
HÁZIREND 

 

Jelen házirend, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, s ezzel egy időben az eddigi Házirend 

hatályát veszíti. A Házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési 

jogát gyakorolta a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK), elfogadta a nevelőtestület. 

Megismerte a szülői munkaközösség és az iskola tanács is 

 

Intézmény neve:     Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, , Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium  

 

Intézmény fenntartója által jóváhagyott rövidített név:   

                                          Doborjáni Ferenc EGYMI 

 

Intézmény   címe, székhelye:  9400   Sopron,  Brennbergi út  82. 

 

Típusa: egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani 

intézmény  

Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye 

Fenntartó és felügyeleti  szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 1054 Budapest Akadémia utca 3 

 Soproni Tankerületi Központ 

 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u.9. 

 

Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 

 

A Házirend a Többcélú Közoktatási Intézményben (továbbiakban Intézmény) tanuló, 

kollégiumában élő gyermekek és fiatalok életét szabályozó, kizárólag jogi normákat 

tartalmazó helyi szabályzat. A Házirend betartása minden iskolai tanuló, kollégiumban élő 

gyermek és fiatal számára kötelező érvényű. Szabályainak betartatása elsősorban az oktatási 

és nevelési munkát végzők feladata, de minden intézményben dolgozó személytől elvárt. 

Megsértése ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mint a jogszabályok megsértése. Ilyen 

esetekben az intézmény szabályellenes magatartás miatt fegyelmi intézkedést foganatosít, 
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vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, melynek döntése ellen a tanuló illetve a szülő 

jogorvoslattal élhet. 

 

E Házirend elkészítésénél az alábbi jogszabályok, ide vonatkozó paragrafusait vettük 

figyelme: 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) és annak módosításai, 

valamint a hozzá kapcsolódó11/1994. MKM rendelet és módosításai    

 2011. évi CXC tv.   

 46/2001. (XII.22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

 44/2002. (VI.18.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

módosításáról 

 A Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

és a végrehajtásáról szóló  

 Tankönyvpiac rendjéről szóló2001. évi XXXVII. törvény és annak módosítása (2004. 

évi XVII. törvény) 

 A Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. 

 40/1999.(X.8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa hivatalának 

feladatairól és működésének szabályairól.  

 2011.évi XLI: Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 

I. A TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINDEN 

INTÉZMÉNYEGYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK 

 

A  tanulók  jogai  (Kt. 10.  és  11. par. és a 2011. évi CXC 45§ alapján) 

 

1) Véleményedet, javaslatodat elmondhatod osztályfőnöki órákon, csoportmegbeszéléseken, 

kollégiumi gyűlésen. Érdekeid védelmében fordulhatsz osztályfőnöködhöz, csoportvezető 

tanárodhoz, az iskolavezetéshez, Diákönkormányzathoz (továbbiakban: DÖK).   

Tájékoztatást kérhetsz minden személyedet és tanulmányaidat érintő kérdésről az iskola 

pedagógusaitól és vezetőitől.  

2) Választhatsz az iskolai szakkörök közül, kezdeményezheted ezek létrejöttét. Kérheted 

tanáraid segítségét 
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3) Igénybe veheted az iskolai könyvtár szolgáltatásait és az iskola egyéb létesítményeit a 

termek belső szabályozásai szerint. 

4) Iskolai szervezésű tanulmányi versenyekre, kulturális és sportprogramokra, 

kirándulásokra és táborozásokra jelentkezhetsz.  

5) Igénybe veheted a rendszeres iskola-orvosi ellátást. Kérheted a védőnő segítségét.  

6) Igénybe veheted az iskolai étkezést. 

7) Törvényi szabályozás alapján tankönyveidhez ingyenesen juthatsz hozzá. Amennyiben a 

könyvtárból kölcsönzött tankönyveket megrongálod, elveszted, köteles vagy az árát az 

Intézet felé megfizetni. Ha bejáró vagy bentlakó tanuló vagy, családod anyagi helyzetétől 

függően szociális támogatást igényelhetsz lakóhelyed szerinti önkormányzattól. 

8) Ha szakiskolás tanuló vagy igényelheted a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerinti 

juttatásokat és kedvezményeket.  

9) Az évente tartandó diákönkormányzat-választásokon választható és választásra jogosult 

vagy.  A diákönkormányzat a diákok jogainak sérelme esetén az 1. pontban megjelölt 

hivatalhoz fordulva beadvánnyal élhet. 

 

Gyermekek  és  fiatalok érdekérvényesítési  lehetőségei  

 

Az intézményben élő és tanuló összes gyermek és fiatal felnőtt panaszjoggal 

rendelkezik. Panaszjogodat az alábbi módon és fórumokon érvényesítheted. 

 

o Személyes gondjaidat, írásban megfogalmazott panaszaidat bedobhatod az erre a célra 

kihelyezett „panasz-és vélemény-nyilvánítási ládába” (iskola főbejárata mellett)  

o Kérheted a téged ért sérelem kivizsgálását és lehetőség szerinti orvoslását. 

o Panaszodat és ezzel kapcsolatos kérelmedet elmondhatod szóban, vagy írásban a 

nevelési egységed Diákönkormányzatba (DÖK) delegált személyén keresztül. Az így 

megkapott panaszodat a DÖK-nek ki kell vizsgálnia. Amennyiben a vizsgálat nem 

történik meg, s 15 napon választ nem kaptál, akkor lehetőséged van szüleidet, vagy 

gyámodat felkérni arra, hogy panaszoddal további fórumokhoz forduljon. Ők vagy 

továbbítják panaszodat, vagy önállóan is panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, 

aki az ügyet kivizsgálja. Amennyiben az intézmény vezetőjétől  nem kapnak értesítést 

a kivizsgálás eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem értenek egyet, akkor 

panaszukkal ügyükkel az intézmény fenntartójához fordulhatnak orvoslásért. 
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o Fiatal felnőttként panaszodat (annak súlyától függően) vagy a DÖK felé vagy 

közvetlenül az igazgató felé nyújthatod be. Eredménytelenség esetén jogod van az 

intézmény fenntartójához fellebbezni.  

 

Az intézményben működő DÖK joggyakorlásának rendjét a DÖK Szervezeti és Működési 

Szabályzata részletesen tartalmazza (kérdezés joga, vélemény-nyilvánítás joga, javaslattétel 

joga, 2 tanítás nélküli munkanappal kapcsolatos javaslattételi jog) Érdekérvényesítési fórumai 

az alábbiak: 

 Igazgató 

 

Eredménytelenség vagy egyet nem értés esetén: 

 Fenntartó 

 Oktatási Jogok Biztosának Hivatala   

 

Egyedi ügyben – írásbeli beadvánnyal - az oktatási jogok biztosához fordulhatsz, ha 

megítélésed szerint védett jogaidat sérelem érte. (Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 

Budapest, Szalay u. 10.14. ) Ugyanezen jog megilleti szüleidet, törvényes képviselődet és a   

DÖK-öt is. 

 

Gyermekek  és  fiatalok vélemény-nyilvánítási lehetőségei (Kt.11,ill.63.par.) 

 

o Osztályfőnöki órákon 

o Diákönkormányzat által szervezett gyűléseken és az általuk kezelt faliújságon 

keresztül 

o Kollégiumi szervezett csoportmegbeszéléseken 

o Személyes, de nyilvánosságra nem tartozó véleményedet írásban megfogalmazva 

bedobhatod az erre a célra kihelyezett „panasz-és vélemény-nyilvánítási ládába” 

(iskola főbejárata mellett)  

* 2014ben a Diákparlament ülésére küldöttek delegálása. A DÖK által szervezett küldött 

választó gyűlés 2014. szeptember 19.-én lesz 

 

A tanulók kötelességei (Kt.12. par. és 11/1994. MKM rend. 20. par.) és a 2011.évi CXC 

45§: 
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1) szakmai gyakorlatokon rendszeresen, felkészülten megjelenni, az órákon szükséges 

felszerelési tárgyakkal, eszközökkel rendelkezni. Az ellenőrződet tanáraiddal közösen 

folyamatosan vezesd, láttamoztasd nevelőiddel, szüleiddel. 

2) Külső megjelenésed legyen mindenkor ápolt, ruházatod legyen mindig tiszta és rendes. 

Kerüld a kirívó, nem egyéniségedhez illő, feltűnő öltözetet, test-dekorálást és hajviseletet.  

Nem viselhetsz tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló ruhadarabot vagy test-festést. 

3) Az iskolai ünnepélyeken sötét (nadrág, szoknya) és fehér (ing, blúz) ünneplő ruhában kell 

megjelenned. 

4) Az iskolában és az iskolán kívül is viselkedj kulturáltan!   Társaidat, tanáraidat, nevelőidet 

és az iskola minden dolgozóját tisztelettel szólítsd, köszöntsd a napszaknak megfelelően.  

Tanúsíts tiszteletet és megbecsülést nevelőid, tanáraid iránt! 

5) Ismerd meg és fegyelmezetten tartsd be a közlekedés, a baleset és a tűzvédelem 

szabályait! A szakmai képzésben és technika órákon szigorúan vedd figyelembe a 

munkavédelmi előírásokat! Baleset esetén azonnal fordulj a gyakorlatvezető, vagy 

ügyeletes tanárodhoz! 

6) Az intézményt, annak felszerelést, valamint környezetét védd! A rongálásokat jelentsd az 

ügyeletes tanárnak, nevelőnek, vagy osztályfőnöködnek, akik kártérítési jegyzőkönyvet 

vesznek fel az esetről. Az okozott kárt az elbírálás és a törvényi szabályozás mértékében 

(2011.évi CXC 58§. szabályozza a gondatlan és szándékos károkozás maximálisan 

kiszabható kártérítési összeg nagyságát) meg kell térítened.  

7) Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét! 

8) Hiányzásodat, lehetőleg előre, személyesen vagy telefonon egyeztesd osztályfőnököddel, 

szaktanároddal vagy a jelezd az iskolatitkárságon, majd a mulasztást követő első napon 

(de legkésőbb a hiányzásodat követő első osztályfőnöki órán) köteles vagy igazolni. 

 Tanévenként összesen 3 napra, szüleid előre engedélyt kérhetnek az osztályfőnöktől 

(ezt meghaladó időtartamra az igazgatótól), s azt az ellenőrződben igazolhatják.  

További, betegség miatti hiányzásaidat csak az ellenőrződbe beírt, hiteles orvosi 

igazolás alapján fogadjuk el igazoltnak.   

 Igazolatlan hiányzás esetén:  

- Az igazolatlan hiányzás esetén 20/2012 (VIII. 26) EMMI rendeletben foglaltak 

alapján járunk el. 

 A tanórákról való háromszori késés 1 igazolatlan órának számít. 
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 Az igazolatlan mulasztás a fegyelmező intézkedések következő fokozatát vonja maga 

után: 

- Ha általános iskolásként egy tanítási évben igazolt és igazolatlan hiányzásaid 

együttesen meghaladja a 250 órát, év végén nem vagy osztályozható. 

Osztályozó vizsga letételére akkor van lehetőséged, ha a nevelő testület erre 

engedélyt ad. 

- Ha szakiskolásként a szakképző évfolyamokon, egy tanítási évben, az igazolt 

és igazolatlan hiányzásaid együttesen meghaladja az elméleti órák 20%-át, év 

végén nem vagy osztályozható. 

- Ha a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztásaid egy 

tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 % -át, 

tanulmányaidat csak az évfolyam megismétlésével folytathatod. Ettől, külön 

döntéssel, eltekinthet a nevelőtestület, de csak akkor, ha minden hiányzásod 

igazolt. 

- A Pedagógiai Programban megfogalmazottak, és 2013. szeptember 2.-án 

kiegészített tanulókra vonatkozó kötelezettségek a hiányos felszerelés és házi 

feladat rendszeres hiánya miatti fegyelmezési eljárások: 

„Házi feladatok: A differenciáltan, a fejlettségnek megfelelő tartalommal 

és terjedelemmel kiadott feladatok folyamatos ellenőrzése. 

Hiányos házi feladat esetén azok pótlása lehetőség szerint tanár bevonásával 

történjen meg. Erre lehetőség a rehabilitációs órákon, kollégista tanulók 

esetén a délutáni kollégiumi tanóra keretén belül van. A házi feladatok egy 

alkalommal történő hiánya miatt szóbeli figyelmeztetés. A házi feladatok 

rendszeres hiánya esetén a szülővel, délutáni nevelővel történt megbeszélés 

kötelező. A házi feladatok a tanulmányi anyag gyakorlását szolgálják, a 

gyerekek nevelése, oktatása érdekében a hiányos feladatért érdemjegy 

(elégtelen osztályzat) nem adható. Cél, hogy megértessük a gyakorlás 

fontosságát. 

Hiányos felszerelés esetén a tanuló köteles az órán részt venni, a hiányt 

következő tanítási órára pótolnia kell. Amennyiben többször előfordul, hogy 

hiányos felszereléssel érkezik, a szülő, gondviselő, gyám, írásban történő 

figyelmeztetése szükséges. A hiányos felszerelés miatt érdemjegy (elégtelen 

osztályzat) nem adható.” 

 

 

Az iskolai élet szabályai 

 

1) A tanítás kezdete: 8.10. óra.(kivétel a szakképzésben  részesülő  tanulók 0. órája  esetén 

7.00-kor) A kollégiumban  lakó  tanulók  a  tanítás  kezdete  előtt  10 perccel  felügyelet 
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kíséretében érkeznek az  iskolába,  s  elfoglalják helyüket  az  osztálytermekben. A bejáró 

tanulók 7.00.-tól érkezhetnek az iskolába, és a pedagógiai asszisztensek felügyelete 

mellett mehetnek be tantermükbe. Minden tanuló a kijelölt helyen tárolja személyes 

holmiját (kabát, ernyő, váltócipő). Az iskola biztosítja a bejáró tanulók részére a 17:00-ig 

való benntartózkodást. Év elején a szülők nyilatkoznak, hogy délután 16:00 vagy 17:00 

óráig szeretnék igénybe venni a napközis ellátást. 

Intézetünk a szülők megsegítése érdekében a reggel 7:30 órakor és délután 15:00-kor 

induló autóbuszon felnőtt kíséretet biztosít az iskola és az autóbusz pályaudvar között. 

2) Az óraközi szünetekben a rendért az ügyeletes tanárok és asszisztensek felelősek.   

 

3) Az első (10 perces), a negyedik és ötödik (5-5 perces) szünetben a tanulók kötelesek a 

folyosón tartózkodni. Tanteremben csak kivételes esetben, tanár jelenlétébe maradhatnak 

a tanulók.  A második és harmadik óraközi szünet egyaránt 15-15 perces. A második 

szünet a „tízórai szünet”, melyben a tanulók felügyelet mellett az osztálytermükben 

tartózkodnak. Mindkét 15 perces szünetben az ügyeletet az osztályfőnök, vagy a szünetet 

megelőző órát tartó szaktanár látja el. A harmadik szünetben jó idő esetén a tanulók az 

udvaron tartózkodnak. Az udvari szünet végén osztályonként sorakozva, fegyelmezetten, 

közösen vonulnak a tantermekbe. 

4) Szaktantermi foglalkozások (technika, informatika) előtt a tanulók a szaktanterem előtt 

fegyelmezetten várakoznak, s a terembe csak a tanár jelenlétében léphetnek be. 

Testnevelési órák előtt a az alsós tanulók és a integráció és készségfejlesztő a saját 

tantermük előtt sorakoznak, s a tornaterembe a testnevelő tanár kíséretében, a felsős 

tanulók és a szakiskolások önállóan vonulnak át és vissza. A szaktantermek és tornaterem 

rendje az adott termekben kifüggesztve található. Az itt leírtak betartása minden tanulóra 

nézve kötelező. 

5) A tanítási órák után a tantermeket tisztántartva kell elhagyni, s a tanulók fegyelmezetten a 

gyermekotthonokba, kollégiumba, napközibe vonulnak (szükség esetén kísérettel). A 

bejáró, napközit nem igénylő tanulók az utolsó tanórát követően elhagyják az intézményt. 

6) A kollégiumban élő, napközis, valamint a bejáró tanulók az ebédet pedagógus kíséretében 

(kollégiumi nevelőtanárok, ill. napközis tanárok, asszisztensek) az intézmény ebédlőjében 

fogyasztják el az ebédlő ajtaján feltüntetett időrendben folyamatosan. Az ebédlőben 

kifüggesztett, az étkezésekre vonatkozó előírásokat, minden ott tartózkodó személynek 

kötelessége betartani. 
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7) Az ebéd utáni szabadidődet (14.00 óráig) a felügyelőd, nevelőd, nevelőtanárod vagy 

napközis tanárod irányításával töltöd, majd 14.00-tól 15.30-ig ugyancsak az ő 

irányításukkal tanulószobai foglalkozáson kell részt venned.   

8) 15.30-16.00-ig fogyaszthatod el uzsonnádat. 

9) Ha kollégiumban élő tanuló vagy, vacsorádat, gyermekfelügyelőid felügyelete mellett, 

18.00-tól fogyaszthatod el az intézmény ebédlőjében. 

10) Fontos és halaszthatatlan ügyekben az általános iskola és speciális szakiskola tanári 

szobáiban keresd tanáraidat. Belépned oda kopogás után, csak tanáraid engedélyével 

szabad. 

11) Az iskola elektromos készülékeit, eszközeit (TV, rádió, vetítő, számítógép, projektor, 

digitális tábla, stb.) felügyelet nélkül nem használhatod. 

12) Az iskolát tanítási idő alatt, valamint szervezett foglalkozások idejében csak az osztállyal 

foglalkozó pedagógustól, illetve az iskola vezetőitől (igazgató, igazgató helyettesek) kért 

és kapott engedély birtokában hagyhatod el. 

13) Az iskolába magaddal hozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, annak 

megőrzéséről magadnak kell gondoskodnod. (értéktárgy: telefon, mp3 lejátszó, ékszer, 

telefontöltő, fülhallgató, szemüveg, laptop, tablet) 

14) A tanórai foglalkozásokra mobiltelefonodat ne hozd magaddal. Amennyiben mégis nálad 

van, órákon való használata tilos, köteles vagy azt az órák előtt kikapcsolni. E tilalom 

megszegése a fegyelmező intézkedések soron következő fokozatát vonja maga után 

(szóbeli figyelmeztetés stb.). 

15) Az intézmény egész területén, saját-, és társaid egészségének védelme miatt, TILOS a 

dohányzás! E tilalom megszegése a fegyelmező intézkedések soron következő fokozatát 

vonja maga után (szóbeli figyelmeztetés stb.).  

16) Az iskolai foglalkozásokon tilos rágógumiznod! 

17) Az intézmény területére tilos behoznod és használnod éles, hegyes és szúrásra alkalmas 

tárgyat, fegyvert, gázsspray-t, robbanóanyagot (petárda stb.) és bármely más tárgyat, ami 

önmagad, illetve társaid testi épségét veszélyezteti. 

18) Személyiséged fejlődése és egészséged védelmében tilos szeszes italt, energiaitalt vagy 

bármilyen kábítószert fogyasztanod és használnod, magadnál tartani és társadnak átadni.   

19) A könyvtár használatának belső rendjét a könyvtárban kifüggesztett szabályzat 

tartalmazza.  Ennek betartása minden tanuló számára kötelező, aki a könyvtár 

szolgáltatásait igénybe veszi. A könyvtárba pedagógusod engedélye alapján, a könyvtár 
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ajtajára kiírt nyitvatartási időszakban egyénileg is mehetsz.  Csoportos könyvtárlátogatás a 

pedagógus és könyvtáros közös szervezésében és irányításával történik. 

20) Tilos az intézetben általad hang és videó felvételt készíteni és azt megosztani. 

21) Az internetes oldalak használatát szigorúan ellenőrizzük: tapasztalatok alapján a Facebook 

oldal használatát korlátozzuk. 

 

A tanulók jutalmazása és  fegyelmezése (Kt. 70.  és 76. par. és 2011. évi CXC 58§-a) 

 

Jutalmazások formái: 

1) Csoportos jutalmazás (osztály, kollégiumi csoport, szakkör): kirándulás, színházlátogatás, 

mozi, táborozás, uszoda stb. 

 

2) Egyéni jutalmazások: 

- Tanulóközösségi dicséret: 

o Szóban: a közösség előtt 

o Írásban: egy konkrét, a közösség érdekében végzett feladat 

teljesítéséért. Közösségért önként vállalt, hosszú távú feladat becsületes 

elvégzéséért. Tanulmányi és egyéb versenyen való részvételért 

Ez a jutalmazási forma kapcsolódjon egy rendszeres értékeléshez, és 

ismerje el az értékelési időszak alatt végzett tanulmányi és közösségi 

munkát 

- Igazgatói dicséret: 

o Az iskola hírnevét növelő tanulmányi, sport, kulturális 

rendezvényeken elért eredményekért 

 

- Nevelőtestületi dicséret:(félévkor, év végén) 

o Kiváló tanulmányi eredményért, országos versenyen való részvételért 

o Huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítésért, 

magatartásért 

o A közösség érdekében végzett kitartó, segítő tevékenységért 

                        Az igazgatói és nevelőtestületi dicséreteket az egész intézet tanulóinak 

tudomására kell hozni. A tájékoztatás formái lehetnek: szóbeli tájékoztatás a 

teljes tanulóközösség előtt, részletes és indoklásokkal alátámasztott felsorolás 

faliújságra való kifüggesztés        
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- Szaktanári, tantárgyi, nevelői és nevelőtanári dicséret: a tanár, nevelő, 

nevelőtanár javaslatára, tanév végén adható: 

o Kiemelkedő és folyamatos tantervi teljesítésért 

o Kiemelkedő szakköri munkáért, iskolai tanulmányi versenyért 

o Kiemelkedő tanulmányi munkáért, magatartásért, az iskola és társai 

érdekében végzett tevékenységéért 

                         Ennél a jutalmazási formánál, könyvjutalom, oklevél vagy/és ajándéktárgy is 

adható. 

- Diák Doborjáni Díj:  

tanév végén a nevelőtestület döntése alapján 

Fegyelmező és fegyelmi  intézkedések: 

 

A fegyelmező intézkedés és fegyelmi büntetésnevelési eszköz kell, hogy legyen. Kerülni kell 

a semmitmondó bejegyzéseket. Alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori 

sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. Kapcsolódjon rendszeres értékeléshez. 

A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi 

fenyítést alkalmazni tilos! 

 

A/ Fegyelmező intézkedések 

1) Osztályfőnöki, tanári szóbeli figyelmeztetés: közösség előtt, akkor kapja a 

tanuló, ha kisebb fegyelemsértést követ el. 

 A Házirend szabályainak megszegéséért 

 Közösségi munkában vállalt feladat elmulasztásáért 

 Felnőttekkel, társaikkal szembeni tiszteletlen viselkedésért 

 Igazolatlan mulasztásért 

 

2) Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, intés: akkor kapja a tanuló, ha a szóbeli 

figyelmeztetés nem vezetett eredményre. 

 Sorozatos fegyelemsértésért 

 A Házirend előírásainak rendszeres megszegéséért 

 Tiszteletlen, megengedhetetlen magatartásért 

 Társak bántalmazásáért, szemtelen, megbotránkoztató viselkedésért 

 Gondatlan károkozásért 
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3) Igazgató írásbeli figyelmeztetés, intés: abban az esetben, ha az eddigi 

fegyelmezési intézkedések (figyelmeztetések) sem vezettek eredményre, vagy a 

tanuló vétsége olyan fokú, amivel megengedhetetlen erkölcsi és anyagi kárt 

okoz társainak, az iskola közösségének. 

 Iskolai lopás, súlyos csalás 

 Szeszesital fogyasztása 

 Kábítószer 

 Társadalmi tulajdon szándékos rongálása 

 Társainak testi veszélyeztetése 

 

B/ Fegyelmi büntetés 

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

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás/ szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (kivéve 

szociális juttatások köre) 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (2011.évi CXC 58§. 

alapján) 

 eltiltás a tanév folytatásától (2011.évi CXC 58§.  alapján: a tankötelezettségét már 

betöltött tanulók esetében) 

 kizárás az iskolából (2011.évi CXC 58§. alapján a tankötelezettségét már betöltött 

tanulók esetében csak) 

 

     A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  A 

fegyelmi eljárás során minden esetben figyelembe kell venni és be kell szerezni a DÖK írásos 

véleményét. 

     A fegyelmi eljárás megindításról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell.  A 

szülőt a tárgyalásra minden esetben meg kell hívni. A fegyelmi eljárás lefolytatásának 

szabályait jogszabály határozza meg. (2011.évi CXC 58§.) Végrehajtani csak jogerős 

határozatot lehet. Az intézmény döntése akkor jogerős, ha a tárgyügyben a határozat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyújtottak be felül bírálati kérelmet. 

     A  fegyelmi határozatot  az intézmény írásban (meghatározott formában) közli  a tanulóval, 

illetve a  szülővel,  mely  ellen  a határozat kézhezvételétől  számított    15  napon belül  felül 
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bírálati  kérelem  nyújtható  be   az  intézmény  fenntartójához ,aki  másodfokú  döntést  hoz  

az  ügyben. A fenntartó képviselője a kérelmet elutasíthatja, a fegyelmi határozatot 

megváltoztathatja, megsemmisítheti, és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.     

 

Magatartás értékelése: 

A magatartás minősítésekor figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanuló 

személyiség-jegyeit, érzelmi állapotát, a közösséghez  és  annak  tagjaihoz való viszonyát, a 

felelősségérzetet, önállóságot, a közösség  érdekében végzett tevékenységet, a  viselkedést  és  

a hangnemet. 

 

o Példás: a tanuló magatartása, ha a közösség érdekeit figyelembe véve cselekszik. A 

vállalt és rábízott tisztségeket, feladatokat felelősséggel teljesíti. 

Kezdeményezéseivel pozitív hatást gyakorol társaira. Az iskola követelményeit 

és a házirendet tudatosan betartja, társait is megtartásukra ösztönzi.  

Segítőkész. Viselkedése minden helyzetben példamutató. Társai és a felnőttek 

iránt megfelelő tiszteletet tanúsít. Megbecsüli és védi a társadalmi tulajdont. 

o Jó:    magatartású  az  a  tanuló,  aki a közösségi munkában nem kezdeményező, de 

abban  aktívan részt vesz, Megtartja  a  Házirendben előírtakat, de  nem  

figyelmezteti  a rendbontókat. Társaihoz való viszonya jó, viselkedése minden 

körülmény között megfelelő. 

o Változó: a tanuló magatartása, ha a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, 

gátolja annak eredményességét, vállalt feladataiban lemaradások vannak.  A 

követelményeket, a Házirendben leírtakat csak részben teljesíti, hajlamos a 

fegyelem megsértésére.  Társaihoz való viszonya ingadozó, néha goromba, 

csúnyán beszél.  Viselkedése rendszeresen kifogásolható, de hibáit beismeri és 

igyekszik azok kijavítására. 

o Rossz: magatartású az a tanuló, aki nem vállal közösségi munkát. Hanyagságával, 

fegyelmezetlenségével a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja. Társaival 

szembeszáll.  A Házirend követelményeit súlyosan megszegi. Viselkedése 

megbotránkoztató.  Elutasítja környezete segítő szándékát.  A társadalmi 

tulajdont rongálja. 

 

Szorgalom értékelése: 
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A szorgalom minősítésekor a tanulmányi munkához való viszonyt értjük és a következő 

értékeléseket adjuk: 

o Példás szorgalmú az a tanuló, akinek munkavégzése pontos, megbízható, minden 

tárgyból elvégzi a kapott feladatokat.  Ezen felül érdeklődési irányának megfelelően 

többletmunkát vállal.  Munkáját az ésszerűség, bizonyos fokú önállóság, 

munkatempóját a folytonosság és állandóság jellemzi. A kötelező tananyagon kívül 

más információt is szerez, hasznosít. 

o Jó szorgalmú az a tanuló, aki házifeladatait rendszeresen elvégzi, megbízhatóan 

dolgozik.  Egyik tantárgyból sem árul el különösebb érdeklődést, az iskolai tananyag 

keretein belül marad.  Néha buzdítást, segítségnyújtást igényel. 

o Változó szorgalmú az a tanuló, akinek munkában való részvétele ingadozó, 

teljesítménye hullámzó. A tanulásban önállótlan, az érdeklődését ritkán lehet 

felkelteni.  Szétszórtság, figyelmetlenség és pontatlanság jellemzi. 

o Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, feladatait 

nem végzi el. Tanítási órán csak ellenőrzés, határozott figyelmeztetés mellett hajlandó 

dolgozni.  Egyes tantárgyak iránt érdektelenséget tanúsít. 

 

Az osztályközösségekben a magatartás és a szorgalom tanulónkénti értékelése havonta 

történjen, az elfogadott minősítési rendszer alapján, az osztályban tanító pedagógusok és a 

tanulók véleményének meghallgatásával, az osztályfőnöki órán. 

 

A magatartás és szorgalom követelményi rendszerét a tanév elején ismertetni kell a 

tanulókkal. 

 

Sopron, 2015. szeptember 3. 

Jóváhagyta: 

 

 
…………………………………. 

Krutzlerné Szarka Tünde 

igazgató 
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A Doborjáni Ferenc EGYMI ( 9400 Sopron Brennbergi út 82. OM:038503) Házirend-jét a 

nevelőtestület 2020.júniusban áttekintette. 

A Házirendben foglaltakat elfogadta. A 2020.március óta fennálló járványügyi helyzet miatti 

eljárásrendet és ennek módosításait az iskola honlapján követhetik nyomon. 

 

Sopron, 2020.szeptember 9. 

 

 


