
3. Az iskola munkarendje és az elvárt tanulói viselkedés 

3.1. A tanítási idő felosztása és a tanulók napi munkarendje17 

A. A tanév és a tanítási év helyi megvalósítása a jogszabályok és az évente kiadott, tanév 
rendjére vonatkozó rendeltek alapján elkészült éves munkarend szerint történik. 

Az iskola helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően, a tisztaság, rend, 
állagmegóvás szempontjait figyelembe véve, a munkavédelmi, balesetvédelmi, 
tűzvédelmi szabályok betartásával kell használni. 

Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit kölcsönkérni elvitelre igazgatói 
engedéllyel, átvételi elismervénnyel lehet. 

B. Az iskola épületei hétfőtől péntekig normál tanítási napokon a következő rendszerben 
tartanak nyitva (portaszolgálat biztosított): 

 Főépület (Zárda u. 2.): 700-2100 
 „Haza kis polgárainak” épület (Kossuth-tér 2.): 700-1700 
 Zeneiskola épülete (Rippl-Rónai u 5.): 1000-1800 

A rendkívüli tanítási napok nyitva tartását az intézmény honlapján teszi közzé. A 
nyitvatartási időn kívüli helyiséghasználat (munkaszüneti napok, tanítási szünet napjai) 
az intézményvezető engedélye alapján lehetséges. 

C. A tanítási napok az első órán imával kezdődnek, és az utolsó órán imával fejeződnek 
be. A szaktanárok tanítási órájukat is kezdhetik, ill. befejezhetik imával. 

D. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján kell megszervezni. A tanítási órák 
hossza a hetedik és a nyolcadik óra kivételével 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 
perc. A 7. és a 8. óra 40 perces, előttük 5 perc szünet van. A napközis órák 60 percesek. 
A zeneiskolai hangszeres órák az „A” tagozaton 30, a „B” tagozaton 45 percesek. A 
zeneiskolai szolfézs-, és csoportfoglalkozások 45 percesek. 

Csengetési rend az általános iskolai és gimnáziumi kötelező óráknál: 

1 8:00 8:45 0:45 
0:10 

2 8:55 9:40 0:45 
0:10 

3 9:50 10:35 0:45 
0:10 

4 10:45 11:30 0:45 
0:10 

5 11:40 12:25 0:45 
0:10 

6 12:35 13:20 0:45 
0:20 
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7 13:40 14:20 0:40 
0:05 

8 14:25 15:05 0:40 
0:05 

9 15:10 15:50 0:40 

A napközis és tanulószobai foglalkozások, a sportköri- és választható foglalkozások 
időbeosztása ettől eltér(het). A foglalkozások megjelenése az elektronikus naplóban a 
szoftver adta lehetőségek függvénye. 

E. Ékezési lehetőségek, étkezési rend 

Igény esetén az intézmény étkezést biztosít. Választható étkezések: 

 csak egy főétkezés (ebéd) 
 napi háromszori étkezés (tízórai-ebéd-uzsonna) 
 két kisétkezés (tízórai-uzsonna) 

Otthonról hozott ebéd hűtőszekrényben való tárolását kizárólag az hivatalos 
vizsgálattal megállapított ételallergiával rendelkező tanulók számára tudjuk biztosítani. 
A többi tanuló – közegészségügyi okok, helyhiány és időbeli korlátok miatt – ebédjét 
az intézmény hűtőszekrényeiben nem tarthatja. 

Az étkezéseket az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével kell igényelni a pénztárban. 
Az étkezési igény tartós módosítására a módosítás kezdete előtt legalább 1 héttel van 
lehetőség. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondására a hiányzás kezdetét követő naptól van 
lehetőség, amennyiben a szülő ezt legkésőbb a kezdő napon 1100-ig jelzi. Későbbi jelzés 
esetén csak a hiányzás kezdetét követő második naptól van lehetőség az étkezés 
lemondására. A gyermek hiányzása esetén a hiányzás kezdő napjára (késedelem esetén 
az azt követő napra is) megrendelt étkezés elvihető, amennyiben a szülő névvel és 
osztállyal ellátott ételhordót de. 1000 óráig az Intézmény portáján leadja. A le nem 
mondott, de el nem fogyasztott étkezés díja számlázásra kerül. 

Az ebédeltetés az év elején megállapított és kihirdetett étkezési rend szerint történik a 
4. tanítási óra végétől (1130). A 7. órán és az azt követő foglalkozásokon részt vevő 
tanulók számára a főétkezésre 20 perc szünetet biztosítunk a 6. tanítási óra után. 
Összevont 6. és 7. tanórák esetén a szünet a 7. óra utánra esik. 

F. Tanítási napokon a szünetekben az iskola két épületében tanári ügyeletet tartunk. Az 
ügyeletes nevelők feladata a Házirend alapján a tanulók magatartásának ellenőrzése, a 
balesetvédelmi szabályok betartatása, az épületrész rendjének, tisztaságának biztosítása. 
Az ügyelet az alábbi helyszíneken és időpontokban működik: 

Zárda utcai épület: 740-1325 az óraközi szünetekben 
 első emelet (kitekintéssel a második emeletre) 
 földszint, ebédlő környéke (kitekintéssel a térszint alatti aulára) 

Kossuth téri épület: 



 700-730: földszint 
 730-745: földszint, első és második emelet 
 940-1225: udvar, földszint, első és második emelet 
 1630-1700: összevont napközis ügyelet 

Az ügyeletes nevelők beosztása a tanév elején, az órarend kialakulásakor készül el. Az 
órarend változásakor, vagy szükség esetén egyéb időpontban a beosztás felülvizsgálatra 
kerül. 

G. Tanítási időben az 1-8. osztályos tanulók csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére 
az osztályfőnök, vagy az órát tartó tanár tudtával és engedélyével hagyhatja el az iskola 
területét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását az a 
felügyeletet ellátó nevelő, az osztályfőnök vagy iskola vezetőségének valamely tagja 
engedélyezheti. Ebben az esetben az iskola dolgozója értesíti a szülőt. 

Tanítási időben a 9-12. osztályos tanulók csak az osztályfőnök, az iskolavezetés, ha nem 
elérhetőek az órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatják el az iskola területét. 

Az iskola elhagyásakor a tanulónak a portán le kell adnia az osztályfőnök (vagy az őt 
helyettesítő pedagógus) aláírásával ellátott, erre a célra rendszeresített nyomtatványt. 

A Zárda utcai épület kiskapuja délelőtti tanítás alatt, az első óra kezdetétől a 6. óra 
végéig (8:00-tól 13:20-ig) zárva van, a nyitás portáról nyitható. 

H. Az órarend szerinti tanórák után a nem napközis vagy tanulószobás tanulók 
osztálytermekben, szaktantermekben tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. Ha 
az iskolában kell maradniuk, számukra a következő kijelölt helyeket biztosítjuk: 

 felső tagozat: 5. és 6. osztályos tanulószobai foglalkozások, nyitvatartási időben a 
könyvtár 

 gimnáziumi tagozat: nyitvatartási időben a könyvtár, a főépület első emeleti és 
térszint alatti aulája 

I. A napközis és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. A 
napközis és tanulószobás tanulók szülei írásban kérhetik az intézmény vezetőjétől, hogy 
gyermekük a délutáni foglalkozásokról adott napo(ko)n adott időponttól távol 
maradjon. A kérést az intézmény honlapján, vagy az osztályfőnököknél elérhető 
formanyomtatvány kitöltésével kell jelezni. 

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó 
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 1630-ig tart. 

A tanítási év vége után június hónapban az iskola nyári napközis tábort tart, 
amennyiben ezt legalább 10 gyermek számára igénylik. A nyári napközis tábor 
befejeződése után, a tanév július és augusztus hónapjában napközis ügyeletet nem 
tartunk. Ezen időszakban a szülők a városi központi nyári napközit vehetik igénybe, 
amelyre az intézmény felmérése során jelentkezniük kell. 

J. Tanítási napokon a tanári, szülői és tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári 
irodában és a pénztárban történik munkaidőben. Az ügyintézés egyszerűsítése és 
gyorsítása érdekében lehetőség van a kérések elektronikus úton való benyújtására. 



K. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.2. 
fejezete tartalmazza. A tanulók a megjelölt közös csoportos ünnepélyeken, 
megemlékezéseken ünneplő ruhát viselnek: 

 A lányok számára: egyszerű szabású, fekete (sötét), térdig érő alkalmi szoknya, vagy 
sötét alkalmi nadrág; fehér, hasat teljes mértékben eltakaró alkalmi blúz; alkalmi 
cipő. A templomban megtartott ünnepélyeken a blúz vállat eltakaró legyen! 

 A fiúk számára: hosszú sötét nadrág (nem farmer); fehér ing; magasabb 
évfolyamokon sötét zakó vagy öltöny; sötét alkalmi cipő, sötét zokni. 

A ruházat feliratoktól, mintáktól mentes legyen. 

L. Az iskola igazgatója a tanév elején elküldi a kollégiumnak az iskola éves munkatervét, a 
tanítási év hónapjainak elején pedig az intézmény havi programját. 

M. A nyári szünetben hetente ügyeleti napot tart az iskola, amelynek időpontjait honlapján 
teszi közzé. 

3.2. A tanulókra vonatkozó védő és óvó előírások18 

Iskolánkban dolgozik gyermek - és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy, akihez 
fordulhatnak gondjaikkal, kérdéseikkel a tanulók, a szülők. 

A. A tanulók minden tanév első hetében osztályfőnöki órán megismerkednek a 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi szabályokkal. Ezek megismerését 
aláírásukkal igazolják. A tanuló kötelessége, hogy óvja a maga és társai egészségét, testi 
épségét, tartsa meg a közlekedési, balesetelhárítási és tűzrendészeti szabályokat, és ezek 
megtartására társai figyelmét is felhívja. A szabályzatokat a Házirend melléklete 
tartalmazza. 

B. A tanulók biztonságára a napi munka során az ügyeletes nevelők és az iskola dolgozói 
figyelnek. A tanulónak haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletét ellátó pedagógusnak 
vagy más dolgozónak, ha másokat veszélyeztető állapotot észlel, ha baleset történt vele 
vagy társával. 

C. A Zárda utcai épület gyalogos megközelítésekor és elhagyásakor mindenki számára kötelező a 
kiskapu használata! A nagykapun csak gépjárművel, kerékpárral lehet közlekedni a 
KRESZ szabályainak betartásával. A motorkerékpárokat és a segédmotorkerékpárokat a 
kaputól az udvaron kijelölt tárolóhelyig tolni kell! 

D. A tanulók felszereléseiket, ruházatukat az osztálytermeikben tudják tárolni. Felhívjuk a 
tanulók és szülők figyelmét, hogy nagyobb mennyiségű készpénzt, bankkártyát, 
nagyobb értékű ékszert, ruhát, vagy olyan tárgyat, ami nem szükséges a tanulói 
jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, a tanulók az iskolába ne 
hozzanak! Ilyen tárgyak elvesztése, eltűnése, károsodása esetén az intézmény 
felelősséget nem vállal!19 
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E. A tanulók betegség, egészségügyi probléma esetén, egészségügyi jellegű tanács céljából 
felkereshetik az iskolaegészségügyi személyzetet. Az iskolaorvos heti egy napon rendel, 
ezen kívül az általános iskolában és a gimnáziumban dolgozó védőnő is elérhető az 
orvosi rendelőnél kifüggesztett, ill. a honlapon közzé tett időpontokban. Az iskola 
biztosítja, hogy a törvény által előírt évi egészségügyi vizsgálatokon a tanulók 
pedagógus kíséretével szervezetten részt vegyenek. 

3.3. Az iskola helyiségeinek és berendezéseinek használata20 

A tanulók az iskola termeit pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést az 
iskola igazgatója adhat. 

A könyvtár helyiségeit a nyitvatartási időben a könyvtáros, vagy a helyiségben órát tartó 
pedagógus, a tornatermet a testnevelő jelenlétében az ismertetett teremhasználati rend 
szerint használhatják a tanulók. A sportpályákon az iskola nyitvatartási ideje alatt a tanulók 
játszhatnak, sportolhatnak. 

A tanulók az iskolatitkárság és a pénztár helyiségeiben az órák közti szünetekben vagy a 
tanítási órákon kívül ügyintézés céljából, az igazgatósághoz és a gazdasági-technikai 
személyzethez, az iskolaegészségügyhöz tartozó helyiségekben, irodákban, tanári 
szobákban az ott dolgozó személy(ek) engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. 

Az étkezés rendjét az iskolavezetés az órarend ismeretében tanév elején állapítja meg. Az 
étkezési sorrendet mindenkinek be kell tartania. Az ebédlő a kulturált étkezés szabályainak 
betartásával használható. 

Az osztályokban hetesek teljesítenek egy-egy hetes megbízatást a következő feladatokkal: 

 Gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a következő tanítási órára (tábla letörlése, 
kréta, egyéb eszközök előkészítése). 

 Óraközi szünetekben a helyiséget kiszellőztetik. 
 Az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére. 
 Az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. 
 Jelentik az iskolavezetésnek, ha az órát tartó tanár a becsengetést követő 5 percen 

belül nem érkezik meg a tanórára. 
 A délelőtti tanítás végén ellenőrzik az osztály rendjét, tisztaságát, figyelmeztetik 

társaikat a rendteremtésre. 

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. Csoportbontásban megtartott foglalkozások 
esetén a szaktanár kijelöli azokat a tanulókat, akik a hetesek feladatait ellátják. 

Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasításai szerint az osztálytermekben, 
a folyosókon, az aulákban vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva. 

Az iskola oktatási céllal használt helyiségei hozzáférhetőség szempontjából két kategóriába 
tartoznak. A nem zárt helyiségek olyan osztálytermek, tantermek, amelyekben a délelőtti 
tanítási órák előtt, az óraközi szünetekben és az órák után a tanulók bent tartózkodnak. A 
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zárt helyiségek olyan szaktantermek, amelyekben a berendezés és a felszerelések csak a tanári 
felügyelettel való tartózkodást teszik lehetővé. 

1. Nem zárt termek: főépület 9-es, 10-es, 13-as, 14-es, 101-es, 102-es, 103-as, 104-es. 
105-ös, 201-es, 203-as, 204-es, 205-ös, 206-os, 208-as terem, HKP épület termei 

2. Zárt termek: főépület 12-es terem, Kontra József terem, tornaterem, Földrajz 
szaktanterem, Fizika szaktanterem, Informatika szaktanterem, Magyar-történelem 
szaktanterem, logopédia terem, fuvola terem, 202-es terem 

A zárt termek kulcsát csak pedagógus vagy az iskola dolgozója veheti fel. A nem zárt 
helyiségek az osztályfőnökök vagy pedagógusok döntése alapján esetenként bezárhatók. 
Ilyenkor a kulcsot minden esetben a portán kell leadni. 

A tanulóknak a rendelkezésükre bocsátott tantermet, berendezéseit, az iskola felszereléseit, 
eszközeit ugyanabban az állapotban és rendben kell visszaszolgáltatni az iskolának, ahogyan 
azt átvették. Az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartoznak21. 

Az iskolában található hangszerekhez hozzányúlni, azokon gyakorolni csak szaktanári 
engedéllyel lehet. 

Minden tanulónak (és dolgozónak) kötelessége az intézmény helyiségeinek, 
létesítményeiken környezettudatos használata a következő elvek alapján: 

 Ha a helyiségekben nincs foglalkozás, vagy az óraközi szünetben a tanulók nem 
tartózkodnak ott, le kell kapcsolni az villanyt és az egyéb elektromos berendezéseket. 
(A számítógépek és projektorok ki- és bekapcsolása a szaktanárok feladata!) 

 A csappal és mosdókagylóval felszerelt helyiségekben (tantermek, mosdók, öltözők) 
csak a szükséges vízhasználat történjen. Minden használónak meg kell győződnie 
arról, hogy a használat után a berendezéseket elzárta-e! 

 A helyiségekben a szellőztetés többszöri és rövid idejű legyen. A fűtési időszakban 
az ablakokat hosszú időre nyitva hagyni, nyitva felejteni tilos! (Egy helyiségben 
tapasztalt alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet esetén a karbantartó kollégákat 
kell értesíteni, hogy a hőmérséklet normalizálását elvégezzék.) 

 Az iskola helyiségeiben és egész területén a hulladék eldobálása, otthagyása 
szigorúan tilos! A szemetet a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően kell 
elhelyezni az erre a célra rendszeresített edényekbe. 

3.4. A foglalkozások rendje, az iskolai viselkedés és öltözködés szabályai22 

A. Az iskola a tanulótól a megfelelő tanulmányi- és vizsgaeredmény eléréséhez a 
következőket várja el: 

 képességeinek megfelelő, szorgalmas munka 
 tevékeny részvétel és fegyelmezett viselkedés a tanórákon 
 a foglalkozásokra hozza magával a szükséges felszereléseket, taneszközöket 

B. A tanulóknak tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel meg kell érkezniük az 
iskolába. A tanítási óra kezdetére a tanulóknak csendben az osztályteremben kell 
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lenniük és ott fegyelmezetten várniuk a nevelőt. Az óra befejezése előtt engedély nélkül 
az oktatási helyiséget nem hagyhatják el. 

C. Az iskola tanulóitól elvárt, hogy a dolgozóinak és az intézmény látogatóinak 
találkozáskor köszönjenek, ill. távozáskor tőlük elköszönjenek. Ennek módja az 
iskolában és a templomban a „Dicsértessék a Jézus Krisztus” („Laudetur Jesus 
Christus”), amelyre a válasz a „Mindörökké ámen” („In aeternum amen”) forma.23 Az 
iskolán és templomon kívül elfogadott a napszak szerinti köszönés. 

A tanterembe belépő tanárt vagy más látogatót a tanulók felállással és a fent említett 
köszönéssel köszöntik. 

D. Az intézmény teljes területén szigorúan tilos a dohányzás, a szeszes italok, az energiaital, 
a kábító hatású szerek fogyasztása, valamint az ezekhez kapcsolódó termékek 
birtoklása, eladása, megvétele, cseréje, ajándékozása, stb. 

Szigorúan tilos alkoholos állapotban, vagy bármilyen, a tanuló belátási képességét 
csökkentő kábítószer hatása alatt való megjelenés az iskolában, vagy az épületen kívüli 
rendezvényeken, programokon! 

A tilalmat megszegő tanulóval szemben az iskola haladéktalanul alkalmazza a 
szabályzataiban leírt fegyelemi intézkedéseket24. 

Minden tanulótól elvárjuk az egészséges életmód elérése érdekében megfogalmazott 
ajánlások betartását25: 

a) Javasolt a napi rendszeres testmozgás a testnevelés órák, délután iskolai 
foglalkozások és az iskolán kívüli lehetőségek igénybe vételével, életkornak 
megfelelően. 

b) A balesetveszélyes helyzetek elkerülése miatt tilos a lökdösődés, az épületekben a 
kergetőzés, labdázás. 

c) A testnevelés órák után lehetőség van tisztálkodásra az öltözőkben. Javasolt a 
testnevelés felszerelést naponta, hazavinni, a pólókat, zoknikat tisztára cserélni, a 
nadrágokat hetente kimosni. 

d) Javasolt a napi többszöri kézmosás, különösen az étkezőben és a tantermi 
étkezések előtt, mosdóhasználat előtt és után. A mellékhelyiségeket 
rendeltetésszerűen kell használni. 

e) Az aktuális járványügyi szabályokat mindenki köteles betartani. 
f) Tilos egymás között gyógyszert megosztani, továbbadni a ki nem számítható 

hatások, esetleges súlyos allergiás tünetek megjelenése miatt. 
g) Javasoljuk, hogy a gyermekek reggeli nélkül ne érkezzenek az iskolába. Aki szilárd 

ételt fogyasztani korán reggel nem tud, legalább szénhidrát tartalmú italt 
fogyasszon (tea, tej, kakaó). Javasolt a változatos, napi többszöri étkezés 
biztosítása iskolai rendeléssel, vagy otthonról hozott egészséges ételekkel. 

                                                 
23 Törv. 32. § (1) f) 
24 Pedagógiai Program 3.10.3. és Házirend 4.5. 
25 Rend. 129. § (1) 



h) Iskolai rendezvényekre csak száraz sütemény hozható be az iskolába, ill. bontatlan 
üdítőital, ásványvíz. A vonatkozó közegészségügyi szabályoknak megfelelően 
otthon készített vajas, krémes sütemény nem használható fel 
gyermekintézményben. 

i) Az éjszakai pihenőidő előtt és alatt kerülni kell az okostelefon, tablet, számítógép 
képernyőjének nézését. 

E. Az iskola a diákoktól elvárja, hogy megjelenésük, öltözködésük méltó legyen az általa 
képviselt értékekhez: mértéktartó, szélsőségektől mentes, ápolt, ízléses, életkoruknak 
megfelelő. Kérjük a tanulókat és szülőket az ezzel kapcsolatos szabályok betartására: 

a) Elvárjuk a provokatív, extrém, trágár, sértő ábráktól, feliratoktól mentes ruházat 
viselését.  

b) Az öltözetnek oktatási intézményben és munkahelyen alkalmasnak, a diákok, az 
iskolai dolgozók, a szülők és az iskolába érkező külső partnerek jó ízlését 
semmilyen formában nem sértőnek kell lennie. 

c) Lányoknál elvárt viselet az enyhén dekoltált blúz vagy póló, melyek mind ülő-, 
mind álló helyzetben takarják a hasat és a hátat. Miniszoknya, rövid sort viselése 
nem megengedett. 

d) Fiúknál a nadrág legalább térdig érő legyen, a szélsőséges divatirányzatokat, 
hajviseletet kerülni kell! 

e) A lábbeliknél a flipflop papucs, strandpapucs nem elfogadottak a balesetveszély 
miatt. 

f) Gimnáziumi évfolyamokon lányok számára a természetes formájú köröm halvány 
körömlakk megengedett. Visszafogott smink, a hajnak nem extrém, a természetes 
jellegétől nagyban nem eltérő festése megengedett. Általános iskolában a smink 
és a hajfestés nem megengedett. 

g) Testékszerek, tetoválások kerülése erősen javasolt, látható helyeken ruházattal 
eltakarandók. Épített köröm, műköröm használata nem javasolt, balesetveszélyes. 
A köröm legyen rövid, maximum az ujjbegyekig érő, esetleg színtelen vagy nem 
kihívó, színnel lakkozott. 

h) A szentmiséken, templomban megtartott rendezvényeken a felsőruházat vállat eltakaró, az 
alsóruházat kellő hosszúságú legyen, a szélsőséges megjelenés nem elfogadható! 

Az öltözködési és megjelenési szabályokat figyelmen kívül hagyó tanulók – a vétség súlyától 
függően, az iskolavezetéssel és a vezető hittanárral való egyeztetés után – osztályfőnöki 
büntetési fokozatot kapnak. 

F. Az iskolai munka, az iskolai és iskolán kívüli programok lebonyolítása, a tanulók, 
dolgozók, szülők jogai és emberi méltóságának tiszteletben tartása érdekében minden 
partnernek el kell fogadnia 1-3. sz. mellékletben található etikai kódexekben foglaltakat. 

3.5. Az iskolán kívüli elvárt tanulói magatartás26 

Az intézmény területén kívül megtartott iskolai rendezvényeken, programokon (pl. 
kirándulás, múzeumlátogatás) teljes mértékben érvényesek a Házirend 3.4. pontjaiban 
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rögzített szabályok. Ezek megszegése esetén ugyanúgy járunk el, mintha az eset az iskolában 
történt volna. 

Mivel a tanulók az intézményen és tanítási időn kívül is képviselik iskolájukat és annak 
értékrendjét, elvárjuk tőlük, hogy az iskolán kívül is viselkedjenek tisztelettudóan, 
felelősségteljesen, kulturáltan, beszédükkel, magatartásukkal mutassanak jó példát27. Ez 
vonatkozik a városban lakó, a bejáró, illetve a kollégista tanulókra is, különös tekintettel a 
kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tanúsított 
magatartásra.28 A 3.4. D. és F. pontokban összegyűjtött viselkedési és illemszabályok 
betartása az iskolán kívül is irányadó. 

Az intézmény tanulói online tevékenységüket, közösségi média használatukat kötelesek az 
intézmény, valamint annak tanulói, azok szülei, dolgozók, a Fenntartó és az Egyház jogait 
és jó hírnevét meg nem sértő módon, az intézmény értékrendjével és szabályzataival 
összhangban végezni. 

3.6. Mobiltelefonok, digitális és infokommunikációs eszközök használata29 

Az e pontba foglalt szabályok a következő eszközökre érvényesek: mobiltelefon, 
okostelefon, okosóra, okoskarkötő, táblagép, hordozható- és asztali számítógép, 
fényképezőgép, e-könyv olvasó, mp3 és mp4 lejátszó, Bluetooth hangszóró, digitális 
képkeret, GPS készülék, vagy ezek funkcióit ötvöző multifunkciós készülék. 

A felsorolt internetes, mikro- vagy hosszú hullámú kapcsolatra alkalmas, vagy offline 
készüléket a tanuló az iskola kapujában köteles kikapcsolni vagy lehalkítani úgy, hogy a 
rezgő üzemmódot is kikapcsolja, tanítás végén az iskolát elhagyva kapcsolhatja vissza. 
Tanórán az eszközt engedély nélkül használni szigorúan tilos! Az eszközöket a foglalkozást tartó 
tanár kérésére a tanulóknak a tanári asztalra, vagy a tanterem kijelölt helyére kell helyezniük 
kikapcsolt vagy lehalkított állapotban. 

A diák digitális eszközét (okostelefonját) a következő esetekben használhatja: 

 Az osztályfőnök vagy a szaktanár megengedi, hogy a tanuló szüleinek telefonáljon, 
vagy üzenetet küldjön. 

 A szaktanár a tanórán olyan feladatot végeztet a diákokkal, amelynek megoldásához 
szükség van az eszközre. 

 Az okosóra, okoskarkötő idő és naptár funkciója szabadon megtekinthető. 
 Gimnáziumi tagozaton az óraközi szünetekben és a tanítás után a foglalkozásokon 

kívül az iskolában töltött időben, azzal a megkötéssel, hogy a használat semmilyen 
intézményben tartózkodó személyt nem zavarhat és személyiségi jogát nem sértheti. 

Az említett eszközökkel kapcsolatos visszaélések szankcionálása: 

 hang-, kép- és videófelvétel készítése az intézmény dolgozójáról vagy tanulójától 
annak beleegyezése nélkül: igazgatói megrovás 
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 hang-, kép- és videófelvétel készítése az intézmény helyiségeiről, berendezéseiről az 
intézményvezető előzetes engedélye nélkül: igazgatói figyelmeztetés 

 eszköz engedély nélküli használata a foglalkozásokon, valamint azok megzavarása: 
szaktanári figyelmeztetés (többszöri figyelmeztetés ellenére, visszatérő esetben, vagy 
három szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés, a probléma 
további előfordulása esetén a magasabb fokozatok) 

3.7. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása30 

Ha a tanuló a tanóráról, foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell31. Az iskola a 
következő igazolás-típusokat használja: 

1. hivatalos: iskola által szervezett program, verseny, stb. miatt mulaszt a tanuló 
2. orvosi: betegség, orvosi vizsgálat miatt mulaszt a tanuló 
3. szülői: a szülő saját hatáskörben igazolja a tanuló mulasztását 
4. egyéb: bármely más ok (pl. előzetes kérés alapján, karantén) miatt mulaszt a tanuló 

A hivatalos igazolást az iskola hivatalból intézi, a szülőnek teendője nincs. A szülő egy 
tanítási évben 1-10. évfolyamos tanuló estén öt tanítási nap, 11-12. évfolyamos tanuló 
estén és a művészeti iskolában tíz tanítási nap hiányzást igazolhat. Egy tanítási nap egy 
vagy több órájának szülői igazolása is napnak minősül! 

Előre látható (hosszabb) hiányzás esetén a szülőnek lehetősége van az igazgatótól kérni, hogy 
a távollét idejét tekintse igazolt hiányzásnak (pl. családi utazás)32. A kérést hagyományos 
vagy elektronikus levélben kell benyújtani a titkárságra. Az előre nem látható hiányzások 
esetében kérdjük a szülőket, hogy jelezzék azokat a tanuló osztályfőnökének. Kérjük a 
szülőket, hogy a tanítási időben zajló tervezhető, vagy nem tervezhető orvosi vizsgálatokról 
az osztályfőnököket írásban értesítsék. 

A mulasztó tanulónak iskolába jövetele első napján, de legkésőbb 5 tanításai napon 
belül igazolnia kell előre nem látható mulasztását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell 
bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 
távolmaradását. Az iskola a szülőt minden igazolatlan mulasztásról értesíti33. Az értesítés 
tartalmazza az igazolatlan mulasztások következményeit, az iskola és a hatóságok eljárását. 
Az értesítést az osztályfőnök a határidő lejárta után 5 tanítási napon belül előkészíti. 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a szaktanár jelzi a naplóban 
a késés időtartamát. A tanulónak a késést igazolnia kell osztályfőnökénél, aki vezeti az 
igazolt és igazolatlan késések időtartamát. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 
időtartamát (45 perc) a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül34. 
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