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I. Általános rész 

 

 

1. Az Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Technikum házirendje az 1993. évi 

LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított törvény 40. §-ának (7) bekezdése, a 

nevelő-oktató intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet, az iskola 

pedagógiai programja és az Országos Diákjogi Tanács ajánlása alapján készült. 

 

2. A házirend az iskolai élet és a tanulókra vonatkozó szabályok alapdokumentuma. 

Szabályainak megtartása minden diák, tanár és alkalmazott számára kötelező. Megsértésük 

fegyelmi vétséget jelent. 

 

3. A házirend hatálya kiterjed: 

3.1. Időtartamában az aláírástól számítva a visszavonásig illetve módosításig terjed. A 

házirend szükség szerint módosítható. 

3.2. Területileg az iskolai életre, beleértve az intézmény (iskolaépület, stb.) területére való 

beérkezéstől az onnan való távozásig; valamint az iskola területén kívüli iskolai 

rendezvényekre (kirándulás, kulturális és sportesemények, stb.). 

 

4. A módosítást kezdeményezheti az igazgató, a nevelőtestület, illetve a diákönkormányzat. 

 

 

5. A házirendet évente felül kell vizsgálnia a nevelőtestületnek és a Diákönkormányzatnak. 
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II. A tanuló jogai 

 

 

1. Joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Így az iskolában a diákok számára hozzáférhető 

minden olyan dokumentum, mely tartalmaz a jogokra vonatkozó tudnivalókat (pl.: SZMSZ, 

pedagógiai program, közoktatási törvény, rendeletek, stb.) 

 

 

2. Részt vehet a tanórákon, iskolai rendezvényeken, meghatározott rend szerint használhatja 

az iskola létesítményeit, felszereléseit, berendezéseit. 

 

3. Tanórákon kívül a tantermeket és az egyéb helyiségeket, létesítményeket (pl.: iskolaklub, 

sportpályák, számítástechnikai termek, stb.) csak előzetesen az igazgatóval történő 

megbeszélés után lehet használni úgy, hogy az arra érvényes külön szabályokat be kell 

tartani. 

 

4. Választhat a választható szakok, foglalkozások közül, a 13-14. évfolyamon a pedagógiai 

programban meghatározott keretek között megválaszthatja és felmentést kérhet azon 

tantárgyakból, amelyekből előtanulmányait az intézmény elfogadja. 

 

5. Részt vehet a diákkörök munkájában, kezdeményezheti azok létrehozását; tagja lehet 

iskolai és nem iskolai művelődési, művészeti, sport- és egyéb köröknek. 

 

6. Személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározott módon – részt vehet az 

érdekeit érintő kérdések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában. 

Részt vehet az iskolagyűlésen, diák önkormányzati gyűlésen, szülői értekezleteken, 

fogadóórákon. 

 

7. Választó és választható a diákképviseletben. 

 

8. Szeptember folyamán jogosult megtudni a tantárgyak minimum-követelményeit. 

 

9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és orvosi ellátásban részesülhet. 

 

10. Az iskola lehetőségétől, családja anyagi helyzetétől függően, kérésére ingyenes vagy 

kedvezményes ellátásban részesülhet, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól 

részben vagy egészben mentesülhet, illetve engedélyt kaphat a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy részletekben történő megfizetésére. 

 

11. Kérheti átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe. 

 

12. Kérheti, hogy magántanuló legyen, továbbá a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli 

felmentését. 

       

13. Joga, hogy emberi méltóságát és jogait, személyiségének szabad kibontakozásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát tiszteletben tartsák, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai 
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egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges 

feltételek megteremtését, fenntartását. 

 

14. Joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 

önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának 

gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a 

társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

 

15. Jogai megsértése esetén eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. 

 

16. A diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért, törvényben meghatározott módon 

kérheti az őt ért sérelmek orvoslását. 

 

17. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat az őt nevelő és 

oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, továbbá tájékoztatást 

kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, 

továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz s arra legkésőbb a 

megkereséstől számított harminc napon belül  érdemi választ kapjon. 

 

18. Kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt 

adhat számot tudásáról. 

 

19. Javaslatot tehet a tanulóknak adható dicséretek és jutalmak odaítélésére. 

 

20. Diákönkormányzat által véleményt nyilváníthat. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

a./ a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  (nagyobb közösségnek 

minősül a tanulók 50 %-át + l főt érintő kérdés) 

b./ a tanulók helyzetét elemző, érékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c./ a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

d./ az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

e./ a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 
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21. III. A tanuló kötelességei 

 

 

 

 

1. Kötelessége mások jogainak, a jogszabályban foglalt magatartás szabályának a betartása. 

 

2. A házirendet, a tanórák rendjét és a gyakorlati oktatás helyének munkarendjét köteles 

betartani. 

 

3. Köteles megjelenni minden tanórán, gyakorlati foglalkozáson és iskolai rendezvényen, 

azokon legjobb tudása szerint eleget tenni a tanulmányi kötelezettségeknek és az 

előírásoknak. Ha kérelmére felvették nem kötelező, illetve szabadon választható 

foglalkozásokra, azokon köteles megjelenni. Ezek alól csak az intézmény igazgatója adhat 

részleges vagy teljes felmentést.  

 

4. Minden órára, foglalkozásra köteles magával hozni az előírt felszerelést  

 

 

5. Köteles megismerni és betartani a baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, ezek 

körébe tartozó eseteket, valamint a rongálásokat osztályfőnökének, tanárának, oktatójának 

jelezni. 

 

6. Az általa okozott károkért a jogszabályokban meghatározott módon kártérítést köteles 

fizetni. 

 

7. Köteles tanulótársai, valamint pedagógusai és az intézmény alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

 

8. Mulasztásait alább ismertetett módon köteles igazolni. 

8.1. Az összes mulasztás egy tanévben nem haladhatja meg a 250 tanórát. Ha egy tanítási 

évben a tanuló összes igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a 250 tanórát  

tanítási év végén  nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

 

8.2. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az 

igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola 

eleget tett a meghatározott 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 osztályozóvizsgát 

kell tennie. 

 

8.3. Megszűnik a tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével – annak, aki 30 

tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, s erről a szülőt (gondviselőt) legalább két 

alkalommal írásban értesítette az iskola. 
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8.4. A hiányzásokat orvosi igazolással kell igazolni. Az igazolást a hiányzást követő első 

napon, de legfeljebb az azt követő öt napon belül kell bemutatni. A későbben hozott 

igazolásokat az iskola nem köteles elfogadni. 

 

8.5. Egy tanévben a szülő 3x1 (nem egybefüggő) napot igazolhat. Ezt a hiányzás előtt kell 

megtenni. 

 

8.6. A tanóra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár az osztálynaplóba bejegyzi. 05 

percen túli indokolatlan távolmaradás igazolatlan órát eredményez.  

 

 

9. A hagyományos iskolai ünnepségeken – tanévnyitó, karácsonyi ünnepség, szalagavató, 

ballagás, tanévzáró -, valamint az igazgató által elrendelt alkalmakkor a tanulók alkalomhoz 

illő öltözetben kötelesek megjelenni.  

 

10. Az intézmény minden épületének, helyiségeinek (különös tekintettel a mellékhelyiségekre) 

tisztaságának megőrzése mindenki számára kötelező. 
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IV. A tanítás rendje 

 

 

1. Az iskolában a tanítás minden nap 8.00-kor kezdődik. Az órák 45 percesek, az órák közti 

szünetek tízpercesek. A harmadik óra után 15 perces szünet van. 

2. Tanítási idő alatt a tanulók az iskola területét engedély nélkül nem hagyhatják el. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

 

 

1. Az iskola és a tanműhely területére, valamint az iskolai rendezvényekre fegyvernek 

minősülő tárgyakat és egészségre káros anyagokat bevinni szigorúan tilos. 

      Továbbá nem vihető be szeszesital, kábító- és bódítószer, ezek hatása alatt az intézmény 

nem látogatható. 

 

 

2. Az iskola és a tanműhely területén a 18 év alatti tanulónak a dohányzás tilos. A 18 év 

felettiek a kijelölt helyen dohányozhatnak.  

 

 

3. Betegállományban lévő tanuló nem tartózkodhat az iskola területén. 

 

 

4. A nevelő-oktató munka rendjét zavaró tárgyak a tanórán nem használhatók. 

 

 

5. A házirendet elfogadás után nyilvánosságra kell hozni.  

     1. Az osztályfőnököknek ismertetni kell – tudomásul vételt a diákok aláírásukkal 

igazolják. 

       2. Nyilvános helyen (fali hirdető, osztályterem) egy-egy példányt el kell helyezni. 

 

6. A jutalmazás formái 

 

 a./ Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséret adható: 

 

- szaktanári, 

- osztályfőnöki, 

- igazgatói, 

- nevelőtestületi. 
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    Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi,   

                  szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. 

               Ezek a tanulók tanév végén könyvvel és oklevéllel, plakettel       

                  jutalmazhatók. 

              A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok és az osztályközösség      

               javaslatának  meghallgatása után – az osztályfőnök dönt.  

 

  b./ Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye,    

               /tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év  

               sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese/  

                jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan   

               veszi át. 

 

       c./ Csoportos jutalmazási formák 

 

       Jutalomkiránduláshoz kulturális rendezvényhez hozzájárulás 

 

7. Az iskola jogosult oktatási hozzájárulási díjat kiszabni. Ennek mértékét és befizetésének 

formáját, annak ütemezését, valamint az aktuális szolgáltatások díjszabását az iskola 

igazgatója a fenntartóval együtt szabja meg, és hirdetmény formájában az iskola 

helyiségeiben közzéteszi. 

 

8. A házirend megsértése büntetést von maga után. 

 

8.1. Fegyelmi intézkedések 

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben 

részesíthető. 

A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:  

- szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- igazgatói intés 

A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóba be kell írni. 

       

 

 

8.2. Fegyelmi büntetések 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A közoktatási törvény 76-77 

§-ai szabályozzák a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét. Ezek alapján a 

fegyelmi büntetés lehet 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása 

- áthelyezés másik osztályba, vagy iskolába 

- eltiltás a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából 

A fegyelmi eljárás szabályait a 11/1994. MKM rendelet 5. számú melléklete írja elő.  
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A házirendet a nevelőtestület elfogadta, a Diákönkormányzat gyakorolta egyetértési jogát.  

A házirend kérésre módosítható. 

 

 

Jelen házirend az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2020 szeptember 01. 

 

 

 

 

                                       

                     a DÖK elnöke igazgató 

 


