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Ének- Zene Gimnáziumára vonatkozó kivonatának melléklete
2020/2021. tanév
BEVEZETÉS:
Minden közösségnek szüksége van szabályokra, melyek a közösség tagjainak mozgását, cselekedeteit, egymáshoz
való viszonyát, kapcsolataik rendjét rögzítik.
Mivel a közösség tagjai más-más helyről, környezetből érkeznek, célszerű, sőt elkerülhetetlen e szabályokat írásban
is rögzíteni. Az ilyen írott szabályok az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának emelését, a nyugodt
munkakörülmények megvalósítását, a tanulók érettebb, felelősségteljesebb viselkedésének elérését, iskolánk jó
hírnevének öregbítését, az egyes csoportok tagjai közötti lehetséges ütközések elkerülését, gördülékenyebb
együttműködést szolgálják.
Pontjait nem azért érdemes megtartani, mert a megszegésért büntetés jár, hanem azért, mert a közösen végzendő
munka eredményessége egyaránt fontos az iskolának és minden diákjának.
Ha az iskola mindennapjai során olyan kérdések merülnek fel, melyre a most következő „HÁZIREND” nem ad
választ, akkor e kérdésekkel az osztályfőnökhöz, a szaktanárokhoz, a lelkigondozóhoz, az ifjúságvédelmi
felelőshöz, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógushoz, az igazgatóhelyettesekhez, ill. az igazgatóhoz kell
fordulni, akik segítenek az eligazodásban.
I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE:
I/1. A tanév:
Az iskolai év az évnyitó ünnepéllyel kezdődik, és az évzáró ünnepéllyel végződik.
Az egyházi és nemzeti ünnepek napján tanítási szünetet tartunk. A tanév helyi rendje határozza meg a szünidők
dátumát és időtartamát, a tanítás nélküli munkanapok, ünnepek, szülői értekezletek, fogadóórák, egyébhagyományos iskolai rendezvények rendjét és időpontját.
I/2. A tanítási hét:
Az iskolai munkahét öt tanítási napból áll. Az egyes osztályok heti időbeosztását az iskolai órarend határozza meg.
Nappali munkarendben a tanítási hét hétfőn reggel 745-kor kezdődik. 1-5. óráig az órák 45 percesek, a 6. óra 40
perces, a 7. pedig 35 perc hosszú.
Az iskola tanulói a tanév első napján, az egyházi ünnepeket megelőző tanítási napon, illetve a nevelőtestület által
meghatározott időpontban, heti egy alkalommal istentiszteleten vagy áhítatot tartalmazó ünnepélyen vesznek részt.
A tanítási hét pénteken – az egyéni és csoportos szakmai tantárgyakat is figyelembe véve – az utolsó órával
végződik.
I/3. Tanítási nap, tanórák, gyakorlati és egyéb foglalkozások:
A tanítási óra kezdetére jelző csengetés hívja fel a figyelmet. A jelző csengetés után minden tanulónak az órára
felkészülve a tanteremben csendben kell várnia a tanárt (kivéve szaktantermekben).
A tanítási órákon és gyakorlati foglalkozásokon csak a tanórához szükséges felszerelés tartható a padon.
A tanítási órákra és gyakorlati foglalkozásokra a tanulók kötelesek magukkal hozni a szükséges felszerelést. A
felszerelés harmadszori hiánya esetén a tanuló adott tárgyból elégtelent kaphat.
Lyukasórán a tanulók nem hagyhatják el tantermüket, nem zavarhatják a más osztályokban folyó tanítást. A
tanítási órákon és a gyakorlati foglalkozásokon étkezni, inni, rágógumit rágni tilos. Mobiltelefont, egyéb
audiovizuális és informatikai eszközöket a tanítási órákon kikapcsolva el kell rakni (ami történhet a tanuló
által használt iskolatáskában, vagy az osztályteremben erre a célra kialakított és használt mobilgyűjtőben).
A mobiltelefonok töltése az iskolában nem engedélyezhető. A fenti eszközök tanóra közbeni engedély nélküli
használata esetén az eszközöket a tanár elveszi. A leadott mobiltelefon kizárólag a szülő szóbeli kérésére adható
vissza. A második alkalommal a tanórán engedély nélkül bekapcsolva tartott mobiltelefon kizárólag a tanév végén
adható vissza.
Adatvédelmi és személyiségi jogok védelme érdekében az iskola területén és egyéb rendezvényein a
tanulók engedély nélkül hang-, kép- és videofelvételt nem készíthetnek. A felvételek engedély nélkül közösségi
portálokon nem tehetők közzé. Aki mindezeket megszegi, fegyelmi vétséget követ el.
Az iskolában a tanulók és a dolgozók védelme érdekében kamerarendszer működik. Az iskolai
eseményeken az intézmény vezetése központilag hang- és képfelvételeket készíthet, azokat nyilvánosságra hozhatja.

A foglalkozásokra a jelzett időben, osztályonként, az előírt öltözetben és felszereléssel kell sorakozni.
Amennyiben a tanuló a gyakorlati foglalkozásokon a szakoktató által előírt feladatot nem teljesíti, pótlásra
kötelezhető. Gyakorlati foglalkozásokon és testnevelési órán balesetvédelmi okokból ékszerek és műköröm viselése
tilos.
A tanulót kár érheti, ha a tanuláshoz, munkához szükséges felszerelésen kívül nagyobb pénzösszeget, ékszert,
egyéb értéket hord magánál. Ezeknek eltűnéséért, megrongálódásáért az iskola felelősséget nem vállal.
I/4. A tanórák közötti szünetek rendje:
A szünetben a tanterem rendjéért, épségéért a hetesek felelősek. A rongálást jelenteniük kell az ügyeletes tanárnak.
Amennyiben a rongálás okozója nem deríthető ki, az érintett tanulócsoportot terheli a kár megtérítése.
A hetesek feladata továbbá, hogy a hiányzó tanulók nevét számon tartsák, óránként jelentsék a foglalkozást tartó
tanárnak, gondoskodjanak a terem kiszellőztetéséről, a tábla letörléséről, folyamatosan ellenőrizzék az osztályterem
tisztaságát és rendjét, gondoskodjanak a terem nyitásáról és zárásáról.
A szünetekben elvárt a példamutató és fegyelmezett magatartás. A diákok zenehallgatásra alkalmas készüléket csak
fülhallgatóval használhatnak. Bármilyen probléma, baleset vagy rendellenesség észlelése esetén az ügyeletes
tanárhoz kell fordulni.
Amennyiben becsengetés után 10 perccel nincs tanár a teremben, a hetesek valamelyikének kötelessége jelenteni
az igazgatóhelyettesnek. A jelentés megtétele csoportos szakmai órán a csoport által megbízott képviselőnek, egyéni
órán pedig az érintett tanulónak a kötelessége. Az utolsó tanítási óra végén a tantermet tisztán kell elhagyni, az
ablakokat becsukni, a villanyt lekapcsolni, a székeket fel kell rakni a padokra. Ennek ellenőrzése a hetes és az utolsó
órát tartó tanár feladata. A diákok az iskolába való megérkezés után csak osztályfőnöki vagy igazgatóhelyettesi
engedéllyel hagyhatják el az iskola területét. Az engedélyt a kapunál a portásnak kell bemutatni. A szünetekben a
tanulók csak az iskola épületében az udvaron tartózkodhatnak.
II. ISKOLAI HELYISÉGEK:
II/1. A testnevelési órák rendje:
A testnevelés órák ideje alatt az osztály termét más osztályok használhatják. A tanteremben ezért ne hagyjunk
semmit az asztalokon.
1. A testnevelés órákon kötelező öltözet a tiszta, fehér póló, sötétkék vagy fekete sportnadrág vagy igény
szerint sötét melegítőnadrág, váltó zokni, váltócipő. Testékszer (fülbevaló, gyűrű stb.) viselése tilos.
2. Felszereléshiánynak minősül a fent nevezettek hiánya, illetve a koszos váltócipő. Ez az alábbi
következményeket vonja maga után: a 3. alkalom után szaktanári figyelmeztetés, a 6. alkalom után
osztályfőnöki intő, a 9. alkalom után igazgatói intő, majd a 12. alkalom után fegyelmi eljárás.
3. Felszerelés hiányában az órán való aktív részvételt a tanár megtagadhatja.
4. A felmentett illetve felszerelés hiányos diáknak is kötelező a teremben és a sportpályán tartózkodnia.
Öltöző és teremrend:
1.
A tanteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhat a diák.
2.
Az öltözőket a fiúk és lányok elkülönítve használják. A tanteremben az átöltözés tilos.
3.
Az öltözőkbe és a termekbe ennivalót és üdítőitalt bevinni tilos!
Felmentés:
1. Csak orvosi igazolással.
2. Teljes és részleges felmentés csak kórházi igazolással, zárójelentéssel illetve szakorvosi igazolással adható.
II/2. Számítástechnika terem, szaktantermek:
A tanulók a szaktantermeket csak tanári felügyelettel használhatják. A tanuló köteles a számítógépeket és a
szaktantermek berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A rendellenes működést, meghibásodást azonnal jelenteni
kell a tanárnak. A tantermekben és a gépteremben okozott tisztázatlan eredetű károkért az érintett közösség anyagi
felelősséggel tartozik. A tantermi padok megrongálásáért, összefirkálásáért az ülésrend szerint a padban ülő tanulók
a felelősek. Az osztálytermek díszítésénél törekedni kell arra, hogy a dekoráció ízléses legyen, ne zavarja a munkát,
és elhelyezése ne károsítsa a terem falait.
Egyéni gyakorlásra lehetőség van szabad tanterem esetén. Ennek menete: a portástól kell elkérni a kulcsot és oda
visszaadni a gyakorlás végén. Hosszabb gyakorlásmegszakítás alatt a teremből ki kell menni és a kulcsot vissza kell
adni a portára. Minden esetben kulccsal kell bezárni a termet a gyakorlás végén. A termek csak rendeltetésszerűen
használhatóak. Az esetlegesen okozott anyagi kárt meg kell téríteni. A tantermekbe étel és ital nem vihető be. Ha
valaki rendellenesen találja a termet vagy annak valamely eszközét, az iskolatitkárságon haladéktalanul jeleznie kell.
II/3. Iskolaorvosi rendelő:
Előírt kötelező vizsgálatok színtere. Csak rendelési időben vehető igénybe. Sérülés vagy hirtelen rosszullét esetén,
rendelési időn kívül, az ügyeletes orvost kell hívni.
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II/5. Tanári szoba:
A tanári szobába tanuló csak rendkívüli esetben tanári felügyelet mellett léphet be. Aki tanárával beszélni kíván,
hívassa ki őt a tanáriból.
Igazgatói iroda titkársága:
Hivatalos ügyek intézése (diákigazolvány, tanulói igazolás, munkavállalási igazolás, bizonyítványmásolat,
tandíjfizetés, be-és kiiratkozás…stb), félfogadási időben itt történik.
III. A MEGJELENÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:
Iskolánk keresztyén egyházi intézmény. Hivatását, céljait akkor töltheti be, ha külső és belső rendjében,
megnyilatkozásaiban a Szentírás tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Iskolánk minden
tagjának – diákjának, tanárának és más dolgozójának – komoly felelőssége, hogy magatartásával és cselekedeteivel
e tanításoknak, és ennek a példának a hitelességét minősíti a környező társadalom számára. Tehát az alábbi
szabályok megtartásának kötelezettsége nemcsak az iskolában érvényes, hanem időben és térben azon kívül is.
III/1. Magatartás, fegyelmi helyzet:
Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell jutni a tiszteletnek, a
szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülni kell a tettleges durvaságot, az alantas és trágár beszédet, azaz minden
olyan megnyilatkozást, mely a közösség tagjait zavarja, megbotránkoztatja vagy sérti, esetleg lelki sérülést okoz.
A lányok és fiúk kapcsolatában a mértékletesség és az egymás tisztelete legyen a vezérelv.
A napszaknak megfelelően, vagy a hagyományos református köszöntéssel kell köszönteni – iskolában és iskolán
kívül – az iskola valamennyi tanárát és dolgozóját, az épületen belül pedig minden felnőttet.
A tanterembe lépő, vagy onnan távozó tanárokat, vagy vendégeket az osztályközösség vagy tanulócsoport
felállással köszönti.
A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember (tanár vagy diák) munkájának megbecsülése a sikeres munka
előfeltétele. Az órai munkában való folyamatos részvétel kötelező, az eredményes tanulás első és elengedhetetlen
feltétele.
A jó közérzet, az iskolai vagyon megóvása érdekében elengedhetetlenül fontos a munka és tanulóhelyek, öltözők,
szekrények folyamatos rendben és tisztántartása, az iskola és a tanműhely berendezéseinek, gépeinek, eszközeinek
védelme.
Az iskola, valamint a gyakorlati munka területén okozott szándékos vagy gondatlan rongálás esetén a diákokat
terheli a kártérítés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 59. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (4) bekezdése értelmében a dohányzás szigorúan
tilos az intézmény egész területén, közvetlen környezetében, a gyakorlati munka színhelyén és az iskolai
rendezvényeken. Tilos továbbá a szeszesital, a kábítószer és más, egészségre ártalmas szerek fogyasztása is. Tilos
ezen szerek hatása alatt iskolába jönni. Aki mindezeket megszegi, fegyelmi vétséget követ el, ennek törvényben
meghatározott anyagi vonzata van.
Az igazgató utasítására ezen szabályok betartását ellenőrizni lehet. Az ellenőrzés megállapításait „Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény” előírásai szerint
lehet csak felvenni, tárolni és felhasználni, vagyis az adat nem vonatkozhat a tanuló egészségi állapotára, vagy kóros
szenvedélyére. A személyes adat csupán a tanuló fegyelmi ügyére vonatkozhat és csak annyit tartalmazhat, hogy a
házirend VI/3. pontja alapján fegyelemsértést követett-e el.
Amennyiben a tanuló az ellenőrzést végző személy megállapításait kétségbe vonja, úgy – az alkohol, vagy
kábítószer hatása alatt állást vitató esetekben – a 16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet előírásaihoz hasonlóan kell
értelemszerűen eljárni, más esetekben az írásba foglalt állításokat mérlegelés céljából a fegyelmi bizottság elé kell
utalni.
Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás megegyezik a III./1.
pontban foglaltakkal. Kábítószer terjesztése az iskolából való azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár.
III/2. Öltözködés, küllem:
Az iskolai ünnepélyeken minden tanulónak az iskolai egyenruhát kell viselnie: az iskolai egyenruha és lányoknak
fehér blúz, illő hosszúságú ünneplő sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak betűrt fehér ing, sötét nadrág, valamint az
öltözékhez illő cipő.
A hétköznapi viseletben a tisztaság, a mértékletesség és az egyszerűség legyen a mérvadó. Tilos a hivalkodó, a
feltűnő vagy hiányos öltözék (fedetlen has, mell, hát), szegecsek, láncok, élvezeti cikkeket népszerűsítő tárgyak, az
iskola értékrendjének nem megfelelő ruhafeliratok vagy jelek.
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A díszítő- és szépítőszereknek (smink, műköröm, színes körömlakk, piercing, fültágító, tetoválás,
természetellenes hajfestés és hajviselet stb) nem csupán a használata tilos, hanem látható helyről a nyomait is
maradéktalanul el kell tüntetni, még akkor is, ha ez egyszerű módon nem valósítható meg (mint pl. a fültágító
esetében).
IV. KÉSÉS ÉS HIÁNYZÁS:
A tanuló tanítási óráról, kötelező iskolai rendezvényről való távolmaradását, mulasztását igazolni kell.
A tanórákról való távolmaradásra a szülő előzetes engedélyt írásban, lehetőleg az osztályfőnöknek címzett Kréta
rendszerben küldött levélben kérhet. A szülő tanévenként 3 alkalommal (legfeljebb 3 különálló nap) igazolhatja a
tanuló mulasztását.
Előzetes szülői vagy valamilyen szervezet, sportegyesület személyes vagy írásbeli kérésére engedélyezhető a
távollét az alábbiak szerint: az osztályfőnök legfeljebb 2, az igazgató legfeljebb 5 tanítási napra kiterjedő
összefüggő távolmaradást engedélyezhet.
A tanulók előzetes osztályfőnöki engedéllyel egyszerre csak egy napot mulaszthatnak (tanévenként legfeljebb 3
alkalommal).
Ha nem előzetes engedéllyel hiányzik a tanuló, akkor a hiányzás kezdő napján jelenteni kell az iskolának a
hiányzás okát és várható időtartamát. A bejelentést megteheti a szülő, családtag, osztálytárs szóban vagy írásban.
A tanuló előzetes engedély nélküli iskolából való távolmaradását a távollét harmadik napján az
osztályfőnök
haladéktalanul értesíti a szülőt.
A betegség miatti hiányzást a tanuló a hivatalos orvosi igazolással köteles igazolni. Egy napos betegség, hirtelen
rosszullét vagy indokolt, előre nem látható esetben, a szülő vagy az osztályfőnök adhat igazolást.
Az igazolást az iskolába érkezést követő első osztályfőnöki órán kell bemutatni az osztályfőnöknek. Ha a tanuló ezt
elmulasztja, hiányzása igazolatlan.
Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, a szaktanártól pótlási lehetőséget kérhet.
Az elméleti és gyakorlati óráról való késés mulasztásnak számít, amelyet a tanuló igazolni köteles. Több késés
esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a 45 percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan
hiányzásnak minősül. 20 percen túli késés egész tanórai hiányzásnak minősül. Amennyiben a diák a tanítási
óráról rendszeresen késik, a szaktanár jelzésére az osztályfőnök fegyelmező intézkedésben részesíti.
V.
AZ IGAZOLT ÉS IGAZOLATLAN ÓRÁK KÖVETKEZMÉNYEI:
V/1. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásainak óraszáma együttesen meghaladja a 250 tanórát, vagy
egyes tantárgyakból hiányzott a tanórák minimum 30 %-áról, a tanuló nem osztályozható, tanulmányait csak
osztályozóvizsga teljesítésével folytathatja.
Amennyiben  a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásainak óraszáma együttesen meghaladja a 250 tanórát,
vagy  szakgimnázium 9-14. évfolyamán és a gimnázium 5-8. évfolyamán hiányzott az elméleti órák
20 %-áról vagy,
 egyes tantárgyakból hiányzott a tanórák minimum 30 %-áról, akkor a tanuló nem osztályozható,
tanulmányait csak osztályozóvizsga teljesítésével folytathatja. Igazolt hiányzás esetén – a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 51. § (7) bekezdés alapján – a nevelőtestület engedélyezheti, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen.
V/2. Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, az alábbi következményekkel kell számolnia:
1 óra után: szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés
2 óra után: írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartási jegy adott félévben legfeljebb jó lehet.
5 óra után: osztályfőnöki intő, a magatartási jegy legfeljebb változó lehet.
10 óra után: igazgatói intő, a magatartási jegy legfeljebb rossz lehet. 15
óra után: fegyelmi eljárás
V/3. A nem tanköteles tanuló tanulóviszonya 30 óra igazolatlan hiányzás után megszűnik.
Esti és levelező tagozaton külön szabályozás működik.
V/4. Ha valaki igazolatlanul/vagy engedély nélkül távozik az óráról vagy az istentiszteletről/templomból,, akkor az
igazolatlan óra mellett osztályfőnöki intőben részesül.
VI.
A TANULÓK MUNKÁJÁNAK MINŐSÍTÉSE, JUTALMAK, BÜNTETÉSEK:
VI/1. Osztályozás:
A tanuló évközi rendszeres értékelése nyilvános, a tanulónak joga van megfelelő tájékoztatást kapni
teljesítményéről, a kapott érdemjegyekről.
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A kapott osztályzatokat a tanár a digitális naplóban rögzíti, melyhez a tanuló és a szülő bármikor hozzáférhet.
A félévenkénti értesítőkben, illetve bizonyítványokban a szaktárgyak érdemjegyén kívül minden tanuló minősítést
kap a magatartásáról és szorgalmáról. Ezeket a minősítéseket a szaktanárok konferenciája állapítja meg az osztály
véleményének figyelembe vételével és az osztályfőnök javaslata alapján.
VI/2. Jutalmak:
Azok a tanulók, akiknek magatartása, szorgalma, közösségi munkája példamutató, tanulmányi eredménye,
gyakorlati munkája kiemelkedő, tanulótársaik vagy iskolájuk jó híréért tevékenykedtek, szaktanári, osztályfőnöki,
igazgatói dicséretben részesülhetnek, jutalomkönyvet, tárgyjutalmat vagy egyéb jutalmakat kaphatnak az iskola és
az iskolai alapítvány részéről.
VI/3. Vétségek, büntetések:
A jelen házirend vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény pontjaiban foglaltak ellen vétők, illetve az iskolának a
Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel ellentétesen viselkedők fegyelmi vétséget követnek el, amelyet az
iskolának a törvény értelmében minősítenie és büntetnie kell. A büntetés fokozatai: szaktanári figyelmeztetés
osztályfőnöki figyelmeztetés (a 3. szaktanári figyelmeztetés után is)
osztályfőnöki intő (a 6. szaktanári
figyelmeztetés után is) igazgatói intő (a 9. szaktanári figyelmeztetés után is)
fegyelmi eljárás (kezdeményezője lehet bármelyik tanár, a 3. igazgatói szintű
vétségnél is, vagy a 12. szaktanári figyelmeztetés után is)
A fegyelmi büntetés fokozatai:
megrovás
szigorú megrovás
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása
áthelyezés másik osztályba,
tanulócsoportba vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából
A Református köznevelési törvény (1995/I. Rtv.34. § (3) bekezdés) alapján nem lehet az iskola tanulója az, aki e
törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, illetve olyan közösségnek tagja, amely a törvénnyel
összeegyeztethetetlen nézeteket hirdet.
Budapest, 2020. augusztus 30.
Kovács Zalán László
Igazgató

5

