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GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho č. 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY 

 

 

HÁZIREND   

 

 
A Nagykaposi Gimnázium szabadon választható 

gimnázium, ahol minden tanuló köteles a házirend 

előírásait betartani. 

 

 A házirendet a köznevelésről szóló törvény 

2008/245. sz. 153. § értelmében az iskola életével 

kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell 

szabályozni. 

 

A házirend hatályba lépése napjától 

visszavonásáig érvényes. 

 

A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

1. A tanulónak joga van: 

 

a) véleményt alkotni és kérdéseket feltenni az 

adott témakörhöz 

b) ismerni az értékelés szempontjait minden 

tantárgyból 

c) indoklást kérni az osztályzatról – dolgozat, 

teszt, szóbeli felelet 

d) komissziós vizsgát kérelmezni 

e) meghatározott keretek között választható 

tantárgyakat felvenni 

f) szakkörben tevékenykedni, tanulmányi, 

sport- és egyéb versenyeken részt venni 

g) a pedagógusokkal valamint az intézmény 

dolgozóival demokratikus szellemben 

kommunikálni 

h) a diákönkormányzat munkájába aktívan 

bekapcsolódni 

i) az oktatási utalvány felhasználásához 

j)      az oktató tanár beleegyezésével órán 

laptopot, netbookot, tabletet, számítógépet 

használni 

k) testnevelés óra alól felmentésre szakorvosi 

ajánlással 

 

 

  2. A tanuló kötelességei: 

 

 

I. Tudást és képességet szerezni, felsőoktatási 

intézményben való tanulmányokra, valamint, 

élethosszig tartó tanulásra készülni.  

 

a) A tanuló kötelessége rendszeresen a 

kötelező és választott tantárgyak tanóráin 

részt venni, kezdetükre pontosan 

megjelenni 

b) Ha a 18 év alatti tanuló előre ismert okból 

nem tud részt venni a tanítási órán, a szülő 

írásbeli kérelmet nyújt be az 

osztályfőnöknek, több mint 6 nap esetében 

az igazgatónak  

c) Amennyiben a tanuló előre nem ismert 

okból nem volt iskolában, a szülő 

kötelessége 2 napon belül bejelenteni az 

osztályfőnöknek a hiányzás okát. A tanuló 

a hiányzást követő első tanítási napon 

köteles benyújtani az igazolást, több mint 5 

nap esetén orvostól. A szülői és orvosi 

igazolásoknak kijelölt helyük van a 

diákigazolványban, az iskola vezetősége is 

ellenőrizheti. Gyakori hiányzás esetén az 

osztályfőnök a tanulótól kérhet orvosi 

igazolást is. Ha a tanuló ismételten 

hiányzik, az osztályfőnök behívhatja a 

törvényes képviselőket.  

A 18 év feletti tanuló szintén a b, c pontok 

alapján jár el a mulasztott órák igazolását 

illetően. 

Ha a tanuló legkevesebb 5 napon keresztül 

nem vesz részt a tanítási órákon és 

hiányzása nem igazolt, az osztályfőnök 

írásban felszólítja a tanulót (ha nem felnőtt 

korú, a törvényes képviselőjét), hogy a 

meghatározott időn belül támassza alá a 

hiányzás okát. Ha a figyelmeztetés utáni 10 

napon belül sem jelenik meg a tanuló az 

iskolában vagy nem mutatja be a 

hiányzását igazoló iratot, ez a helyzet úgy 

értelmeződik, hogy a tanuló tanulmányait 

abbahagyta, mégpedig a hiányzás 

igazolására meghatározott idő utáni első 

naptól. 

d) A tanuló kötelessége magával hozni a 

tanítási órára a szükséges tankönyvet, 

füzetet és felszerelést az óraadó tanár 

rendelkezése alapján minden könyvet, 

füzetet a saját nevével lát el.  

e) Az iskolai tulajdon megkárosítása esetén 

minden anyagi terhet az egyén viseli.  

f) A tanítás befejezése után nem hagy 

semmilyen taneszközt az osztályban vagy 

szaktanteremben. 

g) Ha a tanuló a tanítási órák több mint 30%-

át mulasztotta egy félévben, az igazgató 

dönt a tanuló vizsgázásáról.  

Amennyiben a hiányzás ismételt 

indokolatlan hiányzás, komissziós vizsga 

ismételten ismétléséről az igazgató dönt. 

h) Ha a tanuló a kötelező természet és 

embervédő tanfolyamon vagy gyakorlaton 

nem jelenik meg (1., 2., 3. évfolyam), 5 – 

15 oldal terjedelemben beadványt készít a 

szaktanár utasítása alapján. A munkát 3 

napon belül átadja. 

i) A komissziós vizsga időpontját a rendes 

osztályozás időpontja utáni 2 hónapban 

kell megszabni.  

j) A tanuló magaviseleti osztályzata az 

iskolai kirándulás után felülvizsgálható.  
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II. A tanuló elsajátítja a hazafiság, emberség és 

demokrácia alapelveit, amelyek szerint viselkedik, 

fegyelmezetten teljesíti az oktatók és iskolai 

dolgozók utasításait, az iskolában és iskolán kívül 

példamutatóan viselkedik az iskola becsületét 

megőrizve.  

 

a) A tanuló az iskolában és iskolán kívül az 

általános viselkedési normák szerint 

viselkedik.  

b) Ha a tanítási óra alatt illetékes személy lép 

be az osztályba, a tanuló felállással 

köszönti.  

c) A tanuló tanórákon vagy iskolai 

rendezvényeken teljesíti a szaktanár, 

felügyelő tanár utasításait. Fegyelmezett, 

nem zavarja az óra menetét. Amennyiben 

kérdezni vagy válaszolni akar, 

kézfelemeléssel jelez. Ha a tanítás alatt 

valamilyen rendkívüli okból a folyosón 

tartózkodik, fegyelmezetten viselkedik.  

d) A tanuló csengetés után elfoglalja helyét, 

elkészíti a szükséges tanszereket és az 

órára összpontosít. Óra alatt nem hagyja el 

az osztályt.  

e) Szaktanterembe, tornaterembe csak tanár 

kíséretében lép be, betartja az adott terem 

belső rendtartását. Szünetben nem 

tartózkodik ezekben a termekben.  

f) Ha a tanuló az iskolai étkezdében ebédel, 

fegyelmezetten várakozik a sorban, betartja 

az ügyeletes személy utasításait, alapvető 

tisztasági követelményeket és a kulturált 

étkezés szabályait.  

g) Tanórán tilos ételt és italt fogyasztani.  

h) A tanuló köteles ünnepi öltözékben részt 

venni az iskolai tanévnyitón és tanévzárón. 

A gimnáziumi kitűzőt köteles minden 

rendezvényen viselni, amelyen az iskolát 

képviseli.  

  

 

 

III. Védeni a saját és mások egészségét, ügyelni a 

rendre és a tisztaságra az iskolában és iskolán 

kívül.  

 

a) A tanuló az iskolában érkezés után 

áthuzakodik a lábbelit és kabátot az 

öltözőben hagyja. Ezen szabályok 

figyelmen kívül hagyása az házirend 

megszegésének számít. Az iskolában viselt 

lábbeli lehetőleg könnyű, mosható és 

higiénikus legyen. Az öltözőt csukni kell, 

az iskola nem vállal felelősséget a nyitva 

hagyott öltözőből eltűnt tárgyakért.  

b)  A tanuló köteles rögtön jelenteni, 

amennyiben baleset éri. Az ügyeletes tanár 

bejegyzi a balesetet. Ez a kötelesség 

minden olyan körülményre vonatkozik, 

amely az iskola és az egyén viszonyát 

érinti.  

c) Minden osztálynak két hetese/ügyeletese 

van, akik a következő feladatokat látják el: 

 tanítás előtt ellenőrzik a rendet, krétát, 

táblát, az óra elején jelentik a 

hiányzókat 

 figyelmezteti osztálytársait az órarendi 

változásokra, ill. az aktuális 

felhívásokra, értesítésekre 

 jelentik az ügyeletes tanárnak vagy az 

iskola vezetőségének, ha a tanár 10 perc 

után nem jelenik meg az osztályban. 

 szünet alatt szellőztetnek, és az osztályt 

felkészítik a következő tanórára. A 

hiányosságokat jelentik a tanárnak vagy 

az osztályfőnöknek. 

 szükség szerint biztosítják a segéd- és 

taneszközöket a tanórákra. 

 tanítás után ellenőrzik, hogy az osztály 

rendben van-e (székek a padokon, 

szemét a padokból eltávolítva, tábla 

letörölve, villany leoltva, vízcsap 

elzárva, ablakok bezárva). Az osztályt 

utolsóként hagyják el, s hasonlóképpen 

ügyelnek a rendre az öltözőben. 

d) Amennyiben a tanuló a testnevelés alóli 

felmentését igényli, szeptember 15-ig, 

 vagy a felmentést kiváltó okot követő 10 

napon belül szakorvosi ajánlást nyújt be a 

szaktanárnak. 

 

 

e) Orvosi látogatást és egyéb ügyintézést a 

tanuló lehetőség szerint tanításon kívül 

tesz. A tanulót csak a szülő vagy a szülői 

megbízott kíséretében, vagy írásbeli szülői 

engedéllyel – a diákigazolványon keresztül 

– lehet a tanítás alól felmenteni. 

 

IV. A tanuló az iskolában ápoltan, tisztán és a 

megfelelő öltözetben  jelenik meg. A testnevelés 

órára sportöltözetbe átöltözik, melyet szintén 

tisztán tart. A tornateremben csak a megfelelő 

felszerelésben tartózkodik.  

 

V. Védeni és nem károsítani az iskola tulajdonát, 

beleértve a tankönyveket és segédeszközöket. 

 

VI. Betartani a belső iskolai rendtartást, a biztonsági 

és egészségvédelmi előírásokat, a tanítás és a 

szünet idejét, és teljesíteni az oktató tanár, az 

ügyeletes tanár és az iskola többi dolgozójának 

utasításait.  

 

3. A diákoknak tilos: 

 

a) Elhagyni az iskola épületét 7:45-től 12:10-

ig, és 12:40-től az utolsó tanítási óráig. Az 

iskolát elhagyhatja nagyszünetben, 

ebédszünetben, lyukasórákon, de csak a 

szülő írásbeli engedélyével. Ugyanez 

vonatkozik az orvosi látogatásra. 

b) Dohányozni az iskolában és az iskola 

körül, a városháza előtti téren, valamint az 

iskolai rendezvényeken. Kábítószert, 

alkoholt és egyéb egészségre káros szert, 

tárgyat hordani, fogyasztani. A tiltás 
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megszegése fegyelmi eljárást von maga 

után. 

c) Az iskola épületében és az iskolai 

rendezvényeken intim dolgokat cselekedni. 

d) Az iskolába nagyobb pénzösszeget, érték- 

vagy figyelemfelkeltő tárgyakat hordani. 

e) A tanórán a mobiltelefont bekapcsolva 

hagyni. A tanuló a tanórán mobilját a 

táskában tartja. 

f) Az iskola épületében és épületén kívül a 

berendezéseket és eszközöket a nem 

megengedett módon használni. 

g) Megbotránkoztató feliratú és kivágású 

öltözéket viselni. 

h Iskolai idő alatt vagy iskolai 

rendezvényeken audiovizuális anyagot 

tanári beleegyezés nélkül készíteni, és 

azokat az interneten megjeleníteni. 

 

 

 

A NEVELÉSI ÉRTÉKREND FORMÁI ÉS ELVEI 

 

1. Dicséretek 

Példás magaviselet, kitűnő tanulmányi eredmény, 

az iskola vagy az osztály sikeres képviselete 

esetén a tanuló a következő dicséreteket kaphatja: 

- szóbelit vagy írásbelit – az osztályfőnöktől  

- szóbelit vagy írásbelit – az igazgatótól 

 

2.   Intések és fegyelmezések 

A fegyelmi vétség súlyossága alapján a tanuló az 

alábbiakban részesülhet: 

- szóbeli figyelmeztetés az osztályfőnöktől 

- írásbeli intés/megrovás az osztályfőnöktől 

- szóbeli figyelmeztetés az igazgatótól 

- írásbeli intés/megrovás az igazgatótól 

- a magaviseleti jegy lerontása 

- amennyiben a tanuló a kötelező 

iskolalátogatást befejezte, az igazgató a 

pedagógiai karral tanácskozva feltétellel vagy 

feltétel nélkül kizárhatja.  

 

a. A tanuló szóbeli figyelmeztetést az 

osztályfőnöktől az alábbiak esetében kap: 

- a házirend enyhébb megszegése 

esetén 

-     1-5 tanóráról való késésért 

b. A tanuló írásbeli intést/megrovást az 

osztályfőnöktől az alábbiak esetében kap: 

 - a házirend megszegéséért 

- 6-10 tanóráról való késésért  

- 1-4 igazolatlan óráért  

- az osztályozó ívbe beírt 2. 

bejegyzésért 

c. A tanuló írásbeli intést/megrovást az 

igazgatótól az alábbiak esetében kap: 

 - a házirend megszegéséért 

- 11-15 tanóráról való késésért  

- 5-9 igazolatlan óráért 

- az osztályozó ívbe beírt 3. 

bejegyzésért 

d. A tanuló  magaviseleti jegyének 

lerontására az alábbi esetekben kerül sor: 

2. fokozat 

- a házirend megszegéséért  

- 16 és több  tanóráról való 

késésért.  Indokolt esetekben akár 

4-9 késésért /ismételt hiányzás/. 

- 10 -20  igazolatlan óráért 

-  legalább 5 bejegyzésért 

 3. fokozat 

- házirend súlyos vagy ismételt 

megszegéséért 

- 21 -30 igazolatlan óráért 

 

 

 

 

A tantestület által elfogadva 2019. 8. 26-án. 

 

Mgr. Ľudovít Mišľan PhD. 

riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


