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BEVEZETŐ
Ezt a Házirendet a Nevelőtestület fogadta el a Diákönkormányzat véleményének kikérése után.
A gimnázium házirendje – az intézmény törvényes működése, a keretei között folyó munka
zavartalansága és a diákok közösségi életének megszervezése érdekében – megállapítja a tanulói
jogok és kötelességek gyakorlását, valamint az iskola munkarendjét szabályozó rendelkezéseket.
A házirend előírásai egyaránt vonatkoznak a tanulókra, a szülőkre (gondviselőkre) és a
gimnázium pedagógus és nem pedagógus alkalmazottaira. A házirend érvényes mind az iskolai,
mind az iskolán kívüli, akár tanítási időben, akár azon kívül szervezett, a pedagógiai programban
szereplő vagy minden olyan eseményen, amelyen a gimnázium ellátja a tanulók felügyeletét, s
ezt írásban vagy nyilvánosan szóban a szülők tudomására hozza.
A Házirend megsértőjével szemben fegyelmező intézkedést kell foganatosítani vagy fegyelmi eljárást
kell indítani.
A gimnáziumban a tanulói jogviszony felvételi eljárás keretében jön létre, a jogviszony kezdete a
beiratkozás napja.
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AZ ISKOLA MUNKARENDJE
1. Működési rend
1.1 Csengetési rend, tanórák kezdése és befejezése
A nyugodt munkakezdés érdekében a tanulók az első tanóra előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg
az iskolába! A napi időbeosztás:
1. óra

7.45 – 8.30

2. óra

8.45 – 9.30

3. óra

9.45 – 10.30

4. óra

10.45 – 11.30

5. óra

11.45 – 12.30

6. óra

12.50 – 13.35

7. óra

13.55 – 14.40

8. óra

14.50 – 15.35

9. óra

15.45 – 16.30

Indokolt esetben (pl. rövidített órák) az intézmény időlegesen ettől eltérő csengetési rendet is
alkalmazhat, ennek elrendelése az intézményvezető hatásköre.
Az első órára érkezőket a biztonsági szolgálat 7.15-kor engedi fel a tantermekbe.
Becsengetés után a tanulók a helyükön ülve csendben várják a tanárt, és ha ő a terembe lép vagy
onnan távozik, felállással köszöntik. A zárt tantermek előtt csendben, sorban állva várják a tanárt.
A dupla órák - a tanár és a diákok megegyezése esetén - szünet nélkül is megtarthatók, de a tanítási
idő a 90 percet így sem haladhatja meg.
Az iskola tanulói az épületet 16.30-ig használhatják tanári felügyelettel.
Az elmaradó órákról a tanulók a Teams felületén, az RFG Hírek csatornában értesülhetnek. A
másnapi elmaradó órák előző nap délutántól megtekinthetők.
Az épületet a tanuló az aznapi órarend szerinti utolsó órája végéig nem hagyhatja el. Ez ennél
korábban a szülő írásos kérésére, osztályfőnöki, osztályfőnök-helyettesi vagy távollétükben
intézményvezetői kikérővel lehetséges, amit távozáskor a portán le kell adni.
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1.2 A tanórákon való részvétel és a tanórák alóli felmentések
Az egyes tanórákhoz szükséges felszerelést a szaktanár állapítja meg az első tanítási órán, minden diák
kötelessége, hogy ezeket magával hozza az iskolába.
Amennyiben egy tanárnak saját, állandó kérései/szabályai vannak az adott tanórára, akkor azokat
írásban a tanulóknak meg kell küldeni a tanév első szakóráján.
Minden pedagógus tartja magát ahhoz a szabályhoz, hogy új átfogó vagy témazáró dolgozatot
nem írat, amíg az előzőt kijavítva meg nem kapja a tanulócsoport.
A tanórákon való részvétel alól mentességet kapnak az egyéni tanrendű tanulók, illetve
testnevelésből egészségi okból teljes felmentésben részesülők. (Ezen kívül a mindennapos
testnevelés órákból a Nemzeti Köznevelési Törvény 27.§-ának megfelelően kiváltható
legfeljebb heti két óra.) Az iskolaorvos véleménye alapján az intézményvezető határozatot hoz a
testnevelés óra alóli állandó felmentésről. Részleges felmentést indokolt esetben a testnevelő tanárok
adhatnak. A szülők a tanóra alóli felmentést írásban kérhetik.
A részképességi zavarokban szenvedő diákok felmentését csak a megfelelő szakértői vélemény
másolatának csatolásával kérheti a szülő, amelyet az intézményvezető felé kell kérvényezni.
A tanítási óráról felmentett tanulók a lyukas órában a könyvtárban tartózkodhatnak.
A követelményeket előrehozott osztályozó vizsgán teljesítők mentesülnek az adott óra
látogatásának kötelezettsége alól.
Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a honlapról letölthetőek.
Osztályozóvizsgára a honlapról letölthető formanyomtatványon kell jelentkezni, legkésőbb
1 hónappal a vizsgaidőszak előtt. Az osztályozóvizsga eredménye bekerül a tanuló
bizonyítványába. Osztályozóvizsgákat a gimnázium szeptemberben, januárban, áprilisban,
júniusban és augusztusban szervez. A pontos időpotokat az aktuális tanév rendje tartalmazza. Az
előrehozott érettségi miatt nyelvi osztályozóvizsgára jelentkező tanuló a jelentkezés előtt köteles
konzultálni a szaktanárával.
Az értékelés és minősítés alóli mentességet csak a megfelelő életkorban kiállított szakértői és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján lehet megadni. Az egyéni tanrendre vonatkozó
kérelmeket (a rendkívüli helyzeteket kivéve) legkésőbb szeptember 10-ig be kell nyújtani. A
szülői kérés alapján egyéni tanrendű tanuló vizsgákra történő felkészítése a szülők felelőssége.
Az iskola abban az esetben köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, ha szakorvos
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véleménye alapján otthoni

ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, vagy sajátos

nevelési igénye miatt egyéni tanrendűként folytatja tanulmányait. Az egyéni tanrendű tanulók
intézményvezetői engedéllyel vehetik igénybe az iskola létesítményeit, és félévkor és év végén
osztályozóvizsgát tesznek.
Ha a tanuló hiányzás miatt nem ír meg egy témazáró dolgozatot, azt pótolnia kell a
szaktanárral egyeztetve.

1.3. A tárgyválasztás és a belső vizsgák rendje
A tanulók a 9. évfolyamon kötelezően második idegen nyelvet választanak. A 11. és 12.
évfolyamon a tanulók egy vagy kettő, emelt szinten tanulandó tárgyat is választhatnak a
követelmények előzetes ismeretében. A többi, akár kötelező, akár fakultatív választás,
egy-egy tanévre szól, intézményvezetői engedéllyel félévkor módosítható. A második idegen
nyelv választása a tanulói jogviszony ideje alatt nem módosítható.
Intézményünkben belső vizsgarendszer működik. A vizsgákkal kapcsolatos valamennyi
tudnivaló a belső vizsgaszabályzatban (honlap, alapdokumentumok) olvasható.
Ezeknek a vizsgáknak az eredménye az év végi osztályzatban háromszoros szorzóval számít be,
a vizsgaeredmények bekerülnek a bizonyítványba és az anyakönyvbe.
A vizsga tárgyairól és menetéről az osztályfőnök ad tájékoztatást a diákoknak a tanévkezdő
osztályfőnöki órákon. A szülői tájékoztatás az első szülői értekezleten (szeptemberben) történik
meg. A vizsga követelményeiről és az értékelés szempontjairól a szaktanár ad további részletes
tájékoztatást.
1.4. Könyvtárhasználat és kölcsönzés
A könyvtár az iskola minden tanulójának és dolgozójának rendelkezésére áll tanítási napokon
7.30-tól 15.30-ig. A könyvtárban csak a nyitvatartási időben lehet kölcsönözni és tartózkodni.
A könyvek visszahozatalának időpontja a végzős osztályok esetében a ballagás napja. Az érettségi
felkészüléshez szükséges tankönyveket a szóbeli vizsgák megkezdése előtt kell visszahozni. A nem
végzős osztályok tanulóinak az utolsó tanítási napig kell visszahozniuk a könyvtárból kikölcsönzött
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dokumentumokat, beleértve a tankönyveket is. A tanév végén minden tanulónak rendeznie kell a
könyvtári tartozását.Tanév elején a kölcsönzés feltétele az előző tanév tartozásainak kiegyenlítése.
Tanulói jogviszonyt, tanári munkaviszonyt megszüntetni csak a könyvtári tartozások rendezése
után lehet. A könyvtári tartozás ellenőrzése miatt a tanuló távozási szándékát az iskolatitkárnak
jeleznie kell a könyvtáros felé. A tankönyvek könyvtári kölcsönzésének részleteit a Tankönyvtári
szabályzat tartalmazza (megtalálható a könyvtár szervezeti működési szabályzatában). A táskákat
és kabátokat a könyvtár előterében vagy a tanulói szekrényekben kell elhelyezni. (A könyvtárban
elhelyezett táskákért, ruhadarabokért, valamint elhagyott tárgyakért a könyvtáros nem vállal
felelősséget.) A könyvtárba ételt és italt behozni tilos. A könyvtárban elhelyezett számítógépeket
bárki használhatja, előre bejelentkezni nem kell. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtárban
úgy viselkedni, hogy mások munkáját ne zavarja. A könyvtárhasználat rendjét a használók
kötelesek tudomásul venni és elfogadni.
1.5.

Az iskolai étkeztetés

Az iskolai büfé a szünetekben látogatható, a menza hétfőtől péntekig 12.15 és 15.15 között tart nyitva.
A menzai étkeztetés rendje: Intézményünkben e-menza rendszer működik, ezen keresztül van
lehetőség napi egyszeri étkezés (ebéd) megrendelésére, a megrendelt ebédek lemondására,
befizetésére. Az ebédrendelésekkel a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. foglalkozik. Az iskolai
ebédlőben az étkezés a Városfejlesztés által ingyenesen biztosított tokennel lehetséges, amelyet
tanév elején vehetnek át az újonnan érkező diákok. Amennyiben év közben bármilyen okból
történő pótlása szükséges, úgy azt térítési díj ellenében lehet igényelni az iskola az iskola ügyviteli
irodájában. A tokent a tanulónak mindig magával kell hordania. Amennyiben nincs nála, azt jelzi
a gazdasági irodában, és arra a napra pótjegyet kap. Minden diáknak a saját felelőssége az
ebédeléshez szükséges token megőrzése és biztonságos tárolása! Tilos az étkezőből kivinni az
iskola által szolgáltatott evőeszközöket. Az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek
minőségéről ki kell kérni a DÖK véleményét évente egy alkalommal a Diákközgyűlésen.
1.6.

Magaviselet, megjelenés

A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba felvett diákoktól elvárjuk, hogy mind az egymás közti, mind
a felnőttekhez fűződő kapcsolatukban a kulturált, egymás méltóságát tisztelő és felelősségteljes
magatartás érvényesüljön az iskolában és az iskolán kívül is.
A Rákóczis diákok tisztelik egymást és tanáraikat és ezt többek között azzal is kifejezik, hogy
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bárhol találkoznak, köszönnek egymásnak.
Nemi, vallási, világnézeti vagy etnikai alapon semmiféle megkülönböztetés sem fogadható el.
Külön is tilos a lelkiismereti szabadság korlátozása, az agresszió, a brutalitás és a megalázás
minden formája, más lelki és testi egészségének veszélyeztetése, ill. e tiltott magatartások
propagálása/provokálása.
A gimnáziumban és a gimnázium rendezvényein tiszta, ápolt, szélsőségektől mentes megjelenést
várunk el.
Ünnepi alkalmakkor (tanévnyitó, október 23., március 15., ballagás, érettségi és év végi vizsgák,
tanévzáró) a leányoktól megkívánt öltözet: sötét színű szoknya vagy sötét nadrág fehér blúzzal,
a fiúktól: sötét nadrág fehér inggel, ill. lehetőség szerint zakó vagy öltöny és nyakkendő,
alkalmi cipővel. Testnevelés órán a tanuló köteles sportolásra alkalmas felszerelésben
megjelenni. Utcai ruházatban nem lehet részt venni a testnevelés órán, ez felszerelés hiánynak
minősül.
A

fenti

szabályokat

megszegő

diákot

szaktanára,

osztályfőnöke

vagy

az

intézményvezető/helyettese figyelmezteti; ismétlődő esetben azonban a külső formának és a belső
tartalomnak összefüggéseit feltáró (esetleg a szülőt is bevonó) elbeszélgetést kezdeményezhet, ha
ez nem vezet eredményre, akkor fegyelmi eljárás indítható.
1.7.

Ügyintézés

A tanulók hivatalos ügyeinek intézésére munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között van lehetőség,
ekkor kereshetik az iskolatitkárt vagy az iskolavezetést.

2. A tanórán kívüli foglalkozások rendje
A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a
tanuló tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a Házirend előírásai érvényesek. Ilyen
programnak számít pl. az osztálykiránduláson, színházlátogatáson, iskolai kiránduláson,
múzeumlátogatáson, közösségi szolgálaton, orvosi ellátáson, táborokban és külföldi utazásokon
való részvétel.
Az iskolában iskolai sportkör (tömegsport foglalkozás) működik, amelynek minden diák tagja
lehet. Bővebb információt a működésről a testnevelőktől kaphatnak a diákok.
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A diákok joga, hogy közös tevékenységük megszervezésére kulturális, illetve tudományos
diákköröket hozzanak létre. Diákkört minimum 10 tanuló hozhat létre. A diákkör tevékenységét,
működési rendjét írásban is rögzíteni kell. A diákkörök működését az iskolával írásban kötött
megállapodás alapján támogathatja az intézmény.

3. A helyiség-, terület- és eszközhasználat rendje
Az épületbe belépőket portaszolgálat fogadja. A későn érkező tanulók kötelesek diákigazolvánnyal
igazolni magukat.
A belépő szülők és látogatók bejelentik látogatásuk célját. A pedagógusok reggel jelzik a
portaszolgálatnak, ha látogatót várnak, ennek hiányában a portaszolgálat jelzi a keresett
személynek a látogatót, aki csak a fogadó személy kíséretében léphet be és hagyhatja el az
intézményt. Az iskolavezetéshez érkező látogatók esetén a titkárságot értesítik és az iskolatitkárok
tudtával jöhetnek fel.
Az intézményben diák csak tanári felügyelettel tartózkodhat. Az iskola nyitvatartási idejétől eltérő
időpontban az intézményben tartózkodásra csak az iskola vezetője adhat előzetesen engedélyt.
Minden iskolahasználó köteles az intézmény épületeit, berendezési- és használati tárgyait
rendeltetésszerűen használni és használat közben megóvni. Az iskola eszközeit a tanuló az
előírásoknak és a pedagógus utasításának megfelelően kezelje!
A szándékosan vagy véletlenül okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A
károkozásról az osztályfőnök jegyzőkönyvet vesz fel, amely alapján az iskola írásban értesíti a
szülőt a döntésről. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
•

gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított - egy havi összegének ötven százalékát,

•

ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén
az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét.

A tanuló kérésre igénybe veheti az iskola bizonyos vagyontárgyait. Átvételkor aláírásával tudomásul
veszi, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelősséget is vállalt és az esetleges kárt ez esetben is meg kell
térítenie.
Az iskolába tilos behozni azokat a tárgyakat, amelyek birtoklását a jogszabály tiltja (pl. kábítószer,
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fegyvernek minősülő tárgy, tiltott önkényuralmi jelképek (tárgy, ruhadarab vagy testfestés kivéve, ha
ezek behozatala tudományos vagy ismeretterjesztési célból történt, pl. kiselőadás megtartása).
Tilos továbbá behozni:
•

veszélyt hordozó tárgyakat (robbanó, szúró, vágóeszközök),

•

szeszes italt,

•

cigarettát, dohányterméket,

•

kereskedelmi célt szolgáló tárgyakat.

A tanuláshoz nem szükséges tárgyakat csak saját felelősségre lehet behozni az épületbe (különösen ide
értve az ékszereket és műszaki cikkeket). Az ezekben keletkezett károkért (a szándékos károkozás esetét
kivéve) az iskola nem tud felelősséget vállalni, hiszen minden tanuló számára zárható szekrényt
biztosít, amelybe ezeket a tárgyakat a tanuló elzárhatja. Amennyiben nagyobb értékű tárgyat hoz
magával a tanuló (pl. laptop kiselőadás tartásához vagy készpénz külföldi út befizetéséhez),
lehetősége

van,

hogy

azt

az

intézmény

páncélszekrényébe

bezárassa.

Az

iskola

páncélszekrényében elhelyezett tárgyakért az iskola felelősséget vállal.
A tanárnak a diákoktól büntetés miatt elvett tárgyakat még az óra végén vissza kell adnia. A tanítási
órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth
hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. A tanulók a saját tulajdonukban
lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási
órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát
képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával
használhatják.
Az iskolában hang- és videofelvétel csak a résztvevők írásbeli beleegyezésével készíthető
(kiskorúak esetén szülői beleegyezéssel).
Iskolánk világnézetileg semleges intézmény, így tilos bármilyen politikai vagy vallási rendezvény vagy
összejövetel és ezek hirdetése, vagy bármiféle reklámozása.
A dohányzás az intézményben mindenki számára az iskola egész területén tilos.
Az iskolában és az iskolán kívül szervezett iskolai rendezvényeken is tilos a szervezetre káros
élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.
A szaktantermek és speciális létesítmények használati rendjét /szabályait a terem ajtajára
kifüggesztett „Használati rend" tartalmazza. Ennek betartása mindenkire nézve kötelező.
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Szaktanteremben (informatika termek, földrajz, biológia, kémia, fizika, technika előadó, rajzterem,
énekterem, tornaterem, konditerem), a szertárakban és az interaktív táblás termekben diák csak tanári
felügyelettel tartózkodhat.
A tanulók a szünetekben használhatják az iskola tetőteraszát.
A termek és szaktantermek előtti folyosórészeken a szabad közlekedést mindenki számára
biztosítani kell. Rendkívüli esetben (balesetveszély, vizsga) az iskolaépület egyes részei lezárásra
kerülhetnek.

4. Óvó, védő előírások rendje
Az iskola helyiségeit, létesítményeit, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, a használati
utasításoknak megfelelően szabad csak használni.
Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében (pl. szertárak, szaktantermek, tornatermek, stb.) jól
látható helyen mentődobozt kell elhelyezni.
Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján a tanulók számára munkavédelmi és tűzvédelmi
oktatást tartanak. Az első tanítási napon az osztályfőnök a tanulókkal végigjárja az épület elhagyásának
kijelölt útvonalát.
A szaktanárok külön ismertetőt tartanak a szaktantermekre, szertárra vonatkozó sajátos
veszélyforrásokról és elhárításukról.
Ha az intézményben bárki rendkívüli eseményt észlel, azonnal értesíti az iskolatitkárt, vagy a
legközelebbi tanárt.
Az iskola tanulói külön jogszabályban meghatározott egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt.
(Nemzeti Köznevelési Törvény).
Az iskolaorvos és a védőnő a munkáját az intézményvezetővel egyeztetett terv szerint, külön jogszabály
alapján végzi. Az iskolaorvos, a védőnő és az iskolapszichológus rendelési, félfogadási idejét az év
elején az ellenőrző könyvek útján, illetve az elektronikus naplón keresztül közzé kell tenni.
Járványhelyzet esetén, amennyiben azt az érvényes járványügyi szabályozás vagy az intézmény
vezetője előírja, az intézmény területén kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.
A diák rosszulléte esetén az iskola értesíti a szülőt és az osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes vagy az
iskolavezetés tagjai hazaengedhetik a tanulót; súlyosabb esetben mentőt hívnak és értesítik a szülőt.
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4.1. Teendők bombariadó esetén:
Az ügyeletes vezető bejelenti a bombariadó tényét a tanulóknak és az önkormányzatnak.
A tanulók az órát tartó pedagógussal együtt, a Tűzvédelmi szabályzat szerint a lehető legrövidebb időn
belül elhagyják az épületet.
Ha a tűzszerészeti vizsgálat befejeztével a tanítás aznap nem folytatható, akkor a pedagógus
felügyelete mellett, az időjárásnak megfelelően felöltözve a tanulók a szabadban töltik el az időt.
Ha aznap nem folytatható a tanítás, akkor az elmaradt tanítást pótolni kell. A szombati tanítás
elrendelése az intézményvezető hatásköre (a fenntartó egyetértésével). A bombariadó pótlása az
osztálykirándulások napjain is történhet.

5. Mulasztások igazolása, az igazolatlan mulasztás következményei
A tanórákon és jelentkezés után a választott foglalkozásokon, a részvétel kötelező. Az ezekről való
mulasztásokat, késéseket igazolni kell.
5.1. Igazolt hiányzás
Igazolt hiányzásnak kell tekinteni a következőket:
•

szülői igazolás (tanévenként összesen maximum 6 nap, azonban az igazolható napok száma
intézményvezetői hozzájárulással sem növelhető),

•

orvosi igazolás (Az igazolást a szülőnek beszkennelve kell beküldenie a KRÉTA felületén
keresztül az osztályfőnök részére)

•

sportkikérő, illetve művészeti kikérő (A sport- illetve művészeti kikérőkhöz mindenképpen
csatolni kell a sport- illetve művészeti egyesület által kiállított igazolást. Élsportoló és
művészeti tevékenységet végző tanulók esetében a kikérőt a szülő juttatja el az
osztályfőnökhöz a KRÉTA rendszeren keresztül, mindig előzetesen)

A három napot meghaladó mulasztás esetén már csak orvos igazolás fogadható el. Ha a tanuló betegség
miatt nem jön iskolába, a távolmaradás első napján közölje a szülő az osztályfőnökkel a távolmaradás
okát és előrelátható időtartamát.
Az igazolást legkésőbb a megérkezést követő osztályfőnöki óráig a szülő adja le a KRÉTA
rendszeren keresztül. Az igazolások, kikérők beküldése a KRÉTA szülői felületének eÜgyintézés modulját használva lehetséges.
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5.2. Tanulmányi versenyek, előrehozott érettségi
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulóján részt vevő diákok a verseny napján
mentesülnek a tanítás alól. A második fordulóba, vagy a döntőbe jutott tanulók az osztályfőnökkel
és a szaktanárral való egyeztetés alapján három napot felkészülésre fordíthatnak.
Más tanulmányi versenyeken a tanulók annyi tanóráról hiányozhatnak igazoltan, ahány órás a
verseny.
A nyelvvizsgázó tanulóknak a nyelvvizsga napján és nyelvenként egyszer, az első alkalommal, az azt
megelőző napon nem kell bejönniük az iskolába. Ennek igazolására a behívólevél fénymásolatát
igazolásként be kell mutatniuk, szülői aláírással ellátva.
Aki előrehozott érettségit tesz, annak a vizsga napján nem kell bejönnie az iskolába. Ha a
tanuló az előrehozott érettségit megelőző (nyelvi) osztályozóvizsga napján hiányzik, a tanórai
hiányzás igazolása az ő felelőssége.
A 11-12. évfolyam tanulói az osztályfőnökkel történt egyeztetés után, egy alkalommal igazoltan
vehetnek részt valamelyik felsőoktatási intézmény

nyílt napján, valamint a hagyományosan

novemberben megrendezésre kerülő pályaorientációs hét keretében egy munkahely-látogatáson.
5.3. Igazolatlan hiányzás
Az első igazolatlan óránál az iskola a KRÉTA rendszeren keresztül értesíti a tanuló gondviselőjét a
mulasztásról. Tíz órányi igazolatlan mulasztásnál az iskola újra, ajánlott levélben értesíti a szülőt,
és tanköteles

tanuló esetében az kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot is. A

tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét. Ha az
igazolatlan órák száma eléri a tizenötöt, az iskola fegyelmi eljárást indít a tanulóval szemben.
Ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 30-at, tanulói jogviszonya
automatikusan megszűnik. Amennyiben a tanuló tanköteles, 30 igazolatlan órát meghaladó
mulasztás esetében értesíteni kell a tanulót, a szülőt és a általános szabálysértési hatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot is.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri az 50 órát, az iskola haladéktalanul értesíti a
tanuló tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
Ha a tanuló hiányzása az adott tantárgyból meghaladja a megtartott órák 30%-át, vagy az igazolt és az
igazolatlan mulasztásainak összege eléri a 250 órát, és érdemjegyei alapján nem osztályozható,
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akkor a nevelőtestület engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tehessen. A nevelőtestület az
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 20 óránál többet mulasztott igazolatlanul,
és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható,
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév
végére meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.
5.4. Késések
Ha a tanuló az óra kezdésére nem érkezik meg késik. A késés lehet igazolt vagy igazolatlan.
Igazolt a késés, ha az a tanuló önhibáján kívül következik be (pl. közlekedés). A tanuló első órájáról
való késésnél a szülő is adhat igazolást, félévente háromszor, de ha ez meghaladja az egy tanóra idejét,
akkor beleszámít a három szülői igazolásba.
Ha a késést nem igazolják, az igazolatlan késésnek számít, aminek következménye fegyelmező
intézkedés. Az igazolatlan késések perceit össze kell adni és az így összejött 45 percnyi késés már
igazolatlan órának számít. A késve érkező tanuló köteles az órán részt venni és a teremből nem zárható
ki.

6. A tanulók tájékoztatása
Hivatalos tájékoztatás
A tanulók hivatalos tájékoztatása történhet:
•

szóbeli vagy írásbeli közléssel,

•

az iskola honlapján keresztül,

•

az iskolarádión keresztül,

•

a faliújságon át,

•

az elektronikus naplón keresztül

•

az aulában elhelyezett monitoron

•

a Teams felületén keresztül.

Az iskolai faliújságokon csak az iskolavezetés által engedélyezett hirdetések helyezhetők el. Az
engedélyezést az iskola hosszú bélyegzője tanúsítja, ennek hiányában a hirdetmények eltávolíthatók.
6.1. Panaszkezelés
A tanuló az őt megillető jogokról az osztályfőnökétől, ha érintettség miatt ez nem megoldható, akkor
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az intézményvezető-helyettesektől vagy a DÖK tanártól kaphat információt. A panaszkezelés módja
a diákok számára a következőképpen történik: először az adott szaktanárnak kell elmondania panaszát,
majd fordulhat az osztályfőnökéhez, ezek után a szaktanár munkaközösségének vezetőjéhez, végül
pedig a felelős intézményvezető-helyetteshez.
6.2. Elektronikus napló
Iskolánkban elektronikus napló (KRÉTA) működik. Ehhez hozzáférése van az iskolavezetésnek, az
iskolában tanító tanároknak, a tanulóknak és szüleiknek. A belépés személyes azonosítóval és jelszóval
történik. A beiratkozott tanulók és szüleik a belépéshez szükséges információkat, a legkésőbb
szeptember második hetéig megkapják. A KRÉTA biztosítja a tanulók és szüleik számára az
osztályzatokkal és mulasztásokkal, tanulmányi előmenetellel kapcsolatos tájékozódás lehetőségét,
valamint az elektronikus ügyintézést (igazolások, kérelmek benyújtása, nyilatkozatok).
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TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
7. Jogok és gyakorlásuk módja
Az első tanév kezdése előtt beiratkozó tanulókat még nem illetik meg azok a jogok, amelyeket a
Házirend a többi tanulóra nézve megállapít (pl. az épület használatának joga, valamint szociális
támogatásokra sem jogosultak). Megilleti őket viszont a számukra szervezett foglalkozásokon való
részvétel joga (gólyatábor), valamint az információkérés joga is. A tanuló joga, hogy részt vehet az
iskola diákönkormányzatának (DÖK), diákköreinek és az iskolai tömegsport foglalkozások és a
szakkörök munkájában. Joga minden olyan mozgalom és törekvés kezdeményezése is, amelyhez a
közösség többségének támogatását megszerzi és az nem ellentétes jogszabályokkal vagy iskolai
szabályzatokkal.
7.1. Választható tantárgyak
A tanuló joga, hogy válasszon az iskola pedagógiai programjában rögzített szabadon és kötelezően
választható tantárgyak közül. Minden év április 15-ig az iskola közzé teszi a választható tantárgyak
listáját és lehetőség szerint az azt vezető pedagógus nevét.
Intézményvezetői engedéllyel minden tanévben egy alkalommal (szeptember vagy február első
felében) van lehetőség az emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozás módosítására.
7.2. A diákönkormányzat
A tanulók joga, hogy érdekeik képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) válasszanak,
amelynek munkáját tanár(ok) segíti(k) és ezen keresztül vagy önállóan a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium közösségét érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilvánítsanak vagy indoklást
kérjenek. Minden tanuló választhat és választható különböző szintű és hatáskörű
diákönkormányzati szervekbe. Javaslataira, kérdéseire, problémáira 15 napon belül választ
kell kapnia az iskola pedagógusaitól, a nevelőtestülettől vagy az iskola vezetőségétől. Az
iskolai DÖK véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét, csoportját érintő
kérdésekben. (A tanulók nagyobb közössége, csoportja alatt legalább 40 főt, vagy egy osztályt kell
érteni.) A DÖK képviselői előzetes jelentkezés alapján jelen lehetnek az érettségi vizsgán, részt
vehetnek a fegyelmi eljárásokon, felvételi vizsgákon.
A diákönkormányzat működését a DÖK saját Szervezeti és Működési Szabályzatában (DÖKSZMSZ) rögzíti. A diákönkormányzat támogatását az iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzíti. A tanulók problémáikkal fordulhatnak az iskola valamelyik DÖK
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képviselőjéhez is és kérhetik az ő segítségét.
7.3.

Diákközgyűlés

Minden tanévben egy alkalommal nyilvános fórumot, diákközgyűlést tartunk, ahol bárki
elmondhatja a véleményét, vagy kérdést tehet fel szóban vagy írásban az iskola vezetésének és
tanárainak bármely iskolai témában. A kérdésekre, amennyiben a rendelkezésre álló információk
ezt lehetővé teszik, a helyszínen kap választ a kérdező, egyéb esetekben 15 napon belül írásban.
A diákközgyűlés időpontját az iskola éves munkaterve is tartalmazza, de legalább két héttel előre.
a Teams felületén meg kell hirdetni.
iskolahasználókat írásban (Teams)

A diákközgyűlés állásfoglalásairól, döntéseiről az

illetve szóban (DÖK képviselők, osztályfőnökök) értesíteni

kell.
Az iskolavezetés által adott válaszról az iskola diákönkormányzatának elnöke másolatot kap.
Bármely diáknak lehetősége van írásban vagy szóban kérdést intézni a nevelőtestülethez, vagy
az iskola intézményvezetőjához. A kérdésekre a diák írásban kap választ. A tanulók nagyobb
közösségét érintő írásbeli kérdést a vezetőség kivizsgálja és arról 15 napon belül döntést hoz, és
azt írásban indokolja.
7.4. Diákmédia
Intézményünk támogatja a diákmédia minden formáját. Iskolaújság, iskolarádió esetében a
szerkesztőbizottság valamint a vezető választási rendjéről a szerkesztőbizottság dönt.
Az iskolarádió helyiségét és felszerelését az iskolai költségvetés biztosítja. Az iskolarádió adott
tanévben a tantestület és a DÖK által elfogadott időpontban működhet.
7.5 További tanulói jogok
A tanuló joga, hogy szociális és társadalmi juttatásokban, dicséretben, jutalomban részesülhet
(menzatérítés, tankönyvtámogatás, tanulmányi ösztöndíj, jutalom, Rákóczi plakett).
Szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék (érték) az iskola tulajdonát
képezi. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított (tárgyi vagy szellemi) terméket, akkor a
bevételből a tanuló által hozzáadott értékkel arányos juttatás illeti a tanulót. Ebben az esetben
az iskola az intézményvezető és a diák között egyedi megállapodás alapján fizet.
A tanulónak joga van a gyermekvédelmi felelőst, az iskolapszichológust és az iskolaorvost
problémáival felkeresni és tőlük segítséget kérni. A tanulónak joga problémáival felkeresni,
illetve azokat megbeszélni a szaktanárával is. A tanárnak ebben az esetben is titoktartási
kötelezettsége van.
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A rendszeres orvosi felügyeletet rendelési időben az iskolaorvos látja el.
Az iskola a pedagógiai programjában rögzített szolgáltatásokért térítést nem kérhet.

8. Kötelességek és végrehajtásuk módja
A tanuló kötelessége, h o g y legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak.
Viselkedésével az órák rendjét ne zavarja, a tanítást ne hátráltassa. Tisztelje az iskola tanárait,
dolgozóit és diáktársait. Tartsa be a Házirend előírásait.
Ügyeljen az iskola tisztaságára. Óvja saját és mások egészségét, tartsa be az egészségvédelmi,
baleset elhárítási és tűzvédelmi szabályokat.
Az iskolában szelektív hulladékgyűjtés van, amit mindenki köteles betartani.
Védje a közösségi és a személyi tulajdont, gondosan ügyeljen az iskola felszerelésére, társai és
saját eszközeire, ruházatára.
8.1. A hetesek feladatai:
•

Minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzókat és jelentik az órát tartó tanárnak.

•

Az órák közötti szünetekben gondoskodnak a tanterem kiszellőztetéséről, a terem és a
tábla tisztaságáról, szivacsról, krétáról.

•

A távozó osztály hetese a táblát letörli, lekapcsolja a villanyt és gondoskodik az elhagyott
terem rendjéről és tisztaságáról majd a termet utolsónak hagyja el.

•

Az utolsó órát tartó tanár felügyelete mellett becsukja az ablakot és a villanyt leoltja.

•

Az esetleges rongálás tényét jelenti az osztályfőnöknek vagy az órát tartó tanárnak.

•

Ha a becsöngetés után 10 perccel a szaktanár nem jelenik meg az órán, jelenti a titkárságon.

Amennyiben a hetes nem látja el hetesi feladatát, osztályfőnöke írásbeli figyelmeztetőben
részesíti.
A hetesi beosztást az osztályfőnököknek úgy kell elkészíteni, hogy a csoportfoglalkozásokon is
legyen felelős tanuló. Ha a hetes hiányzik, akkor a jelenlévők közül a névsorban őt követő
tanulónak kell a hetesi feladatokat ellátni.
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8.2. Az ellenőrző
Az elektronikus ellenőrző a szülő tájékoztatását szolgálja és egyben hivatalos dokumentum,
amelybe az alábbiak kerülnek bejegyzésre:

9.

•

hiányzások, szülői igazolások, felmentések

•

félévi értesítő

•

anyagi vonzattal járó iskolai programok (pl. színházlátogatás)

•

dicséretek és figyelmeztetők

•

állandó kilépők

A tankönyvellátás helyi rendje

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályait az iskolai SZMSZ könyvtári része tartalmazza. Az
iskolai tankönyvrendelés megszervezése a vonatkozó rendeletek előírásai szerint történik.
Ingyenes tankönyvre jogosultak a 7., 8., 9. évfolyam tanulói, valamint a 10-12. évfolyamosok is.
Iskolánk a jogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába
felvett újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével biztosítja. Mind
az új, mind a használt tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket a használóknak
meg kell óvniuk. A tankönyveket az adott tanév utolsó tanítási hetén le kell adni a könyvtárban. A
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője/gondviselője köteles az elveszett vagy megrongálódott
tankönyvet ugyanolyan, de jó állapotú dokumentummal pótolni.
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A JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS FORMÁI
10. Jutalmazás
Jutalmazni lehet:
•

a kimagasló tanulmányi eredményt;

•

versenyeken, pályázatokon, stb. elért eredményt;

•

a négy / öt / hat / hét éven át tartó kitűnő tanulást;

•

kimagasló sportteljesítményt;

•

eredményes közművelődési tevékenységet;

•

a közösségért hosszabb időn át vállalt jó szervezést és vezetést;

•

a példás fegyelmet stb.

10.1. A jutalmazás formái:
•

szaktanári, osztályfőnöki, intézményvezetői dicséret szóban vagy írásban az ellenőrzőben;

•

oklevél;

•

jutalomkönyv;

•

Rákóczi emlékplakett;

Jutalmazásra és kitüntetésre az iskola bármely közössége javaslatot tehet.
A Rákóczi emlékplakett odaítéléséről a végzős osztályfőnökökkel kibővített iskolavezetés dönt. A
DÖK és a DMS tanár javaslatára a legkiemelkedőbb végzős DÖK-ös szintén jutalomban részesül.
Ötven darab ötös osztályzattal rendelkező tanuló osztályfőnöki, száz darab ötös osztályzattal
rendelkező tanuló pedig intézményvezetői dicséretben részesül.
Minden év végén a DÖK jogosult megválasztani az „Év tanárát”, aki év végén emléklapot, és/vagy
más díjakat kaphat.

11. Fegyelmező intézkedések elvei és formái
A fegyelmi büntetés mint nevelési eszköz nem lehet megtorló vagy megalázó. Figyelembe kell
venni a kötelességszegés súlyát és az életkori sajátosságokat. Szaktárgyi jegyet nem lehet fegyelmi
eszközként használni.
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11.1. A fegyelmező büntetések fokozatai a következők:
•

szóbeli figyelmeztetés;

•

szaktanári figyelmeztetés/ intés (írásban);

•

osztályfőnöki figyelmeztetés/ intés/ rovó (írásban);

•

intézményvezetői figyelmeztetés/ intés/ rovó (írásban);

Különösen súlyos fegyelmezetlenség esetén fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Ennek részletes
szabályait a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 20/2012 EMMI rendelet tartalmazza.
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt
követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően
ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban
résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes
magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges
hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi
eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül meg
kell indítani.
A büntetés lehet:
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása;
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába
e) eltiltás a tanév folytatásától;
f) kizárás az iskolából.
Tanköteles tanulóval szemben az e)-f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy
ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor
alkalmazható, ha az iskola intézményvezetőja a tanuló átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével
megállapodott.
A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem
vonatkoztatható.
11.2. Súlyosan elítélendő, jogellenes tanulói magatartás
o az agresszió, a bántalmazás,
o mások megalázása,
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o a lopás,
o mások egészségének veszélyeztetése,
o kábítószer fogyasztása és terjesztése,
o az alkoholfogyasztás,
o a szándékos rongálás,
o az iskola állagának rongálása.
Ezen tiltott magatartásformák előfordulása azonnali fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga
után. A Házirend hatálya minden iskolai rendezvényre is kiterjed! A Házirend nem ismerete nem
mentesít annak betartása alól.
11.3.

Iskolai dohányzás

Dohányzás miatt azonnali éi intő a büntetés, és a vétkes diák a nemdohányzók védelméről
szóló törvény alapján kártérítésre kötelezhető.
Az intézményben a Btk-ba ütköző cselekedet esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét
kérheti az intézményvezetés.

A MAGATARTÁS JEGYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI
Ha a tanulónak 1-2 igazolatlan órája van, magatartása csak "jó", ha 3-7 igazolatlan órája van,
magatartása csak „változó", ha 7-nél több igazolatlan órája van, magatartása csak „rossz" lehet.
Ha a tanuló minden igazolatlan óráját az első félévben szerezte, év végi minősítése lehet eggyel
jobb.
Az intézményvezetői dicséret egy jegyet emelhet az év végi magatartás osztályzaton.
A szaktanári és osztályfőnöki dicsérő és fegyelmező beírások alapján az osztályfőnök és a
tantestület az osztályozó konferencián mérlegeli a magatartásjegyeket.
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2. számú melléklet: Netikett - A digitalis térben használt illemszabályok
1. Biztonsági dolgok


Tartsd

titokban

a

jelszavad,

akkor

nyugodt

lehetsz

a

profilod

biztonságával kapcsolatban!


Ha úgy gondolod, hogy a jelszó, amit eddig használtál már másoknak is ismert lehet,
haladéktalanul változtasd meg!



Ha nem tudsz bejelentkezni a saját fiókodba, kérj segítséget!



Más fiókjába való belépésnek a kísérlete tilos, ha véletlenül beléptél más
fiókjába, lépj ki belőle és tájékoztasd erről a fiók tulajdonosát!
Az elfelejtett jelszó pótlásához állíts be biztonsági e-mail címet!



2. Etikai dolgok


Olyan iskolai környezethez illő profilképet állíts be, ami nem sérti más személyiségi
jogait, és ne legyen más személy arcképe.



Írásban is tartsd be az udvarias és nyelvtanilag helyes kommunikáció szabályait!



Figyelj arra, hogy írásban az üzeneted félreérthetőbb lehet, mint szóban!



Légy türelmes, a tanítási időn kívül küldött üzenetekre lehet, hogy csak a következő
tanítási napon kapsz választ!



Ha röviden is, de reagálj a megszólításokra, amint lehetőséged adódik!



Légy udvarias, és kapcsold be a kamerát, ha a másik fél is bekapcsolja!



Csak olyan tartalmakat ossz meg, amelyek nem sértik más személyiségi jogait.



Kerüld a kéretlen tartalmak megosztását!



Amennyiben zaklató üzenetet kapsz, kérj segítséget!



Felelős vagy a veled kapcsolatba kerülők adataiért (pl. e-mail címek levél
továbbításakor), tartsd azokat titokban!

3. Technikai dolgok


Az iskolai hálózat a közös munkánk színtere, ne terheld feleslegesen!
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