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Bevezetés 

A házirend hatálya 

Ez a házirend a Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolába (2900 

Komárom, Táncsics Mihály u. 75. OM azonosító: 031957) járó diákokra, a diákok szüleire, a 

pedagógusokra és az intézmény összes alkalmazottjára vonatkozik. 

A házirend hatályos az iskola teljes területére, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 

közlekedésre, illetve a tanítási időben és a tanítási időn kívül szervezett iskolai 

rendezvényeken, a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, és 

minden olyan rendezvényen, amely az iskola szervezésében történik. 

Minden diák a házirendben megfogalmazott szabályokat az első tanítási héten megismeri, s 

betartását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

A házirend elektronikus változatát a beiratkozott tanulókkal az osztályfőnökök  megismertetik 

a tanév elején, s a benne foglaltak tudomásulvételét  a tanuló aláírásával igazolja. A szülőket a 

házirend hozzáférhetőségéről (iskolai honlap) az ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk. 

 

A házirend érvényes:  2013. október 1-jétől. 
 

A házirend elkészítése 

A köznevelési intézmény házirendjét a nevelőtestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével fogadja el. A  házirend  azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A 

házirend nyilvános. 
 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek ismernie kell, ezért elektronikusan 

hozzáférhetővé  tesszük 

 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 

 az iskola igazgatóhelyettesénél 

 az iskola honlapján 

 

A házirend egy példánya irattárba kerül. 

 

A házirendről, annak tartalmával és értelmezésével kapcsolatban, minden érintett tájékoztatást 

kérhet az osztályfőnököktől, az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, a 

diákönkormányzat vezetőjétől előre egyeztetett időpontban.  

1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások: 

 
 Ha  a tanuló a tanítási óráról  távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak 

kell tekinteni, ha  

- a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak 

szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

-  a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  
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- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni.  

 Ha  a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén  a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem 

tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni 

a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola 

igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti 

szolgálatot értesíti.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 

iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 

órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.  

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke  

-  tanköteles tanuló esetén harminc óra.  

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

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát,  

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,  

c) a közoktatási törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfeljebb 

ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és 

gyakorlati oktatás, valamint – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati 

szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,  

d) a közoktatási törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott, a kilencedik évfolyamtól 

kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól 

kezdődően – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 

alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát,  

e) 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 minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen.  

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett  

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről való hiányzás következményeit a 

szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.  
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 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő 

eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.  
 

Egyéb szankciók: 

   1 óra igazolatlan mulasztás –osztályfőnöki figyelmeztetés 

   2 óra igazolatlan mulasztás – osztályfőnöki intő 

   5 óra igazolatlan mulasztás – osztályfőnöki rovó 

10 óra igazolatlan mulasztás – igazgatói figyelmeztetés 

15 óra igazolatlan mulasztás – igazgatói intő 

20 óra igazolatlan mulasztás – igazgatói rovó 

30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás: 

         – tanköteles tanulóval szemben fegyelmi eljárás indítható 

           – a  nem tanköteles tanuló jogviszonya megszűnik,  feltéve hogy az iskola a tanulót   

            legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az  igazolatlan mulasztás    

            következményeire. 
 

Hiányzások igazolása: 

1. Minden tanulói mulasztást (tanórai, tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények, egyéb 

programok) igazolni kell. Az igazolás helye a tanuló ellenőrző könyve. 

.2. Az iskola által szervezett és a tanuló által választott tanórán kívüli foglalkozásokra 

kötelező járni. Kimaradni indokolt esetben, a tanuló és a szülő által is aláírt írásbeli kérelem 

igazgatóhoz történő benyújtásával, az igazgató engedélyével lehet. A kérelem elbírálásakor az 

igazgató meghallgatja a szaktanár véleményét is. A döntéséről az igazgató 10 munkanapon 

belül tájékoztatja a tanulót.  

3. Betegség esetén a tanulói mulasztást orvos igazolja. Az igazolást az ellenőrző könyvbe 

kell beíratni, és a szülővel is láttamoztatni.  
 

A házi orvosi igazolást csak az ellenőrzőben  fogadjuk el! 
 

4. Legfeljebb 3 napig tartó – az aznapi tanítási órák számától független - hiányzást a szülő, 

szakképző évfolyamon a tanuló is igazolhat (3x1; 1+2; 2+1). Az ennél hosszabb mulasztás 

esetén orvosi igazolás kell. 

5. Az időben tudható hiányzást (hivatalos idézés, vizsga, családi ok) előre be kell jelenteni az 

osztályfőnöknek. 

6. Az igazolást, a hiányzást követő első munkanapon, de legkésőbb a megjelenést követő első 

osztályfőnöki órán be kell mutatni az osztályfőnöknek. Szakképző évfolyamos tanuló, ha 

nincs osztályfőnöki órája, a megjelenést követő első napon köteles felkeresni az 

osztályfőnököt és az igazolását bemutatni. 

7. Ha a tanuló a mulasztást nem igazolja, vagy nem az 1.6. pontban meghatározott ideig 

igazol, a mulasztás igazolatlan. 

8. Amennyiben a tanuló nem előre bejelentett okból hiányzik, hiányzásának első napján a 

szülő köteles értesíteni (telefonon, sms-ben) az iskolát (osztályfőnök, iskolatitkár) a hiányzás 

tényéről. Ha ez nem történik meg, az osztályfőnöknek kell a tanuló szülőjénél érdeklődnie. 

  

Hiányzások engedélyezése: 

Rendkívüli esetekben (pl.:sítábor) a tanítási órákról való távolmaradásra három napig az 

osztályfőnök, három napon túl – az osztályfőnök véleményét meghallgatva – az igazgató 

adhat engedélyt. A távolmaradási engedélyt az igazgató indoklással elutasíthatja, ha az a 

tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítését veszélyezteti. 
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Végzős tanuló 2, utolsó előtti éves tanuló 1 alkalommal igazoltan részt vehet felsőoktatási 

intézmények nyílt napjain. A részvételi szándékot az osztályfőnöknek be kell jelenteni. A 

hiányzást az osztályfőnök igazolja. 

Tanulmányi versenyek döntőjére, pályamunka készítésére, nyelvvizsgára, előrehozott 

érettségi vizsgára való felkészüléshez jogosult a tanuló egy tanév során legfeljebb 2 napot 

igénybe venni. A tanulót a versenyre készítő szaktanár azonban ez alatt az idő alatt igényt 

tarthat rá, hogy a tanuló az időt vagy annak egy részét az iskolában töltse felkészüléssel. A 

tanulónak a hiányzást, az igénybe vett napok számát és az okot az osztályfőnöknek előre, az 

ellenőrző könyvben, írásban be kell jelentenie. A hiányzást az osztályfőnök igazolja. 

Bármely verseny (tantárgyi, sport, egyéb) napján, vagy vizsga napján a tanuló igazoltan 

hiányzik.  

Ha a tanuló kötelező iskolai szűrővizsgálaton vesz részt, mulasztását az osztályfőnök igazolja. 

Ha a tanuló tanítási időben az iskolaorvos rendelésén vesz részt, mulasztását az iskolaorvos 

igazolja. 

Állampolgári kötelezettség teljesítése esetén a hiányzást az okmány bemutatásával az 

osztályfőnök igazolja. 
 

 

2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére 

vonatkozó rendelkezések: 

 

A térítési díj, tandíj megállapításának szabályait mellékletben csatoljuk. 

 

A tandíj, térítési díj befizetése a gazdasági irodában történik készpénzben az ügyintézésre 

kijelölt időszakban, miután a tandíj, térítési díj összegének megállapításáról szóló igazgatói 

határozatot a tanuló átvette az abban foglalt határidőn belül. 

 

Az előre befizetett tandíj, térítési díj esetleges visszafizetéséről egyedi elbírálás alapján, 

kérelemre, az iskola igazgatója dönt. A visszafizetési határozatot az iskola gazdasági vezetője 

15 munkanapon belül teljesíti.  A visszafizetés  készpénzben történik szintén a gazdasági irodában. 

 

 

 

3. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás 

megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi 

jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje: 

 

 
Szociális ösztöndíjat az iskola akkor fizet, ha a költségvetése lehetővé teszi, illetve jogszabály 

előírja. 

Az arra jogosult tanulónak joga van szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban 

részesülni. A rendelet alapján járó kedvezményeket is igényelni kell! A lehetőségekről az 

osztályfőnök tájékoztatja diákjait a tanév első hetében. Az igényeket az előírt határidőig az 
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iskolatitkárhoz kell benyújtani. Az adható kedvezmények elbírálásáról az osztályfőnök ad 

tájékoztatást 30 napon belül.  

Szociális segély iránti kérelem a „Kiművelt emberfők” Alapítványhoz is benyújtható. A 

kérelem elbírálása a Kuratórium feladata. A Kuratórium döntéséről az iskola igazgatója 

tájékoztatja a tanulót 15 munkanapon belül. A bírálatnál előnyt élvez az a tanuló: 

ˇ Akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli 

ˇ Akit az egyik szülő egyedül nevel 

ˇ Akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 80%-át. 

ˇ Akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő 

ˇ Aki állami gondozott. 

Tanulmányi ösztöndíjat, szociális támogatást az iskolai költségvetés függvényében tud osztani 

az iskola. A lehetőségek ismeretében az iskola igazgatója pályázatot ír ki. Pályázatot adhat be 

az a tanuló, aki a pályázati feltételeknek megfelel. A pályázat elbírálásában az iskola 

igazgatója, az osztályfőnökök, és a diákbizottság vezetője vesz részt. A pályázat 

eredményéről a döntést követő 2. napon az iskola igazgatója tájékoztatja a tanulókat. 

 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás 

A normatív támogatás kielégítését követően a benyújtott további igényeket a könyvtári 

tankönyvkészlet határozza meg. A normatív támogatásra nem jogosult tanulók szociális 

helyzetük függvényében juthatnak támogatáshoz. Az igényt az iskolai tankönyvfelelősnek 

kell jelezniük, aki a tanuló osztályfőnöke és a könyvtáros tanár segítségével, az adott évi 

lehetőségek figyelembevételével dönt az odaítélésről. 

 

 
Tankönyvkölcsönzés 

A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év június 10-ig közzétételre kerül. A 

közzététel az iskolai faliújságon és az iskola honlapján történik. 

A kölcsönzött tankönyvek addig az időpontig állnak a tanuló rendelkezésére, ameddig az 

adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik. 

 

 

4. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók 

rendszeres tájékoztatásának rendje és formája: 

Tájékoztatás 
Minden tanulónak joga van hozzájutni a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához a 

szükséges információkhoz. E joga érvényesülése érdekében továbbtanulási ügyekben 

elsősorban osztályfőnökéhez fordulhat kérdéseivel. Tanácsot kérhet az iskola 

igazgatóhelyettesétől is, aki minden év január hónapjában általános tájékoztatást ad az 

érettségi vizsgáról és a továbbtanulásról.  

Minden tanulónak joga van személyesen vagy képviselő útján részt venni az érdekeit érintő 

döntések meghozatalában. E jog érvényesülése érdekében az iskolában osztály- illetve iskolai 

diákönkormányzat működik. A DÖK az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-

tájékoztató fóruma, érdekképviseleti szervezete, amely a tanulóközösségek által megválasztott 

küldöttekből áll. A tanuló e szervekbe választó és választható. A diákönkormányzat 
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véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 

tanulók nagyobb közösségét érintő (a létszám 51 %-a) valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti, akit a DÖK javaslatára az igazgató bíz meg 

legfeljebb 5 évre.  

A DÖK ülései nyilvánosak, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, 

javaslatait, kritikai megjegyzéseit. A tanulók feltett kérdéseikre érdemi választ kapnak.  

A DÖK működési rendjében meghatározottak szerint, évente legalább egy alkalommal 

diákközgyűlést tart a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének 

áttekintése céljából. A diákönkormányzat vezetője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. Az iskola igazgatója 

tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

A diákközgyűlés időpontját az iskolai munkatervben is rögzíteni kell. - A diákközgyűlés 

napirendi pontjait 15 nappal a megkezdés előtt nyilvánosságra kell hozni.  

 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezheti.  

A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

A diákönkormányzat működéséhez az iskola az alábbiakat biztosítja: 

 támogatás iskolai szintű programokhoz, szükség esetén felügyelet, szervezési segítség, 

 helyiség az önkormányzati rendezvényekhez,  

 faliújság,  

 iskolarádió működési feltételeinek biztosítása, a műsor tartalmáért felelős szerkesztő 

kiválasztása, megbízása, ellenőrzése a DÖK joga és felelőssége  

 iskolaújság szerkesztéséhez működési feltételek biztosítása: fénymásoló, papír,  

 webes felület, 

 folyosói képújság 

A diákönkormányzat működésének részletes szabályait az iskolai, a DÖK Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint jogszabály tartalmazza. 

Minden tanulónak jogában áll személyesen vagy képviselő útján az iskola vezetőségéhez, a 

diákönkormányzathoz, az iskolaszékhez fordulni kérdéseivel, javaslataival, véleményével.  

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondani az őt nevelő és oktató 

pedagógus munkájáról. E jog érvényesülése érdekében az iskolai diákönkormányzat tanév 

végén működtetheti a tanulói értékelési rendszert, értékelheti tanárai munkáját. 

A tanulók által észlelt hibák, működési rendellenességek jelzésére a Tanulói észrevételek 

című lap használható, amelynek kitöltése minden tanulónak joga. A kitöltött lapokat az iskolai 

diákönkormányzat által kihelyezett gyűjtőládába kell dobni. A gyűjtőláda kezelése a 

diákönkormányzat feladata, felelőse a diákönkormányzatot segítő tanár. 

Egyéb szervek és vezetőik elérhetőségéről az iskolatitkár ad felvilágosítást.  

A tanuló kérdéseire, javaslataira, véleményére 30 napon belül az illetékes személynek érdemi 

választ kell adnia. 

Iskolánkban a tanulók nagyobb csoportjának egy évfolyam, illetve egy szakmacsoport tanulói 

számítanak, nagyobb közösség alatt a tanulólétszám 51%-át értjük. 

 Az iskolaszék tájékoztatást kérhet, illetve tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestület 

értekezletein az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor.  

Amennyiben bármely fél (diák, tanár, alkalmazott, szülő) azt tapasztalja, hogy a házirendet 

megsértették, akkor jogainak érvényesítése érdekében: személyesen vagy megbízott által 

szóbeli vagy írásbeli panasszal élhet az iskola igazgatójánál. 

Törvényességi kérelmet lehet benyújtani a fenntartó képviselőjéhez. 
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5.  A tanulók jutalmazásának elvei és formái: 

Jutalmak 
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

Ezen túlmenően elismeri a tanuló eredményes kulturális tevékenységét, kimagasló 

sportteljesítményét. 

 

 Év közben 

 Szaktanári dicséret szóban, ellenőrzőbe írva 

 Osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva 

 Igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva, igazgatói dicséret az iskolaközösség előtt 

 

Az iskola legjobb tanulóinak név- és rangsorát félévente kitesszük a dicsőségtáblára. (4,5 

feletti átlag) 

 

Év végén 

 Bizonyítványba írt szaktanári dicséret, általános tanulmányi munkát elismerő dicséret 

 Oklevél, jutalomkönyv, igazgatói dicséret az iskolaközösség előtt 

A tanévzáró ünnepélyen az iskolai versenyek helyezettjei valamint az osztályok tanulói 

tanulmányi, közösségi, kulturális, sport, stb. területen elért eredményeikért elismerést, 

oklevelet, ajándékkönyvet vagy könyvutalványt kapnak. Az osztályok tanulóiról, az osztállyal 

egyeztetett javaslat alapján az osztályfőnök dönt.  

 Házi versenyek 

A legjobb „közgazdász”, a legjobb „informatikus”, „az iskola legkiválóbb tanulója, az iskola 

legkiválóbb nyelvtanulója” és a „Legjobb osztályközösség”cím odaítélése. Az egyéni címek 

elnyerésére az iskola igazgatója, nyelvi, közgazdász illetve informatikai munkaközössége 

évente pályázatot ír ki. A versenyek helyezettjei a „Kiművelt emberfők” Alapítványtól  

igényelt és megkapott összegből részesülnek az anyagi helyzet függvényében méltó pénz- ill. 

egyéb jutalomban. 

A versenyek győztesének, valamint az országos tanulmányi versenyeken az első 10 közé 

bejutott tanulóknak fényképeit elhelyezzük az emeleti dicsőségfalon.  

Dicséretek 

 Szaktanári dicséret: szaktanár adja a tantárgyában elért eredményes munkáért. 

Bejegyzi a naplóba, év közben a tanuló ellenőrzőjébe. Félév végén és év végén a 

szaktanár jelzése alapján a naplóból a bizonyítványba (félévi értesítőbe) és a 

törzskönyvbe is az osztályfőnök vezeti be. 

 Osztályfőnöki dicséret: az osztály vagy az iskola érdekében végzett munka alapján az 

osztályfőnök adja. Bejegyzi a naplóba, a tanuló ellenőrzőjébe. A szülőket az 

ellenőrzőn keresztül tájékoztatja. Az osztályközösség szóbeli tájékoztatást kap. 

 Igazgatói dicséret: az iskola hírnevét a teljesítményükkel növelő tanulóknak adja az 

igazgató. A dicséret adását az iskola minden dolgozója, tanulója, tanári és tanulói 
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közössége kezdeményezheti. Az igazgató a dicséretet beírja a tanuló ellenőrző 

könyvébe vagy a tanulónak oklevelet ad át. Az iskolaközösség szóbeli tájékoztatást 

kap. 

 Nevelőtestületi dicséret: az iskolaközösség érdekében folyamatosan végzett, igen 

jelentős tevékenységért a nevelőtestület jegyzőkönyvi dicséretben részesítheti a 

tanulót. Erről az osztályfőnök előterjesztése alapján a nevelőtestület dönt. Az 

osztályfőnök rögzíti a naplóban, a bizonyítványban és a törzskönyvben. Az igazgató 

az iskolai ünnepélyen ismerteti a tanulókkal a döntést. 

 

Széchenyi osztály 

Az év végi tanulmányi eredmény alapján a legjobb átlagot elérő osztály megkapja a 

Széchenyi-osztály címet, s a terem ajtajára felkerül a Széchenyi-osztály tábla. Az eredményt 

az iskola igazgatója a tanévzáró ünnepélyen közli az iskolaközösséggel. Jutalmuk: a 

következő tanévben egy tanítási nappal szabadon rendelkeznek. Amennyiben a címet végzős 

osztály nyeri el, jutalmuk szóbeli dicséret. Az „Örökös Széchenyi-osztály” címet az a 

tanulóközösség nyerheti el, amely 4 éven keresztül (nyelvi előkészítősöknél 5 év) év végén a 

legmagasabb tanulmányi átlag alapján Széchenyi-osztály volt. Névsoruk kikerül az emeleti 

folyosón lévő dicsőségfalra.  

 

6. A fegyelmező intézkedések formái és elvei: 

A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve súlyos vétség esetén fegyelmi 

intézkedést vonhat maga után. 

Fegyelmező intézkedést kezdeményezhetnek az iskola dolgozói, tanulói, valamint 

közösségeik, képviselőik. 

A kialakult helyzet tisztázása az osztályfőnök (szaktanár) feladata. 

Az írásban adott fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és az osztálynaplóba 

be kell írni. A beírást a szülővel a tanulónak alá kell íratnia.  

A tanulók szabályszegését, kötelezettségmulasztását, valamint az ezekhez kapcsolódó 

fegyelmező intézkedéseket a magatartás és a szorgalom minősítésénél  figyelembe kell venni. 

 

A fegyelmezés fokozatai és formái 

A fegyelmező intézkedéseknél a fokozatosság elve érvényesül. 

A fokozatosság elvétől a vétek súlyától függően el lehet térni. Súlyosabb esetekben az 

osztályfőnök javaslata alapján, az igazgató dönt, hogy a fegyelmezést osztályfőnöki vagy 

igazgatói hatáskörben intézik. Ekkor dönt az iskola igazgatója arról is, hogy elrendeli-e 

fegyelmi vizsgálat lefolytatását. 

Súlyos kötelességszegésnek minősül:  

 az iskola tanulói, vezetősége, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságának 

megsértése.  

 egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, kábítószer) fogyasztása, fogyasztásra 

való felbujtás.  

 szándékos károkozás.  

 mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek.  
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 Figyelmeztetés formái és fokozatai: 

 Figyelmeztetés négyszemközt, figyelmeztetés közösség előtt 

 Írásbeli figyelmeztetés (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) – az igazgatói 

elmarasztalásokat az iskola hirdetőtábláján  közzé tesszük. 

 Eltiltás a közösségi érdek érvényesülését veszélyeztető fegyelmezetlen magatartás 

miatt, pl. osztálykirándulásról, nem kötelező tanórán való részvételtől.  

Az a tanuló, aki – az osztályfőnök és/vagy az osztály döntése alapján – az év során 

tanúsított, házirendbe ütköző magatartása miatt nem vehet részt az osztálykiránduláson, 

köteles az adott tanítás nélküli munkanapot az iskolában közösségi munka végzésével 

tölteni. 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

 A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában 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. Ekkor a szülő köteles új 

iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése 

a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét 

napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. A  d) pontban szabályozott fegyelmi 

büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola 

igazgatójával megállapodott. A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 

7. Elektronikus naplóhoz a szülő részéről történő 

hozzáférés módja: 

Minden egyes tanuló e-mail címet kap jelszóval, mely lehetővé teszi a szülő részéről az 

elektronikus naplóhoz való hozzáférést. Ezt az osztályfőnökök beíratják az ellenőrzőbe. A 
szülő aláírásával jelzi, hogy tudomásul vette. 

8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, 

az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje: 

 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a házirend mellékletét 
képezik. 
 
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Az 

osztályozó vizsgára kötelezett tanuló a szaktanárral történő egyeztetést követően vizsgázik az 
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igazgató által meghatározott időszakban. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Az igazgató 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell.  

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 A különbözeti  vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Iskolánkban ez 

a félévet, illetve év végét megelőző egy hónapon belül tehető. 

 Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, 

különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – 

független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel 

a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó 

az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott 

tantárgy tanítására.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

 

 

9. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint 

a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a 

csengetési rend: 

 

A tanórai foglalkozások rendje: 

A tanítási órák időtartama 45 perc. A 0., 7. és 8. órák 40 percesek. A 0. órák tartásához az 

iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértését megkérjük. Dupla órák szünet közbeiktatása 

nélkül is tarthatók dolgozatírás esetén, vagy tanórán kívüli foglalkozásoknál. Az összevont 

órát tartó pedagógus köteles felügyelni az összevonás miatt az általános tanítási óra idején 

szünetet tartó diákokra. 

Az órák kezdetét és végét csengetés jelzi. Az óraközi szüneteket az osztálytermekben, a 

folyosókon, az aulában vagy az udvaron tölthetik a tanulók, választásuk szerint. Az óraközi 

szünetek rendjét az ügyeletre beosztott pedagógusok felügyelik. 
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       Csengetési rend 

0 07:15 07:55 

1 08:00 08:45 

2 08:55 09:40 

3 09:50 10:35 

4 10:45 11:30 

5 11:40 12:25 

6 12:35 13:20 

7 13:25 14:05 

8 14:10 14:50 

 

Főétkezés az iskolában nem történik, így arra nem biztosítunk hosszabb szünetet. 

 

10.  Az iskolai munkarend: 

 Nyitva tartás 

Az iskola épülete tanítási napon 6 órától 16 óráig, illetve a szervezett foglalkozások 

befejezéséig tart nyitva. 

Tanítási szünetekben munkanapokon 7.30-13.00 óráig, a nyári szünetben szerdánként 8-14 

óra között van hivatali idő. 

 Ügyintézés 

Hivatalos ügyek intézésére az iskolatitkárnál a gazdasági irodában minden tanítási napon 

reggel 7,40-7,55 között, a 3. óra utáni szünetben és 13 óra után van lehetőség. Egyéb 

időpontban nincs ügyfélfogadás. 

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyek intézése a gazdasági vezetőnél a gazdasági irodában 

hétfőn a 3. óra utáni szünetben és 13 óra után lehetséges. 

 

 Az étkezési térítési díjakat hetente, minden hétfőn a 3. óra utáni szünetben és 13 óra után a 

gazdasági irodában kell befizetni. Étkezést lemondani két nappal előbb lehet. Visszatérítést 

csak lemondás után áll módunkban visszafizetni, ez a következő heti díjból levonásra kerül. 

Tanórán kívüli, alkalomszerű délutáni foglalkozások céljára az iskola termei előzetes 

bejelentés alapján – az iskolavezetés jóváhagyásával – vehetők igénybe, pedagógus vagy 

nagykorú személy felügyeletével.  

Az iskola területét tanítási idő alatt (lyukasórán is) tilos elhagyni! 

Aki ezt a szabályt megszegi -  fegyelmező, fegyelmi büntetésben részesül. 
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Értékmegőrzés 

A tanulók az iskola folyosóin elhelyezett zárható szekrényeket kapnak a tanulói jogviszony 

első tanítási évének első hetében az iskolatitkártól. A szekrényekre vonatkozó szabályokat e 

házirend melléklete tartalmazza. 

Ha a tanuló az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat, 

értékes tárgyakat, nagyobb összegű pénzt is hoz, az iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy azt 

megőrzésre leadja-e a gazdasági irodában az iskolatitkárnak, vagy a folyosói zárható 

szekrényében tartja. Nem tarthatja az osztályteremben, az iskolatáskájában. Az iskola 

felelősséget csak a gazdasági irodában leadott tárgyakért vállal. 

Az iskola területén talált tárgyakat a gazdasági irodában az iskolatitkárnak kell leadni.  

Ha a tanuló az iskolába kerékpárral, kismotorral érkezik, azt az iskola hátsó udvarán 

kialakított tárolóban, lezárva helyezheti el. 
 

Az iskolarádió műsorideje 

Iskolarádió minden szünetben működhet. Működtetése a diákönkormányzat által megbízott 

szerkesztő feladata.  

 

 

 Rendezvények 

Az iskolai rendezvények 21 óráig tarthatók. A gólyabál, szalagavató bál időtartamáról a 

rendező osztályok képviselője és az igazgató állapodnak meg. 

 Diákbál a DÖK kérésére 22 óráig tarthat. 

 
  Csalás esete 

Annak a tanulónak, aki írásbeli számonkérésnél, dolgozatírásnál meg nem engedett 

segédeszközt használ (jegyzet, könyv, puska, mobiltelefon, stb.), dolgozatát a szaktanár 

elégtelenre értékeli.   
  

 Ellenőrző könyv 
A tanórán a szaktanár által meghatározott felszereléssel és az ellenőrző könyvvel kell részt 

venni. Bármely iskolai munkával, tanulóval kapcsolatos közleményt az ellenőrzőben kell 

rögzíteni. A kapott jegyeket a tanuló köteles az ellenőrző könyvébe beírni. Az információkat a 

szülőkkel alá kell íratni. Az ellenőrzés az osztályfőnök feladata. 
  

  Telefon 

A mobil-telefon csak és kizárólag óraközi szünetekben és tanítási órák után használható. 

 A tanítási órákon kikapcsolt állapotban maradhat a tanulónál, pedagógusnál. 

 A telefon használata tanítási órákon tilos! 
  

 Munka zavarásának esete 

A tanítási órán tilos minden olyan tanulói magatartás, amely zavarja a tanulótársak tanuláshoz 

való jogát, a pedagógus munkáját. 

Tilos a tanítási órákon étkezni, inni, rágógumizni, játszani, azaz olyan tevékenységet végezni, 

amely akadályozza a tanulót a tanítási óra követelményeinek teljesítésében. 

 
Minden tanuló kötelessége, hogy közreműködjön saját környezetének és az általa használt 

eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 
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Az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen. A tanteremben, a folyosón, a 

mellékhelyiségekben, az udvaron, a szemetet a gyűjtőbe helyezze. Ha erre az iskola felnőtt 

dolgozója külön kéri, köteles a kérést teljesíteni. 

A számítógépeket, a multimédiás eszközöket, a testneveléshez és sporthoz használt 

sportszereket rendeltetésének megfelelően használja. Ezen eszközök kezelésére vonatkozó 

külön szabályzatot köteles betartani. A betartás ellenőrzése a szaktanár feladata. 

A padok, székek firkálása rongálásnak minősül, mindenki felelős a sajátjáért. 

 Év végén minden osztály köteles a tantermében lévő padokat, székeket, ablakpárkányokat, 

függönyöket, stb. eredeti állapotában átadni, ha szükséges, letisztítani. E kötelezettségek 

betartását az osztályfőnök ellenőrzi. 

 

Az iskola munkahely, ahol ennek megfelelő, a jó ízlés normáit szem előtt tartó öltözékben 

kell megjelenni. 

Az ünnepi öltözet lányok esetében sötét – lehetőleg fekete, – térdig érő szoknya, fehér blúz, 

iskolasál. A fiúk ünnepi öltözéke sötét nadrág, fehér ing, iskolai nyakkendő. Lányok és fiúk 

számára egyaránt az ünnepi öltözethez illő fekete cipő. 

 

 A 2014/2015-ös tannévtől felmenő rendszerben a lányok fehér blúzát a matrózblúz (rajta 

iskola jelvény) váltja fel. 
 
Testnevelés órán:  

- a lányok öltözete: biciklis nadrág, fehér/széchenyis  póló és fehér zokni 

- a fiúk öltözete: fekete tornanadrág, fehér/széchenyis póló és fehér zokni 

Balesetvédelmi okokból a hosszú hajat össze kell kötni, továbbá tilos ékszerek 

viselése, beleértve a nem látható helyen lévő testékszereket is! 

A nem az előírásoknak való megjelenés és felszerelés szankciója azonos a felszerelés 

hiányának szankciójával. 

 

A saját vagy mások munkáját zavaró, mások figyelmét elvonó, mások vallási, etnikai 

hovatartozását, politikai meggyőződését sértő megjelenés az iskola szellemiségével ellentétes, 

ezért kerülendő. 

 

Az iskola munkahely, és mint ilyen, nem színtere a magánélet körébe tartozó 

megnyilvánulásoknak. Minden tanulónak kötelessége a munkahelyekre vonatkozó 

illemszabályokat, viselkedési normákat betartani, a magánéletét pedig az iskola falain kívül 

élni.  

 

A tanítási órák illetve olyan iskolai rendezvények előkészítéséhez és lezárásához, amely nem 

köthető tanulói csoporthoz, a szaktanár illetve a rendezvény megszervezésével megbízott 

pedagógus kérhet tanulói segítséget. A pedagógus irányításával a tanuló köteles a 

megbízatást teljesíteni! 

A feladatokról az osztályfőnök az éves iskolai munkaterv ismertetésekor ad tájékoztatást 

tanulóinak osztályfőnöki órán, a szülőknek szülői értekezleten. 

Minden egyéb rendezvény, amely nem köthető osztályfeladatokhoz, az egyéb módon 

szerveződött tanulói csoportok tanulóinak feladata (például: irodalmi színpad, énekkar, 

sportkör, stb.). A feladatok végrehajtásának ellenőrzését az iskola igazgatója által megbízott 

pedagógus látja el. Ezeket a  feladatokat az éves működési terv megbeszélésekor ismerteti 

tanulóival a szaktanár. 
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Az iskolai diákönkormányzat által szabadon felhasználható diáknapi rendezvény előkészítése, 

megtartása, és lezárása a diákönkormányzat vagy az általa megbízott osztály, tanulócsoport 

feladata. A feladat megvalósításának ellenőre a diákönkormányzatot segítő pedagógus, aki 

kérheti az osztályfőnökök segítségét. 

 

Minden tanulónak kötelessége, hogy az iskolai hagyományoknak megfelelően ellássa hetesi 

feladatait. Egy osztályban mindig 2 hetes van. A tanulói sorrendet az osztályfőnök állapítja 

meg. A beosztást az osztály hirdetőtáblájára ki kell tenni. Az osztályfőnök az osztálynapló 

haladási oldalán feltűnteti az adott héten hetesi feladatokat ellátó tanulók nevét. 

A nem osztályszinten szerveződő tanulói csoportokban a szaktanár állapítja meg a sorrendet. 

A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken az utolsó tanítási órát követően ér 

véget.  

Ha egy osztályban mindkét hetes hiányzik, külön figyelmeztetés nélkül a névsorban 

következő vállalja a hetesi teendők ellátását.  

  Feladatai a szünetben és az óra elején: 
A hetesek gondoskodnak a tanterem rendjéről. Feladataik közé tartozik a szellőztetés, tábla 

letörlése, krétáról, szivacsról gondoskodni. 

A hetes felírja a tábla jobb sarkába a dátumot és a hiányzó tanulók nevét. 

A hetes jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály (tanulócsoport) létszámát és a 

hiányzó tanulók nevét.  

Ha a tanár becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg, a hetes jelenti az igazgatóhelyettesi 

irodában vagy a nevelői szobában, az iskola igazgatójának, illetve a gazdasági irodában. 

 Feladata órák után: 

Az utolsó tanítási óra végén a székek asztalokra történő felhelyeztetése - az órát befejező 

tanár felügyelete mellett - a hetes feladata. 

Az osztálytermek rendjét a tanítási órák után az ügyeletes tanár ellenőrzi, s észrevételeit a 

nevelői szobában elhelyezett füzetben rögzíti. A bejegyzéseket az osztályfőnökök 

figyelemmel kísérik, és a hetesi feladatot ellátó tanulók munkáját minősítik. 

 

11.  A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával 

kapcsolatos eljárási kérdések:  

 

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanítási óra.  

 A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott 

osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási 

órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi 

tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.  

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a 

tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a 

tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni 

kell.  

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A 

tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon 

választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.  
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Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése 

csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő 

beiratkozás – a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti.  

Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon választott 

tanítási órán kíván részt venni.  

 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá 

ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.  

 

Az iskola igazgatója minden év január 31-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A 

tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét.  

 A tanuló február15-ig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését, melyet ő is és szülője is aláír. Ezen a választáson az utolsó tanítási napig módosíthat – 

szeptember elsejétől már nem iratkozhat ki, szintet sem változtathat, azaz az általa választott 

tanórákra (tantárgy, szint) kötelező járnia az utolsó tanítási napig. Ha a tanuló iskolakezdés vagy 

iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti 

elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.  

 

 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól 

az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.  

 
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 

tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén e 

tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell eljárni.  

 

 

12.  Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és 

az iskolához tartozó területek használatának rendje: 
 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a 

felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak 

szerint az okozott kár megtérítésére.  

Eszerint: 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. A kártérítés 

mértéke nem haladhatja meg 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, 
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b) 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 - öthavi összegét. 

 

A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 

elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. Nem kell 

megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 
 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási 

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy 

évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 
 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 
 a második év végére legfeljebb 50 %-os 
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 
 a  negyedik év végére 100 %-os lehet.  

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 

az iskolának megtéríteni. 

Módjai: 

1. ugyanolyan könyv beszerzése 

2. anyagi kártérítés 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben 

az igazgató szava döntő. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak 

a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át 

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át 

 

 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a 

kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott 

kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 

A kártérítési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése 

Lehetséges a kártérítési kötelezettség mérséklése, ill. elengedése, ha a tankönyv 

megrongálódásával, elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető vagy nem bizonyítható a 

tanuló szándékossága. 

Erről az igazgató a könyvtáros javaslatára dönt. 

 A Sportcsarnok-használat rendje 

A Sportcsarnok játékterét és kiszolgáló helyiségeit iskolai testnevelés és tömegsport órák 

megtartása céljából vehetjük igénybe. 
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Az öltözőket csak a tanóra és tömegsport megkezdése előtt fél órával, felelős megjelölésével 

lehet igénybe venni. 

Az öltözők és kiszolgáló helyiségek kulcsait a felelős aláírás ellenében veheti át a portán, és 

az ügyeletesnek kell visszaadnia. 

A tanulók a játékteret csak az öltözőkön keresztül közelíthetik meg. 

Vagyonvédelem miatt az öltözőket zárni kell, mert az öltözőkben elhelyezett ruhák, 

értéktárgyak, felszerelések és szerelvények megőrzése a résztvevők feladata. Az elveszett 

tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal! 

A játéktérre belépni csak letisztított talpú sportcipőben szabad! Tanórai testnevelésen, edzésen 

és mérkőzésen fekete talpú sportcipő használata TILOS! 

A játéktéren csak hibátlan állapotú sporteszközt szabad használni. A meghibásodást jelenteni 

kell a tanárnak. 

A sportszereket használat után a kijelölt helyükre a résztvevőknek kell visszahelyezni.  

A játéktérre frissítőt kizárólag műanyag palackban szabad felvinni. A játéktérre és az 

öltözőkbe ételt bevinni tilos! 

A tanulók a játéktérre csak tanári felügyelettel léphetnek. 

 Könyvtárhasználati szabályzat 

Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a 

könyvtáros tanár a felelős. 

Az iskola könyvtára a könyvtári órákon áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. 

Használati rendjét a könyvtár vezetője szabályozza. 

Működését saját szabályzat tartalmazza. 

A könyvtár működése: 

A könyvtárat az intézmény valamennyi alkalmazottja és tanulója használhatja. 

Beiratkozni külön nem kell. 

A kölcsönzésről a tanár nyilvántartást vezet, melyet a könyvtáros és a kölcsönző is aláír. 

Működési rend: 

A könyvtár heti 10 órát tart nyitva a kiírás szerint. 

A könyvtárban diák csak felügyelettel tartózkodhat. Tanítási óra szervezhető a könyvtárban a 

fenti időpontokon túl is. 

A könyvtár teljes működési szabályzata és gyűjtőköre az SZMSZ melléklete. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

 

 Forrás Idegen Nyelvi Tanulóközpont használati szabályzata 

A Forrás Központ által támogatott idegen nyelvi könyvtár német és angol nyelvű 

dokumentumokat tartalmaz.  

Az állomány teremben való helyét az egyes országok nemzeti színű zászlói jelzik. 

Az állomány szépirodalmi része kölcsönözhető, míg szakirodalmi része kizárólag helyben 

használható. 

Beiratkozás: 

Aki a könyvtár állományát használja, kötelező beiratkoznia! 

A beiratkozási díj 300 Ft egy tanévre. 

A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, ami adatain kívül tartalmazza a kikölcsönzött 

könyvek darabszámát és a kölcsönzés határidejét. 

Kölcsönzés: 
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A könyvtárból egyszerre maximum 3 dokumentum (könyv, CD, DVD, hang- illetve 

videokazetta…) kölcsönözhető. (Ha egy könyvnek CD, DVD, hang- vagy videokazetta 

melléklete van, akkor az 2 db kölcsönzésnek számít!) 

Annak az olvasónak, aki a határidő lejártáig nem hozza vissza a nála lévő dokumentumo(ka)t  

-  és ezt a felszólító levél után is elmulasztja  - , azok értékét ki kell fizetnie. 

Ha a kikölcsönzött dokumentum(ok) elvesztek, az(ok) árát szintén meg kell térítenie. 

A könyvtárban lehetőség van az ott található számítógépen, az állományban található CD-kbe, 

DVD-kbe, illetve videokazettákba való betekintésre is. 

Számítástechnika termek használati rendje 

A tanuló csak tanárral együtt léphet a terembe, a termeket a tanár nyitja és zárja. 

A termekben étkezni és italt fogyasztani tilos. 

A gépek csak a tanár utasítására helyezhetők üzembe. 

Burkolat nélküli gépeken a tanulóknak dolgozniuk tilos. 

Feszültség alatt lévő gépekbe nyúlniuk tilos. 

Tanuló a számítógépek dobozát nem nyithatja fel, kapcsolókat nem állíthat át. 

A géptermekben kiemelt fontosságú az ülésrend vezetése, betartatása, hogy az esetleges 

problémák személyekhez köthetők legyenek. 

Ha a tanuló a tanóra elején a gépén meghibásodást, sérülést, hiányt észlel, 

haladéktalanul köteles a szaktanárnak jelenteni, aki azt megvizsgálja, és a tényt bevezeti 

a szaktanteremben található, erre a célra szolgáló füzetbe. Amennyiben a tanuló ezt a 

kötelességét elmulasztja, ő válik felelősségre vonhatóvá a gép hibájáért, sérüléséért, 

hiányosságáért. 

A gépek kábeleire rálépni, azokat megtörni tilos. 

A gépekre idegen tárgyakat helyezni tilos. 

Az asztalon lévő gépek nem tologathatóak. 

A gépekre idegen programokat feltölteni tilos. 

Ügyelni kell a tanulóknak a gépek szabályos bekapcsolására és leállítására egyaránt. 

Elektromos tüzet vízzel oltani tilos. 

A tanuló a gépteremben legfeljebb az iskolai ügyelet időtartamának végéig (délután 4 óra) 

tartózkodhat tanári felügyelet mellett. 

A szándékosan vagy tudatlanságból elkövetett hibákért az elkövető anyagilag és erkölcsileg 

felelős. 

 Tanulói tároló szekrények használatának rendje 

Az intézmény a tanulók használatára átadja a folyosón lévő szekrényeket, az alábbiak 

ismeretében: 

A szekrények számozottak. 

Minden szekrényhez két kulcs tartozik, amelyből  

1 példány a tanulóé 

1 példány az iskoláé 

A tanulói kulcsok névre szólnak. 

Az iskolai kulcsok csak számot tartalmaznak, és elzárva őrizendők. 

A használatba vételhez az iskola 700 Ft kauciót kér. 

Ez az összeg szolgál kulcselvesztés esetén zárcseréhez. Ilyen esetben újabb letétet kérünk. 

A kaució összege a tanulmányi idő végén a kulcs (bilétával együtt) visszaszolgáltatásakor 

visszajár a tanulónak. 

A tanuló köteles a szekrény állagát megőrizni, tisztántartásáról gondoskodni. 
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Minden tanév végén a tanuló köteles a szekrényét kiüríteni. 

A szekrényekkel kapcsolatos bárminemű gonddal az iskolatitkárt kell megkeresni. 

A stúdió használatának szabályai 

A stúdióban az iskolarádió működtetéséhez és az iskolai rendezvények hangosításához 

szükséges berendezések vannak.  

A berendezések működőképességért a stúdiós tanuló felelős. 

Az iskolarádió műsorának szerkesztése a DÖK által kiválasztott, megbízott és ellenőrzött 

szerkesztő feladata.  

A stúdió helyiségében csak a stúdiós és a szerkesztő tanulók tartózkodhatnak.    

Az összes berendezés működőképességének biztosítása a stúdiós tanuló feladata, de az 

iskolarádió működtetéséhez rendelkezésére bocsátott berendezések hiánytalan meglétéért a 

szerkesztő is felelősséggel tartozik. 

A rádióval kapcsolatos észrevételeket, kívánságokat a kívánságdobozba kell beletenni, vagy a 

felelősöket megkeresni, de csak stúdión kívül. 

 

 

 

13.  Az iskola által szervezett, a pedagógiai program 
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken 
elvárt tanulói magatartás 
 
Az intézmény által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken tanulóinktól elvárjuk a 

fegyelmezett, kulturált magatartást, az iskolai rendezvényekre általában vonatkozó szabályok 

betartását. A szándékosan vagy gondatlanságból bekövetkező károkat az okozónak – 

fegyelmi felelősségre vonás mellett – meg kell téríteni. 

 
 A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók 

részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett 

rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.  A szeszesital birtoklása is tilos. 

Továbbá tilos kábítószer, illetve bármilyen fokon kábítószernek minősíthető anyag 

birtoklása és fogyasztása; szeszesital vagy kábítószernek minősíthető készítmény hatása alatt 

való megjelenés az iskolában vagy rendezvényein. 

Amennyiben bárkinek tudomására jut, hogy valaki ilyen anyagot fogyaszt vagy eladásra, 

kipróbálásra kínál, azt haladéktalanul köteles jelenteni osztályfőnökének, az igazgatónak vagy  

a legközelebbi tanárnak. 
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22.  Az osztályozó vizsga követelményei 
 

Történelem 
4 éves képzés 

9. évfolyam 

I. Az őskor és az ókori Kelet 

II. Az ókori Görögország 

III. Az ókori Róma 

IV. A korai feudalizmus története Európában 

V. A magyar nép története az államalapításig 

Mindennapi életmódtörténet: 1 kötelező téma 

- a család szerepe az ókori kultúrákban 

- eltérő elméletek, mítoszok a magyarok őstörténetében 

10. évfolyam 

I. Az érett középkor 

II. Az Árpád-házi királyok kora 

III. A késő középkor 

IV. Magyarország a XIV-XV. században 

V. Kora újkor (1490-1721) 

VI. Magyarország története a kora újkorban (1490-1711) 

Mindennapi élet, életmódtörténet 

- Bűn és bűnüldözés a középkorban 

- A kora újkori állam fejlődési sajátosságai: az abszolutizmus 

 

11. évfolyam 

 

I. A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora 

II. Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalom keretei között (1711-1790) 

III. A polgárosodás kezdete Magyarországon (1790-1847) 

IV. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49. 

V. A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849-1914) 

VI. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849-1914 

 

11. évfolyam 

Emelt szintű érettségi 

Témakörök 

I.  A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (1721-1849) 

II. Magyarország újjászervezése a Habsburg Birodalmon keretei között (1711-1790) 

III. A polgárosodás kezdetei Magyarországon (1790-1847) 

IV. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49 

V. A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849-1914) 

VI. A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849-1914) 
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12. évfolyam 

Témakörök 

I. Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914-1929) 

II. Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország élete 

(1914-1931) 

III. A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929-1945) 

IV. Magyarország a nagy gazdasági világválságtól a második világháborús összeomlásig 

(1931-1945) 

V. Jelenkor (1945-napjainkig) 

VI. Magyarország a második világháborúban 

 

  

12. évfolyam 

emelt szintű érettségire felkészítő 

Témakörök 

I. Az első világháborútól a nagy gazdasági világválságig (1914-1929) 

II. Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország élete 

(1914-1931) 

III. A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929-1945) 

IV. Magyarország a nagy gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig      (1931-

1945) 

V. A jelenkor (1945-napjainkig)  

VI. Magyarország a második világháború után (1945-napjainkig) 

 

5 éves képzés 

9 évfolyam NYEK-es osztály 

Témakörök 

I. A történelem fogalma, tárgya, módszerei és segédtudományai 

II. Heraldika: a címerek kialakulása és a magyar címerek jelképei 

III. Vexillológia: a zászlók kialakulása és a magyar zászló története 

IV. Inszigniológia: jelképek és a magyar koronázási ékszerek története 

V. Kronológia: a különböző időszámítási módszerek összehasonlítása 

VI. Hely- és családtörténet kutatás módszerei 

 

 

Magyar nyelv 

 
 

9. évfolyam 

Kommunikációs folyamat tényezőinek ismerete 

A tömegkommunikáció sajátosságainak ismerete 

A nyelvi szintek: fonémák, morfémák, lexémák, szintagmák, mondatok felismerése és 

jellemzése 

A szóalkotás módjai 

A magyar helyesírási rendszer alkalmazása 
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Nyelvi és nem nyelvi jelek 

A szöveg szerkezeti sajátosságai 

 

10. évfolyam 

Szövegtípusok felismerése és osztályozása 

Hivatalos szövegtípusok elkészítése 

Retorikai alapismeretek ismerete és gyakorlati alkalmazása 

Érveló szöveg készítése 

 

11.évfolyam 

Stílusmeghatározó tényezők 

Stíluseszközök felismerése 

Stílusrétegek és azok jellegzetességeinek ismerete 

A nyelvművelés kérdései és lehetőségei 

 

12.évfolyam 

A nyelv és a gondolkodás, a nyelv és a társadalom összefüggései 

A magyar nyelv eredete és története 

A határon túli magyarok nyelvhasználatának kérdései 

A magyar nyelv változatai: nyelvjárások és csoportnyelvek 

        Irodalom 
          9. évfolyam 

         A Biblia és hatása az irodalomra 

       Az antikvitás irodalmi újításai a műfajok és az időmértékes verselés területén 

   Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei: antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk 

   A fent említett korszakok legfontosabb alkotói:  

      antikvitás: Szophoklész, Horatius, Vergilius 

       középkor:Dante, Villon 

        reneszánsz: Boccaccio, Janus Pannonius, Shakespeare,Balassi Bálint 

    barokk:Zrínyi Miklós 

         
           10. évfolyam 

         Irodalomtörténeti korszakok jellegzetességei:felvilágosodás, romantika 

    A fent említett korszakok legfontosabb alkotói: 

      Felvilágosodás: Moliere,Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

     Romantika:Katona József,Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór 

 
           11.évfolyam 

         A líra megújítói a XIX: század második felében: szimbolisták, impresszionisták 

   Az orosz realizmus és alkotói 

        Madách Imre és Az ember tragédiája 

       Mikszáth Kálmán 

         A Nyugat első nemzedéke: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond,Tóth Árpád, Juhász Gyula 

           12. évfolyam 

         József Attila 

         Radnóti Miklós 

         Örkény István 

         Pilinszky János 
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Franz Kafka 

         Thomas Mann 

 
 

      NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ   
         ANGOL NYELV 
Szóbeli témakörök: (konkrét témák)(9.-13. 
évfolyamig) 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társdalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 
Kiegészítés a: 
-10. évfolyamon: Országismeret: In and 
around London 
-11. évfolyamon: Forráshasználat: Virtual 
Visits 
-12. évfolyamon: EU-ismeretek: Internet 
 
Nyelvtani szerkezetek: 

 Módbeli segédigék 

 Létige 

 There is/ there are 

 Kérdőszavak 

 Felszólító mód 

 Névelők 

 Igeidők 

 Főnevek 

 Melléknevek 

 Feltételes mód 

 Szenvedő szerkezet 

 Phrasal verbs 

 Prepositions 

 Függő beszéd 
 
 

4 évfolyamos képzés   
 angol nyelv 

 

9. évfolyam 
Témakörök 
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 Ismerkedés 

 Szabadidős tevékenységek 

 Család és barátok 

 Az otthon és a tágabb környezet 

 Étkezés 

 Napirend 

 Munka és pihenés 

 Az iskola világa 

 Egészség és betegség 

 Tágabb környezetünk 

 Közlekedés és utazás 
Nyelvtan 

 Present Simple 

 Present Progressive 

 Past Simple 

 Megszámlálható és 
megszámlálhatatlan főnevek 

 Számnevek 

 Személyes névmások tárgyesete 

 Birtoklás kifejezése 

 Too, enogh 

 Melléknév fokozása 

 1st conditional 

 Must, may 
 
 
 

10. évfolyam 
Témakörök 

 Nyaralás, világjárás 

 Közelmúlt és régmúlt 

 Utazás itthon és külföldön 

 Divatirányzatok (öltözködés, zene, 
reklámok) 

 A tizenévesek világa 

 Mindennapi tudomány 

 Kulturális programok 

 Étkezés 

 Sport és egészség 

 A természet világa 

 A jelen és a jövő technikai csodái 
Nyelvtan 

 Used to 

 Célhatározói mellékmondat 

 Past Progressive 

 Present Perfect, Pr Perf Progressive 

 Would rather 

 Should 

 Módhatározók 

 Passive 
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 Both, either, neither 

 May. Might, could 

 Utókérdés 

 1st coditional + when 

 2nd conditional 
 

11. évfolyam 
Témakörök 

 Népek és kultúrák 

 A sajtó világa 

 A változó világ 

 Oktatás és szakmai karrier 

 A test és a lélek 

 A kommunikáció hagyományos és új 
formái 

 A divat és az ízlés 

 Természeti katasztrófák, társadalmi 
problémák 

 Szolgáltatások 

 Természetfölötti jelenségek 
Nyelvtan 

 Szenvedő szerkezet jelen, múlt, főnévi 
igeneves szerkezet 

 Főnévi igenév vagy Gerund 

 Past Perfect 

 Függő beszéd jelen, múlt kijelentés, 
kérdés, felszólítás 

 Future Progressive 

 Időhatározói mellékmondat 

 Szóképzés 

 Relative clause 

 3rd coditional, I wish 

 Múltbeli valószínűség 
 

12. évfolyam 
Témakörök 

 Családtagok és barátok, a 
megismerkedéstől az esküvőig 

 Naprend, férfi és női szerepek a 
családban, házimunkák 

 Egészséges életmód, betegségek, 
génsebészet, sport 

 Szabadidős tevékenységek 

 Településtípusok, lakásfajták, 
urbanizációs gondok, városi és vidéki 
élet, házimunkák 

 A tanulás és a munka világa, divatos 
és hiányszakmák, munkaerőpiaci 
problémák 

 Hagyományos magyar és angol 
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ételek, étterem és menza, 
ételkészítés 

 Termékek és boltok, új kereskedelmi 
és vásárlási formák és szokások, e-
commerce 

 Városi közelekdés, utazás, világjárás 

 Az időjárásban bekövetkezett 
változások, védett állatok, 
környezetvédelem 

Nyelvtan 

 Gerund, infinitive 

 Szenvedő szerkezet 

 Múlt időkör 

 Jövő időkör 

 Jelen időkör 

 Módbeli segédigék 

 Melléknevek fokozása 

 Függő beszéd 

 Feltételes mód 

 Névelők 

 Mellékmondatok 
áttekintése, rendszerezése 
 

 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ   

NÉMET NYELV 
 

Szóbeli témakörök: (9.-13. évfolyamig) 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társdalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 

Kiegészítés: 

-10. évfolyamon: Országismeret 

-11. évfolyamon: Forráshasználat 

-12. évfolyamon: EU-ismeretek: Internet 

Nyelvtani szerkezetek: 

 Módbeli segédigék 

 Létige 

 Es gibt + Akk 

 Kérdőszavak 

 Felszólító mód 

 Névelők 

 Igeidők 

 Főnevek 
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 Melléknevek 

 Feltételes mód 

 Szenvedő szerkezet 

 zu + Infinitiv 

 Verben mit Präpositionen 

 Függő beszéd 

 

 

A nyelvi előkészítős osztály 
matematika 5 évfolyamra 

lebontva, kiegészítve az emelt 
szintű csoportban tanítandó 

témákkal 
9. évfolyam 

1. Mértékegységek, átváltásuk. 
2. Halmazok, halmazműveletek, logikai 

szita 
3. Hatványozás, nevezetes szorzatok, 

műveletek algebrai törtekkel 
4. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös, 
számrendszerek 

5. Egyenes arányosság, fordított 
arányosság, %-számítás 

10. évfolyam 
1. Függvények 
2. Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 
3. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 
4. Egybevágósági transzformációk 
5. Statisztika 

11. évfolyam 
1. Gondolkodási módszerek-

kombinatorika 
2. A gyökfogalom kiterjesztése 
3. Másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 
egyenletrendszerek 

4. Körrel kapcsolatos ismeretek 
5. A hasonlósági transzformáció és 

alkalmazásai 
6. Hegyesszögek szögfüggvényeinek 

értelmezése 
7. Vektorok 
8. Szögfüggvények általánosítása 

12. évfolyam 
1. Hatvány, gyök, logaritmus 
2. A trigonometria alkalmazása 
3. Koordináta-geometria 
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4. Statisztika 
5. Kombinatorika, gráfelmélet 
6. Valószínűség-számítás 
7.  Sorozatok /csak emelt szinten/ 
8.  Konvergens sorozatok, határérték 

/csak emelt szinten/ 
13. évfolyam 

1.  Sorozatok /csak középszinten/ 
2. Kerület-, terület-, felszín-, 

térfogatszámítás 
3. A matematikai logika alapjai 
4. Rendszerező összefoglalás /az összes 

évfolyam anyagának áttekintése/ 
 
Emelt szinten további témák: 
Differenciálszámítás 
Integrálszámítás 

 

Matematika  9. – 12. évfolyam, 
középszint 
 

9. évfolyam 

 Gondolkodási módszerek 

 Halmazok 

 Algebra és számelmélet 

 Függvények 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

 Statisztika alapjai 

 

10. évfolyam 

 Egybevágósági transzformációk 

 Gyökvonás 

 A másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek 

 Geometria 

 Hasonlósági transzformációk 

 

11. évfolyam 

 Trigonometria, szögfüggvények 

 Vektorok 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Függvények 

 Koordináta-geometria 

 

12. évfolyam 

 Kombinatorika, valószínűség-

számítás 
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 Statisztika 

 Matematikai logika 

 Sorozatok 

 Sík- és térgeometria 
 
 

Informatika 9. -12. Évfolyam 
9. évfolyam 

 Az informatika alapjai 

 Grafika 

 Számrendszerek 
 

10. évfolyam 

 Szövegszerkesztés 

 Prezentáció 

 táblázatkezelés 
11. évfolyam 

 táblázatkezelés 

 adatbáziskezelés 

 weblapszerkesztés 
12. évfolyam 

 Weblapszerkesztés 

 Multimédia 

 kiadványszerkesztés 
 
 

11b12a 

Hardvertechnikai gyakorlatok: 
 Neumann elvű számítógép 

felépítése 

 Információs társadalom 

 Telekommunikáció 

 Ergonómia 

 Elektronikus hitelesség 

 Adatbázis-tervezés 

 SQL 

 Hálózati ismeretek 

Programozás: 
 Programozási alapfogalmak 

 Algoritmizálás 

 Soros programozás 

 Elágazások 

 Ciklusok 
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 Tömbök 

 Rendezések 

 Függvények 

 Eljárások 

 Programozási tételek 

12b13a 

Hardvertechnikai gyakorlatok: 
 Elektronikai ismeretek 

 Tápegységek 

 Alaplapok, processzorok 

 Memóriák 

 Illesztőkártyák 

 Interfészek, kábelek 

 Perifériák 

 Hálózati eszközök 

 Adattárolási technológiák 

 Hardvereszközök konfigurálása 

Programozás: 
 Fájlkezelés 

 Rekordok 

 Adatszerkezetek 

 Szöveges állományok kezelése 

 Típusos állományok kezelése 

 Típus nélküli állományok kezelése 

 Grafikus programok készítése 

 

Gazdasági környezetünk 
 

9. évfolyam 

I. Gazdasági alapismeretek 

II. A gazdálkodás szervezeti 

keretei 

1. Az állam szerepe és 

feladatai 

2. Háztartás gazdálkodása 

 

10. évfolyam 

I. A vállalkozások 

II. Pénzügyi ismeretek 

III. A tevékenység eredményének 
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számbavétele vállalati szinten 

IV. A gazdálkodás személyi 

feltételei 

V. Külgazdasági kapcsolatok 

 

 

Elméleti gazdaságtan 
 

11. évfolyam 

1.. A mikroökonómia alapjai 

2. Fogyasztói magatartás és kereslet 

3. A vállalat termelői magatartása és a 

kínálat 

4. Termelési tényezők piaca 

 

12. évfolyam 

1. A piaci hatékonyság és a piaci 

elégtelenségek 

2. A makrogazdaság alapösszefüggései 

3. A makrogazdasági egyensúly 

4. Az állam gazdaságpolitikája 

5. A külgazdasági kapcsolatok és 

nemzetgazdasági összefüggésük 

 

 

Üzleti gazdaságtan  
 
11 B és 12 A osztályokban 

1. A vállalkozás 
2. Marketing és marketing gondolkodás,  
3. Az üzleti gazdaságtan számviteli 

alapjai 
4. Az üzleti gazdaságtan pénzügyi alapjai 
5. Az üzleti gazdaságtan statisztikai 

alapjai 
6. Az üzleti gazdaságtan marketing 

alapjai 
7. Vásárolt készletek a gazdálkodásban 
8. A munkavállalókkal kapcsolatos 

elszámolások 
 
12 B és 13 A osztályokban 

1. A befektetett eszközök 
2. A  tevékenység költségei és az 

értékesítés 
3. Érték-, ár- és volumenindexek 
4. Marketingmix, marketingtervezés 
5. Pénzügyi és hitelműveletek 

rendszerezése 
6. Zárás, éves beszámoló 
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Kémia  
1. Atomok, molekulák 
2. Anyagi halmazok 
3. Kémiai reakciók 
4. Szerves kémiai ismeretek 
5. Biológiailag fontos vegyületek, 

hatásaik 
 

Fizika    
 10. évfolyam 

 Mechanika 

 Hőtan, termodinamika 

 Elektromágnesesség 

 Bevezetés a XX. század fizikájába 

 

Földrajz  
9. évfolyam 

 Térképi ismeret 

 Kozmikus környezetünk 

 A geoszférák földrajza 

 Földrajzi övezetesség 

 

10. évfolyam 

 Népesség- és településföldrajz 

 A világ változó társadalmi-gazdasági 

képe 

 A világgazdaságban különböző 

szerepet betöltő régiók, országcsoportok és 

országok 

 A globális környezeti problémák 

földrajzi vonatkozásai 

 

Biológia 
 9. évfolyam 

 Vírusok, prokarióták és egysejtű 

eukarióták 

 Az állatok teste és életműködései 

 A növények teste és életműködései 

 A gombák teste és életműködései 

 Az életközösségek általános jellemzői 

 Az élővilág törzsfejlődése és a 

jelenkori bioszféra 
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10. évfolyam 

 A sejtek felépítése és anyagcseréje 

 Az öröklődés alapjai 

 Az ember életműködései és az 

életműködések szabályozása 

 Általános egészségtan 

 

 

Ének – zene 
  9. évfolyam (4 éves)  
10. évfolyam (5 éves)  
 
Témakörök: 

1. A magyar népdalok műfajai 
2. Kodály Zoltán és a népzene 
3. Bartók Béla 
4. Az egyházzene 
5. A kamarazene 
6. A zenei formák 
7. A programzene, a szimfonikus 

költemény 
8. Módosítások 
9. A népies műdal 
10. Erkel Ferenc 
11. Indulók 
12. A fúvós hangszerek 
13.  A vonós hangszerek 
14.  A szimfonikus zenekar 
15.  ünnepeink 

 
10. évfolyam (4 éves)  
11. évfolyam (5 éves)  
 
Témakörök: 

1. Táncok a zenében 
2. Az opera 
3. Ókor, középkor 
4. Reneszánsz 
5. Barokk 
6. Klasszicizmus 
7. Romantika 
8. 20. század zenéje 
9. Egyházzene 
10.  Népzene 
11. ünnepeink 
12. Műdalok 
13. Hangverseny  
14. Szolmizálás 
15. Transzponálás  
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Testnevelés 
9. évfolyam:  
- a tanév során tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása különös tekintettel a helyes 
testtartásra 
- a képességfelmérések elégséges szinten történő végrehajtása 
- gurulóátfordulások előre-hátra különböző kiinduló és befejező helyzetekkel 
- egy labdajáték tanult technikai elemeinek bemutatása 
 
10. évfolyam: 
- az évfolyamon tanult összefüggő gimnasztikai gyakorlat bemutatása 
- a teljesítmény-felmérések (ugrások, dobások, kondicionális képességeket mérő feladatok) 
bemutatása 
- összefüggő talajgyakorlat bemutatása a tanult elemek (fejállás, mérlegállás, kézenátfordulás oldalt, 
gurulóátfordulás előre- hátra) felhasználásával 
- egy sportjáték tanult technikai elemeinek bemutatása, az alapvető szabályok ismerete 
 
11. évfolyam: 

- az évfolyamon tanult 64 ütemű összefüggő gimnasztikai gyakorlat önálló végrehajtása 
- - a teljesítmény-felmérés 11. évfolyamos követelményeinek teljesítése 
- az évfolyamon tanult előírt talajgyakorlat bemutatása (kézállásból gurulóátfordulás előre, 

gurulóátfordulás hátra kézállásra való törekvéssel, mérlegállás, kézenátfordulás oldalt) 
elemek felhasználásával 

- az eddig tanult labdajátékok tanult technikai elemeinek bemutatása, játék közbeni 
alkalmazása, szabályismeret 

12. évfolyam: 
- a középszintű érettségi vizsga összefüggő gimnasztikai gyakorlatának önálló bemutatása 
- a négy év során tanult elemekből önállóan összeállított talajgyakorlat bemutatása a tanult 

összekötő elemek felhasználásával 
- teljesítmény-felmérés az évfolyamnak megfelelő szinten  
- a tanult labdajátékok technikai és taktikai elemeinek célszerű alkalmazása, a szabályok 

ismerete 
 

Rajz és vizuális kultúra  
11-12. évfolyamon 

Témakörök 
I. Kifejezés, képzőművészet (tanulók személyes kifejező tevékenysége és 

műelemzés) 
II. Vizuális kommunikáció (tájékozódás a tudományos vizuális információk 

világában) 
III. A tárgy- és környezet kultúra (bepillantás az iparművészet, népművészet és 

építészet világába)  

 

Információkezelés  

 9. évfolyam:  

 Év végén 10 perc alatt legalább 800 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, 

összefüggő, nyomtatott, ismeretlen szöveg másolása tízujjas vakírással, sortartással. 

Hibahatár a leütés számhoz viszonyított 4 ezrelék. 
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 10. évfolyam: 

 Év végén 10 perc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, közepes nehézségű, 

összefüggő, nyomtatott, ismeretlen szöveg másolása tízujjas vakírással, sortartással, 

javítószerkezettel. Hibahatár a leütés számhoz viszonyított 4 ezrelék. 

 

Társadalomismeret és etika 
 
11.b és 12.a osztály 

 
1. A társadalmi együttélés alapvető szabályai (szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog…) 
2. A Magyar Köztársaság intézményrendszere (önkormányzatok, parlamenti választási rendszer, 

pártok, bíróság…) 
3. A modern társadalom kihívásai (a szocializáció folyamata, diszkriminált csoportok, nemzeti 

kisebbségek Magyarországon, a cigányság helyzete és megítélése) 
4. Az európai integráció története, intézményei, kérdései 
5. Demográfia, népesség, népesedés (a népességrobbanás és következményei, a népesség alakulás 

Magyarországon) 
6. A fenntartható fejlődés (a környezetszennyezés kérdései, a globalizáció) 
7. Gazdasági alapfogalmak (vállalkozás, költség, jövedelem, piac, haszon, fogyasztói társadalom, 

GDP, GNP, infláció …) 
8. Korunk erkölcsi kérdései (életcél, önmegvalósítás, önbecsülés, az élet tisztelete, szolidaritás, 

nemiség, munkaerkölcs, hazaszeretet, lelkiismeret, illem, törvénytisztelet, szeretet, halál, 
abortusz…) 

 

 

Komárom,  2013.  szeptember 30. 

 

  ………………………………………………………………. 

Hókné  Szelőczei  Anna 

igazgató 

 

 


