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I.

A házirenddel kapcsolatos általános alapelvek

I.1. Bevezető
A Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény házirendje a tanulói jogok és kötelességek
gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
Jelen házirend a Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákönkormányzatának és nevelőtestületének
javaslatai alapján az intézményvezető készítette el, s terjesztette elfogadásra a szülői közösség
és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé.
Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden
tanulójára, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.
I.2. Általános elvárások
Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja:
-

hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját, s ápolja
annak hagyományait,
az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai
Programjában megfogalmazott célokat, normákat,
tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó
hírnevét, s tartsák be a kulturált viselkedés szabályait,
az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi
épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára.

I.3. A házirend célja
A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti
és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény
belső működését.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
I.4. A házirend feladata
A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek
biztosítják az intézmény:
törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával,
közösségi életének szervezését,
pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását,
az nevelő-oktató munkájának maradéktalan ellátását,
szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással
való kapcsolatát,
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-

kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják
az egyéni és kollektív jogok érvényesülését.

I.5. A házirend jogi háttere





2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete
2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról,
A köznevelési törvény 2019. július 26. napján hatályba lépett 51/A. címében a 93/A-F.
új paragrafusaival beemelte a törvénybe az iskolai tankönyvellátás szabályait.

A házirend egyéb forrásai:
-

az intézmény korábbi házirendje,
az intézmény pedagógiai programja,
az iskola éves munkaterve,
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata.

I.6. A házirend hatálya
-

-

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a
pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja
a tanulók felügyeletét.
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.

I.7. A házirend elfogadásának szabályai
 A nevelési–oktatási intézmény házirendjét a nevelőtestület az iskolai
diákönkormányzat és a Szülői Szervezet véleményének kikérésével fogadja el és az
intézmény vezetője hagyja jóvá.
 Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola
intézményvezetője, a nevelőtestület, a DÖK, az Szülői Szervezet vezetője.
I.8. A házirend felülvizsgálata, módosítása
Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha
- jogszabályi változások következnek be,
- a módosítást – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért –
kezdeményezheti az intézményvezető, a nevelőtestület, a Szülői Szervezet, a
diákönkormányzat iskolai vezetősége.
I.9. A házirend nyilvánosságra hozatala
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A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- az iskola honlapján (www.gollesz.hu);
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola intézményvezetőjénél;
- az iskola intézményvezető-helyettesénél;
- az osztályfőnököknél.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
- a tanulókat osztályfőnöki órán;
- a szülőket szülői értekezleten.
A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal osztályfőnöki órán;
- a szülőkkel szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől,
intézményvezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy –
ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
1.10. A tanulók nagyobb közössége
Véleményalkotás tekintetében a tanulók nagyobb közösségének számít a mindenkori tanulói
létszám legalább 50%- a.
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.
Diákönkormányzat:
 Véleményt nyilváníthatnak az intézmény működésével és programjaival
kapcsolatban.
Tanulóközösségek:
 Döntési joga van a saját közösségi életük megszervezésében, tisztségviselőik
és a DÖK képviselők megválasztásában.
Iskolai diákközgyűlés:
 A diákközgyűlést minden év májusában kell összehívni. A diákközgyűlés
összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi
pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell
hozni. Az eltelt időszakról a DÖK felnőtt és gyermek vezetője, és az iskola
intézményvezetője ad tájékoztatást, és véleményt kér az iskola működéséről,
valamint javaslattal élhetnek a jelenlévők az iskola életével kapcsolatos
kérdésekben. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt
venni. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője vagy az
iskola intézményvezetője kezdeményezheti.
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II.

Az intézmény házirendje
II.1.

Az iskola munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület és a Diákönkormányzat határozza meg az
iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanévkezdetekor
kell meghatározni.

A tanítási órák 800 órakor kezdődnek.

A tanórák közötti szünetek 10 percesek, a 2. óra utáni 20 perces (tízórai szünet).

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák
általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból intézményvezetői engedéllyel
megengedhető a nulladik óra is.

Az iskola csengetési rendje:

1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra

800 – 845
855 – 940
1000 – 1045
1055 – 1140
1150 – 1235
1245 – 1330
1340 – 1425


Az iskolába érkezés ideje: a foglalkozások megkezdése előtt 15 perccel.

Az óra megkezdése utáni késéseket a pedagógus az e-naplóba jegyzi be.

Az órakezdés utáni 15 perces késés csak indokolt esetben igazolható.

Óraközi szünetekben a kijelölt helyeken ügyeletes nevelők felelnek a rendért.

A tanórán kívüli foglalkozásokra 1400 óra után kerül sor.

A napközis foglalkozások az utolsó tanítási órát követően kezdődnek, és 1600 óráig
tartanak. Ügyeletet az iskola 18.00 óráig biztosít.

A délutáni foglalkozásokra, szakkörökre érkező tanulók felügyelete a foglalkozás, ill. a
szakkör vezetőjének a feladata.

Az általános iskolás tanulók az iskola területét a tanítás ideje alatt nem hagyhatják el.

Az iskola területét a szakiskolás tanulók tanítási idő alatt csak írásos engedéllyel
hagyhatják el.

Az iskola tanulóinak étkeztetése az ebédlőben biztosított.

Az ebédeltetés rendje osztálybeosztás szerint, ütemezetten történik, melyet az
intézményvezető-helyettes szervez meg. Az ebédeltetés 1150 és 1350 között zajlik.

II.2.

Általános rendelkezések


A tanulók az órák közötti szüneteket, a kulturált viselkedés szabályait betartva, az
időjárásnak megfelelően az iskola udvarán, vagy az iskola épületében tölthetik.

A szünetek végén - becsengetés után – a tanulóknak a folyosóról és az udvarról bevonulva
fegyelmezetten kell várakozni a tanterem előtt.
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 A foglalkozásokon (technika, pályaorientáció, vizuális kultúra, természetismeret) különös
gonddal kell vigyázni saját és társaik ruházatára.
 Testnevelés és informatika órára a tanulók egységesen vonulnak át a pedagógus és a
gyógypedagógiai asszisztens kíséretében az előírt felszereléssel.
 A tornateremben tornafelszerelésben, és csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.
 A könyvtár és az iskola egyéb helyiségei tanórán kívül is csak nevelői felügyelettel
látogathatók.
 A napközis foglalkozások idejére a tanítási órákra vonatkozó rendszabályok érvényesek.
 A tanuló a napköziből csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérelmére adott napközis
tanári engedéllyel távozhat.
 Pénzt, és egyéb értéktárgyakat a tanuló csak a saját felelősségére hozhat magával az
iskolába!
 Az elveszett értéktárgyakért (ékszer, készpénz, mobiltelefon, tablet, ruházat, felszerelés,
stb.) az iskola felelősséget nem vállal!
 A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása
minden tanulóra nézve kötelező.
 A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag,
a szándékos károkozás esetén anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg
felelős!
 Mobiltelefon a tanítási órák alatt nem használható, kikapcsolt állapotban kell tartani!
 Az iskola területén (tanórákon, óraközi szünetekben, iskolai rendezvényeken, egyéb
programokon) hangfelvételt, képeket, videót engedély nélkül nem lehet készíteni.
 Tűz esetén, a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet.
(A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.)
 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a gazdasági irodában szünetben intézhetik,
más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.
 Az év elején jelentkezők számára a szakkörök, sportköri foglalkozások látogatása kötelező.
Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére, és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján
lehet.
 Pedagógus az óráról kizárólag indokolt esetben hívható ki.
 A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem
működtethetik.
 Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett
rendezvényeken szeszesitalt, energiaitalt, egyéb szenvedélybetegséget okozó szert fogyasztani
tilos!
 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók
részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása,
fogyasztása.
 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az
utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.
 Az iskola épületében, a tantermekben, a folyosókon és a tornateremben kerülendő a
rohangálás.
 Iskolai rendezvényeken az alkalomhoz illő öltözetben kell részt venni.
 Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, telefon, híradás-és számítástechnikai eszköz,
nagy értékű ékszer stb.) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön
engedélyt nem ad.
 Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.
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A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb
foglalkozásokon való használatának szabályai:
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát
akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára
audioeszközök, mobiltelefon használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak
kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus kérésére az órán
használhatják.
A telefon használatára indokolt esetben a szaktanár, az osztályfőnök vagy az ügyeletet ellátó
pedagógus adhat engedélyt. Az iskola sem anyagi, sem egyéb más felelősséget nem vállal a
telefonok megrongálódásából vagy elvesztéséből származó károkért. A tanulók az iskola
tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket csak a pedagógus jelenlétében és
irányításával használhatják. Az iskolai élet bármely eseményéről, bármely módon rögzített
felvételt csak intézményvezető engedélyével és feltételeivel készíthet az iskola használója. A
felvételek megosztása közösségi oldalakon engedély nélkül tilos! Tilos az iskoláról, annak
berendezéséről, személyzetéről, tanárokról, iskolai dolgozatokról, annak eredményeiről a
közösségi hálókra bármiféle információt felrakni. Az elektronikus kommunikáció bármilyen
formájában (e-mail, sms, facebook, stb.) közzétett információk nem sérthetik az alapvető
személyiségi jogokat, illetve az intézmény jó hírét.

II.3.

A tanulók jogai

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
 nevelési-oktatási intézményünkben biztonságban és egészséges környezetben
nevelkedjék és tanuljon, iskolai tanulmányi rendjét – pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával – életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljön.
 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb
kedvezményeket (sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés),
 napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben
részesüljön,
 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet
biztosítsanak számára,
 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban
részesüljön,
 részt vegyen tanulmányi versenyeken,
 csak napi két "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a
tanár legalább egy héttel előre jelez,
 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,
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képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök
stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, tanulmányi
szerződést (szakiskolai tanuló) kössön,
egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az
iskolapszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,
fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális,
tömegsport, sportverseny)
kérheti átvételét más iskolába,
A beiratkozástól a jogszabály szerinti tankötelezettségi korig élhet tanulói jogaival.
Az általa előállított dolgok az iskola birtokába kerülnek.
Tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.
Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen
történik.
Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK)
keresztül érvényesíthetik jogaikat.
A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át
érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját érintő, de a többi
tanulócsoport számára is, példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat
véleményét.
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják
ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.




Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.
A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.

II.4.

A tanulók kötelességei

A tanulók kötelességei hogy:
 betartsa az iskolai házirendet, a balesetvédelem és a tűzrendészet szabályzatainak
rendelkezéseit,
 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
 rendszeresen iskolába járjon, részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és
a szakmai gyakorlaton,
 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
 a tanuláshoz szükséges, órarend szerinti felszerelését magával hozza az iskolába
(ceruza, toll, füzet, könyv, tornafelszerelés),
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az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket,
védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését,
az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak
megfelelő öltözékben jelenjen meg,
a közösség egészségének védelme érdekében tartsa be az általános higiéniás
követelményeket,
bármilyen típusú fertőző betegségéről (pl.szemölcs, bőrgomba, tetű stb.) tájékoztassa
az iskola védőnőjét, osztályfőnököt,
védje és kezelje megfelelően a rájuk bízott oktatási eszközöket, az iskola felszereléseit,
létesítményét és környezetét.

Vizsgakötelezettség – tanulmányok alatti vizsgák szabályai
1. Mulasztásai miatt nem osztályozható az a tanuló akkor, ha egy tanévben az igazolt és az
igazolatlan mulasztások együttesen meghaladják a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben
meghatározott mértéket, azaz 250 órát, vagy egy adott tantárgy tantárgyi óráinak 30 %-át.
2. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tenni, ha:
 felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (pl. egyéni munkarendű)
 a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület úgy dönt, hogy az
osztályozó vizsga mégis letehető.
 felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga
letételére kötelezték
 tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
valamennyi tantárgyból)
3. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
 Félévkor: a félév utolsó hete vagy előzetes egyeztetés alapján.
 Tanév végén: a javító vizsgák idején vagy előzetes egyeztetés alapján.
 Ha a tanuló nem jelenik meg az első vizsganapon, mind a két esetben pótnapot jelölünk
ki, a vizsgát követő két héten belül.
 Ha a tanuló a vizsgát eredménytelenül teljesíti, vagy mind a két alkalommal indoklás
nélkül távol marad, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
 A vizsgák követelményei, mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgarészek, és
értékelésre vonatkozó szabályok az iskola pedagógiai programjában megtalálhatóak.
 Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége
alól.
4. Amennyiben egy tantárgy követelményeit a tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt teljesíti,
akkor osztályozó vizsgát kell tennie, melyet 2 hónappal előtte írásban kell jeleznie az
intézményvezetőnek.
5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
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II.4.1. A mulasztás és késés igazolása
Késés:
 A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.
 A későn érkező tanulót a szaktanár jegyzi be az e- naplóba. 30 perc késedelmi idő esetén
írható be egy igazolatlan óra.
 A késő tanuló az órát nem zavarhatja.
 A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.
 Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés
igazolható!
Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek:
 Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
 Az orvosi és egyéb igazolást az e-ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.
 Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb
távolmaradás esetén az intézményvezető adhat.
 A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
 A mulasztás igazolható:
 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
 a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta,
 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.
 Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, a gyógyulást követő iskolába érkezés
első napján.
 A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az
iskolát telefonon a hiányzás okáról, és várható időtartamáról.
 A szülő kizárólag indokolt esetben egy tanévben összesen hét napot, írásban igazolhat. A
hiányzást követően 3 munkanapon belül köteles a hiányzást írásos formában igazolni. Ennek
elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlannak tekintendő.
 A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak
kell tekinteni.
 Az első igazolatlan mulasztott óra után az osztályfőnök írásban tájékoztatja a szülőket. Ha
egy évben az igazolatlan mulasztás meghaladja a tíz órát akkor az iskola értesíti a
kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha az igazolatlan mulasztás eléri a 30 órát
akkor az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
 Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola
tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie kell.
 Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben
írásbeli büntetést von maga után.
 Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az
osztályfőnök írásban értesíti.
 A tanuló által vállalt szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra
is a fentiek érvényesek.
 Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.
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 Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás
bemutatását.
 Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt,
az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek
szülőjét.
 Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia.
 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a
magatartásjegynek is tükröznie kell:
 5 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés; a magatartás jegy maximum:
jó (4) lehet
 10 igazolatlan óra esetén osztályfőnöki intés; a magatartás jegy maximum: közepes
(3) lehet
 20 igazolatlan óra esetén intézményvezetői intés; a magatartás jegy maximum:
elégséges (2) lehet
 50 igazolatlan óra esetén tantestületi megrovás; a magatartás jegy maximum:
elégséges (2) lehet.
 A tanítási órákról igazolatlanul távolmaradókkal szemben a Köznevelési törvény vonatkozó
rendeletei alapján járunk el.
 Ha a nem tanköteles korú tanuló az igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát (egy tárgy esetén
az ötöt) az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.
 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles
a szülőt értesíteni.
 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola
intézményvezetője köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni.
 Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár
javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.
 Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg
a 250 órát.
 Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az
összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.

II.5.

Tiltó rendelkezések

 Az iskolába nagyobb labdát, gördeszkát, görkorcsolyát behozni tilos!
 Az iskolába tökmagot, napraforgót és egyéb, szemetelésre alkalmas dolgot behozni tilos!
 Az iskolában tartózkodás ideje alatt tilos az energia italok fogyasztása, illetve azok
behozatala az intézménybe.
 Szünetekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók a tantermekben!
 Csak intézményvezetői engedéllyel rendelkezők jöhetnek be kerékpárral az iskola
területére!
 A tornaterem, a sportpálya és az iskolai játszótér csak tanári felügyelettel használható!
 Az iskola területén az általános iskolás, és a szakiskolás tanulóknak is mindenütt, és
mindenkor tilos a dohányzás, és szeszesital, energiaital és egyéb tiltott szer fogyasztása!
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II.6.

A tanuló munkájának elismerése

A tanuló munkájának elismerése:
 A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
 A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát
tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a
tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.
 Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is
meghatározhat a szaktanár.
 A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti
a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.
II.6.1.A tanulmányi jegyek
2011. évi CXC. törvény 31. A tanuló kötelességének teljesítése 54. § szerint:
(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy
felzárkóztatásra szorul.
(4) * A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a
tanuló értékelésére - az oktatásért felelős miniszter engedélyével - az iskola pedagógiai
programja a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, szöveges értékelés
alkalmazását is előírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben
meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, vagy a szülő
vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni.
Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának
szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.

◦
◦

a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül
tudja alkalmazni
(4)
jó
a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
(3) közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni
tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja
(2) elégséges
alkalmazni
a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja
(1) elégtelen
alkalmazni
(5)

jeles

II.6.2. A magatartási jegyek
(5)

példás

fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi
feladatait példamutatóan látja e
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(4)

jó

(3)

változó

(2)

rossz

lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és
közösségi feladatait jól ellátja
enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és
közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el
súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy
tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres
figyelmeztetés hatására látja el
II.6.3. A szorgalmi jegyek

(5)

példás

(4)

jó

(3)

változó

(2)

hanyag

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi
kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy
legalább három tárgyból javít eredményén
legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi
kötelességeinek, vagy javít eredményén
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (maximum 1
bukás)
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több
bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a
képességei alapján tőle elvárhatótól)

Jutalmazások

II.7.

 Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek.
 A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.
Egyéni jutalmazások:
A jutalmazások formái:
 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján,
vagy egyszeri közösségi munkáért;
 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért
versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő
tanulmányi munkáért, szakköri, stb. munkáért;
 intézményvezetői dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 1-6.
helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt.
 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható.
A jutalmak formái:




könyvjutalom,
tárgyjutalom,
oklevél.
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Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi
érdemekért:

kiemelkedő tanulmányi eredmény,

példamutató szorgalom,

hiányzásmentes tanév,

versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel,

az iskola érdekében végzett tevékenység,

kiemelkedő sporttevékenység.
Osztályközösségek jutalmazásai:

 Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban
részesülhetnek.
 A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.

II.8.

Büntetések

A tanuló fegyelmi felelőssége
 Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben
részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
Fegyelmező intézkedés:



szóbeli figyelmeztetés,
írásbeli figyelmeztetés:
o
Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök dönt a
fegyelmi vétségek (5 magatartási vétség, 5 ellenőrző könyv hiány, 10
felszereléshiány, 5 házi feladat hiány) alapján, de adható egyszeri vétségért,
figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár
is.
o
Intézményvezetői figyelmeztetés.



írásbeli intés:
o
Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel
elérte a fokozatot.
o
Intézményvezetői intő.
Fegyelmi büntetés:

Fegyelmi büntetés a 2011.évi CXC tv.58 §-nak megfelelően
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 kedvezmények megvonása,
 áthelyezés az évfolyam másik osztályába,
 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,
 kizárás az iskolából.
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A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést
az intézményvezető és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési
intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló
tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének,
kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedések:
Ha a tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes
cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, akkor az iskolai, közösségi együttélés
szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít. 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 nyolc napon belül meg kell indítani. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal
történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény
vezetője a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot
kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően
megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az
intézmény vezetője háromfős bizottságot hoz létre. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell
ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az
azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett
cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor
figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség
vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának
feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen
mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a
helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló
cselekedetek megelőzését, valamint az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell
szolgálniuk.

A tanuló anyagi felelőssége:
 Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
 Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes
kárt köteles megtéríteni. A vizsgálat tényéről, és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell,
és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a törvény előírásainak
megfelelően az iskola pert indít!
 A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.
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II.9. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja
Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő/gondviselő az online felületen az
iskola által számára – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá
megtekintheti a gyermekére vonatkozó naplóbejegyzéseket az iskola tanári helyiségében az
osztályfőnökkel megbeszélt időpontban illetve a fogadóórán, szülői értekezleten.
Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül
teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján is tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről.

18

Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

III. Általános működési szabályok
III.1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok
 Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és
feltételeket tanév elején megismerhetik a diákok.
 Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 1. számú mellékletben szerepel. (A
nyitvatartási rendet a könyvtári feladatokat ellátó pedagógus javaslata alapján az
intézményvezető határozza meg tanévenként.)
 Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy
határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.
III.2. Étkezések rendje, térítési díjak
Az étkezések rendje:
Az étkezések ideje:




alsó tagozatosok: a negyedik óra után, ütemezetten
felső tagozatosok: az ötödik óra után, ütemezetten
szakiskolás tanulók: a hatodik óra után, ütemezetten.

 Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és
tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt.
 A tanulók a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért, a jogszabályban
meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

III.3. Egészségvédelem
 A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre
meghatározva iskolaorvosi, védőnői rendelés van.
Évente kétszer fogorvosi ellenőrzésen, és/vagy kezelésen vesznek részt a tanulók.

III.4. Balesetvédelem
 Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt
vennie.
 Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi
felelősének irányításával.
 A számítástechnikai, könyvtári, pályaorientációs és a testnevelési foglalkozás megkezdése
előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. (A
számítástechnikai tanterem rendjére vonatkozó tudnivalók a 2. számú mellékletben
szerepelnek.)
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 A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek
jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
III.5. Vagyonvédelem, kártérítés
 A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési
tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
 Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.
III.6. Hivatalos ügyek intézésének a rendje
 A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz
fordulhatnak.
 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az
osztályfőnök véleményét meghallgatva.
 Tanulók a titkárságot ügyintézés céljából a tanórai szünetekben kereshetik fel.

III.7. A tankönyvrendelés szabályai
A tankönyvrendelést az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős végzi, aki a
hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből állítja össze az éves tankönyvrendelést.
Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a
szakképzési kerettantervi tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz kizárólag a
tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat. A tankönyvjegyzékből az iskola
helyi tanterve alapján, a gyógypedagógusok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
A sajátos nevelési igényű tanulók az Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
ingyenes iskolai tankönyvellátásban részesülnek.
III.8. Rendkívüli eljárásrend


Járványügyi vészhelyzet esetén intézményünk működését – figyelembe véve az aktuális
kormányzati előírásokat és a köznevelésre vonatkozó ajánlásokat – belső szabályzatok
határozzák meg (HIT, Járványügyi vészhelyzeti protokoll, Digitális eljárásrend).
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IV.

A szociális támogatások megállapításának az elvei

 A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola
jogosult, az intézményvezető - az osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt.
 A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az
a tanuló:
- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
- akit az egyik szülő egyedül nevel,
- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb
munkabér 50 %-át,
- ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás.
 A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztása a hatályos jogszabály
szerint történik. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül
odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni.
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V. Záró rendelkezések
V.1.

A házirend mellékletei:
1. számú melléklet: Az iskolai könyvtár működési rendje
2 .számú melléklet: Géptermi rend

V.2. A házirend 2021. február 1-jétől lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A házirendet
úgy kell kihirdetni, hogy mindenkinek legalább két munkanap álljon a rendelkezésére a
megismerésre.
V.3. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend
elfogadását és módosítását követően egy-egy példányt, mellékleteivel együtt a
Diákönkormányzatnak és a Szülői Szervezetnek át kell adni, valamint az iskola könyvtárában,
tantermeiben, külön épületrészeiben ki kell függeszteni. E feladatért az intézményvezető a
felelős.
V.4. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot
az intézményvezetőnél. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
V.5. A tanév megkezdését követő 4. héten belül az iskola vezetősége és a Diákönkormányzat
vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy szükséges-e azt módosítani.
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Mellékletek

VI.

1.számú melléklet: Az iskolai könyvtár működési rendje
1. A könyvtári könyveket, folyóiratokat és audiovizuális eszközöket az intézmény dolgozói és
tanulói vehetik igénybe.
2. A Gölleszköztár eszközei bárki számára kölcsönözhetőek.
3. A szolgáltatások használóinak körét az intézmény vezetője bővítheti.
4. A könyvtár használata ingyenes.
5. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető,
kisebbik része csak az olvasóteremben használható.
6. A kölcsönözhetőség körét a könyvtári feladatokat ellátó pedagógus határozza meg.
7. Részben kölcsönözhetők a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található
dokumentumok.
8. Nem kölcsönözhetők a könyvritkaságok, régi könyvek.
9. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 2 hét, igény esetén meghosszabbítható újabb 2
hétre.
10. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a
könyvtári feladatokat ellátó pedagógus és az olvasó megállapodása határozza meg.
11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi,
a könyvtári feladatokat ellátó pedagógus a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat
rendezni kell.
13. Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart.
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2. számú melléklet: Géptermi rend
1. A számítógéptermekben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem
tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az intézményvezető vagy az intézményvezetőhelyettes engedélyezheti.
2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A géptermek kulcsát
csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett
tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiségének áramtalanításáért a kijelölt személy a
felelős.
3. A gépteremekben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell
megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt
személy a felelős.
4. A géptermekbe ételt, italt bevinni, és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
5. A géptermekben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő
beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
10. A gépteremekben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki
állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal
jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak.
11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell
elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a
vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan
javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi
előírásokat.
12. Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs
rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
valamint mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz
hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert
feltörni.
13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a
szaktanárt.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás
kezdeményezhető.
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1.számú Melléklet
KÉRELEM
Alulírott …………………………………….. (szülő/gondviselő), azzal a kéréssel fordulok
Önhöz, hogy ……………………………………………. (gyermek neve) szül. hely:
……………………………….., szül.idő: ………..év……………….. hó ……………. nap,
anyja neve: ……………………………………, ………….. osztályos gyermekemet az alábbi
időpontokban a 16 óráig tartó iskolai benntartózkodás alól felmenteni szíveskedjék.
Kérjük, a naponkénti megfelelő időpontot, karikázással jelölni, illetve kitölteni!
Az iskolából történő távozás ideje
Kivel távozhat?
Hétfő
tanítás után
ebéd után
_______órakor
Kedd
tanítás után
ebéd után
_______órakor
Szerda
tanítás után
ebéd után
_______órakor
Csütörtök
tanítás után
ebéd után
_______órakor
Péntek
tanítás után
ebéd után
_______órakor
Nyíregyháza, ……………év ……………………… hó ……………. nap
Tisztelettel:
……………………………………
szülő/gondviselő aláírása
HATÁROZAT
Engedélyezem, hogy ……………………………………… nevű …………. osztályos
gyermek a 16 óráig való kötelező iskolában történő benntartózkodás alól a leadott kérelemben
foglaltak alapján mentesüljön és a szülő/gondviselő által kért időpontban távozzon az
iskolából.
Jelen határozatban foglaltak ellen, a közléstől számított 15 napon belül a Nyíregyházi Göllesz
Viktor Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI intézményvezetőjének benyújtott
fellebbezéssel lehet élni.
Indoklás
A fent nevezett gyermek szülője/gondviselője a leadott kérelem alapján, - mely gyermeke
iskolában történő délutáni tartózkodásról szól, a kötelező benntartózkodás végének idejétől
eltérő időpontban kérte gyermeke iskolából történő távozását. A 2011. CXC tv. 55. § (1)
bekezdés rendelkezésének megfelelően adtam meg a felmentést.
Nyíregyháza, …………év …………………….hó ……………..nap
……………………………………
Harasztiné Laczkó Beáta
intézményvezető
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