszhangban a rendelkezesere allo szabadid6 alatt gyakorolhatja.

Az egyes iskolai szakkorok szabalyozhatjak a kivalasztas kriteriumait, a
[elentkezes felteteleit (ez lehet valamilyen kepesseg-kornpetencia meglete,
peldaul j6 hallas, hangi adottsag).

Az onazonossaghoz valo jog
A tanul6 joga, hogy vallasi, vilagnezeti vagy mas meggyozodeset, nemzeti
vagy etnikai onazonossagat tiszteletben tartsak, es azt kifejezesre juttassa,
felteve, hogy [oganak gyakorlasa nem utkozik [ogszabalyokba, nem serti
masoknak ezt a [ogat.es nem korlatozza a tarsal tanulashoz val6 jogat,

12. Egyebrendelkezesek
a) Temazaro dolgozatok irasaval kapcsolatos rendelkezesek:
Ternazaro dolgozat egy tanltasi napon csak 2 frhat6; a temazaro dolgozat
pontos idopontjat a tanar koteles egy hertel korabban bejelenteni a
diakoknak:
A kijavftott dolgozatokat a megiras napjatol szamitott 10 munkanapon
belul vissza kell juttatni a diakoknak, amennyiben ez nem tortenik meg, a
dolgozat jegyei ervenytelenek (ez az ely vonatkozik a ropdolgozatokra is);
Az e ternakorben ert serelmeket a diakok az iskolavezetesnek Irasban
jelezhetik, az iskolavezetes a problemat 5 munkanapon belul megvitatja es
tudatja a dontest a tanul6kkal;
A tanul6nak kotelezo a ternazaro dolgozatokat megfrni; aki az evkozi
ternazaro dolgozatok valamelyiket nem teljesfti, annak kotelessege a
hianyzasat kovet6 10 munkanapon bellil azt p6tolnia (a dolgozatot a
szaktanarral tortent egyeztetes soran megallapftott id6ben kell megfrnia -
kivetel az 6rakozi szlinet), ellenkez6 esetben osztalyzata elegtelen.

b) Erdemjegyek
A tanul6nak egy felevben legalabb 3 jegyenek kell lennie a nap16ban
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(harom kulonbozo h6napban szerzett jegy szobeli/Irasbeli felelet vagy
ternazaro formajaban),

c) Hirdetmenyek
Az iskola egesz teruleten hirdetmenyt kitenni csak az igazgat6 Irasos
engedelyevel (alairasaval) lehet.

d) Talalt targyak
Talalt targyakat a tanul6k kotelesek a portan, vagy a titkarsagon leadni. A
megtalalt targyakat a tulajdonosok a titkarsagon vehetik at.

e) Intezmenybe hozott es intezmenybdl kivitt targyak eszkozok
A tanltasi orak alatt rnobiltelefon, radio es egyeb hangfrekvencias es/vagy
digitalis eszkoz hasznalata a tanul6k szarnara csak a szaktanar
engedelyevel Iehetseges, Aki ezt a rendelkezest tobb alkalommal megszegi,
annak Irasbeli f(szaktanari] figyelmeztetes adhat6.

Az iskolaba egyeb ertektargyat behozni csak sajat felelossegre lehet, illetve
kerheti a tanul6 annak biztonsagos elhelyezeset a titkarsagon [elozetes
bejelentes alapjan),

Az Iskola a tanul6k altal behozott ertektargyakert nem vallal felelosseget,
kivetel, ha az ertektargyat iskolai keresre hoztak be.

Az iskolabol eszkozoket kivinni, Irasbeli engedely alapjan lehetseges. Az
eszkozoket a rmiszaki vezeto adja ki, elozetes kerelern alapjan. A tanul6 az
elvitt eszkozokert teljes korti anyagi felelosseget vallal,

t) Karokozas
Ha a tanul6 az oktatasi intezmenyben, vagy tanulrnanyi kotelezettsegeinek
teljesitese kozben barhol, illetve a szakmai gyakorlaton val6 reszvetel
soran kart okoz, a karert anyagi felelosseggel tartozik. Ha a tanul6
karokozast eszlel, azonnal jelentenie kell tanarnak vagy a portasnak,
illetve a titkarsagon. A tanul6nak az iskolab61 val6 vegleges tavozasakor
vissza kell adnia az iskolat61 koIcsonvett felszereleseket.
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g) Studio hazlrendje
Az Iskola a studiora vonatkozo szabalyokat kulon Hazirendben reszletezi
(1. szarmi melleklet]

h) Iskolai osztondf]
Iskolai osztondf] odaitelesenek rendje

Az iskolaban a [o tanulmanyi teljesitmenyert (szocialis helyzettol
fiiggetleniil) evfolyamonkent (13-14. evfolyarn] 1-1 tanulmanyi
osztondlj Itelheto oda.
Az ev vegi osztalyozo konferencian az osztalyfonokok javaslatai alapjan
a tantestiilet szavazassal dent az osztondijak odaiteleserdl,
Az osztondf] odaitelesnel a kovetkezo felteteleket vizsgaljuk:

- legalabb 4.81-es tantargyi atlag,
- az iskola kulturalis, es diakeleteben vallalt klemelkedo
teljesitmeny.

A szamszenlsithetoen magasabb teljesitmenyt alapvetoen elonyosebb
rangsorral kell ellatni, A tanulmanyi osztondij egy taneven keresztiil jar
a tanulonak,

13. [ogorvoslatl jog az intezmeny dontesel ellen
Az iskola a tanuloval kapcsolatos donteseit - jogszabalyban meghatarozott
esetben es forrnaban - Irasban kozli a tanuloval, A tanulo, az iskola dontese
vagy intezkedese, illetve intezkedesenek elmulasztasa ellen - a kozlestol,
ennek hianyaban a tudornasara jutasatol szamitott 15 napon belul - a tanulo
erdekeben eljarast indithat, kiveve a tanulmanyok ertekeleset, minositeset,
Amennyiben a tanulo az eljaras lefolytatasaval kapcsolatban erdekserelmet
szenved az iskola fenntartojahoz nyujthat be Irasbeli kerelmet, az
erdekserelern elszenvedesetol szarnltva 8 napon belul, A fenntarto, vagy
annak kepviseloje a kerelmet elutasithatja, illetve a dontest jogszabalysertes
vagy egyeni erdekserelem eseten megvaltoztathatja, illetve megsemmisitheti,
es az iskolat uj dontes meghozatalara utasithatja.
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STUDIO, STUDIO-ELOTER
HA.ZIREND IE

1. Az eloterben talalhato szamitogepeket tanar engedelye, illetve
[elenlete nelkul bekapcsolni tilos!

2. A studio eloterben lev6 szamitogepre internetes kapcsolatot
letrehozni tilos, klveve ha oran a tanar engedelyt ad ra,

3. Agepekre szoftvereket telepiteni, azokat hardveresen b6viteni
szigoruan tilos!

4. A szamitogepeken anyagot tarolni tllos, klveve, ha az oral munka!

5. A gepek epsege erdekeben a kabatot, ruhat, klegeszitdket a B
studloval szembeni fogasokon kell tarolnll

6. A studio eloter, illetve a studio a folyamatos tisztasag megorzese
erdekeben a szemetet ne hagyjuk a padban es az asztalokon,
hanem dobjuk ki a kukabal

7. A studio eloter elhagyasa el6tt ellen6rizni kell, hogy a gepek
megfeleloen klkapcsolasra keriiltek!

8. A studio eldter elhagyasa el6tt a szekeket fel kell rakni az
asztalokra!

9. A studio eloter kulcsanak a felvetele kizarolag tanar engedelyevel
tortenhet meg!

10. A tanulok eszkozok lgenybevetele (kolcsonzese) celjabol a
miiszaki vezetohoz fordulhatnak, es csak Irasbell engedely
birtokaban kolcsonozhetnek,
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