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”A gyermek pedig nőtt és erősödött,  

bölcsesség töltötte be,  

és az Isten kegyelme volt rajta.„   

 Lk 2,40 

Kedves Diákjaink! 

BEVEZETŐ 

 

A házirend az intézmény életét, működését meghatározó egyik fontos alapdokumentum, amely  

a törvényi előírások figyelembevételével állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával 

kapcsolatos szabályokat. Hatálya - az intézményi élet jellegéből adódóan – érinti az intézménnyel 

jogviszonyban állókat, az intézmény valamennyi tanulóját, alkalmazottait, pedagógusait, technikai 

személyzetét, esetenként a szülőket is; valamint kiterjed az intézmény teljes épületére, továbbá  

az intézmény által szervezett programok egyéb helyszíneire és résztvevőire. A dokumentumban 

megfogalmazottak visszavonásig érvényesek. 

 

Jogszabályi előírások 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

(a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) alapján 

meghatározottak figyelembevételével készült. 

 

A házirend a közösségi élet minimumát szabályozza, melynek ismerete és betartása, a fentieken túl,  

az egyén és a közösség érdekében védelmet nyújt, és fejlődésük érdekében fogalmaz meg alapelveket. 

Csak az lehet jó közösség, melynek áttekinthető rendje, világos követelményrendszere van.  

 

Ezért adunk Házirendet kezetekbe, hogy világosan lássátok, mihez van az intézményben jogotok, 

milyen felelősséget vállaltatok, amikor hozzánk beiratkoztatok. Nem akarunk többre kötelezni, mint 

amit a Ti jól felfogott érdeketek és az intézmény egészséges élete megkíván.  

 

Fogadjátok szeretettel intézményünk Házirendjét, mely röviden és világosan fogalmazza meg, mit 

várunk tőletek, hogy a szeretet rendjében érlelődő, nevelőiteket, tanítóitokat, tanáraitokat és egymást 

megbecsülő, alkalmazkodni tudó, tisztességes munkát végző fiatalok legyetek. Tartsátok meg 

becsülettel intézményünk szabályait, hogy annak értékes szellemi, lelki tartalma megmaradjon  

és gyarapodjék bennetek. 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központba beadott jelentkezési lap és felvételi kérelem aláírása egyúttal  

az intézmény Házirendjének elfogadását is jelenti, amely a szülők/tanulók és a Ciszterci Szent 

Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium közötti szerződésnek 

minősül. Ennek alapján a szülők/tanulók vállalják az abban foglaltakat, különös tekintettel  

a súlyos megítélés alá eső fegyelmi kérdésekre, azok következményeire, a megjelenési  

és viselkedési normákra.  
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I. AZ INTÉZMÉNY NEVE ÉS CÍME 

 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

7621 Pécs, Apáca u. 23     

Tel: 72/511-243  

intézményi honlap cím: www.cnkpecs.hu 

intézményi e-mail cím: cnk@cnkpecs.hu 

 

II. AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA 

 

Zirci Ciszterci Apátság 

8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 

Telefon: + 36 88 593 641 

fenntartói honlap címe: www.ocist.hu 

fenntartói e-mail: zirc@ocist.hu 

 

III. AZ INTÉZMÉNY JELLEGE 

 

Intézményünk a Katolikus Egyházon belül működő önálló jogi személy, melynek fenntartója  

a mindenkori zirci apát. 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

 

Az intézmény lelkiségének forrása a Szentírás, mint az élő Isten kinyilatkoztatása, különösképpen 

pedig Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan azt a Katolikus Egyház értelmezi és tanítja. 

Ezen belül a Ciszterci Rend lelkisége meghatározó az intézmény számára, mely intézményeiben  

a schola charitatist, a szeretet iskoláját kívánja megvalósítani. Magunkénak valljuk Szent Bernát 

jelmondatát: Ardere et lucere (Lángolj és világíts). A lángolás a szeretet melegére,  

az evangéliumi erények megvalósítására való lelkes törekvésre, a világítás a jóra való példaadásra,  

a bölcs tudás fényére utal. 

 

Intézményi jövőkép és küldetés 

 

 A Ciszterci Rend lelkisége alapján törekszünk arra, hogy a kor lelki és szellemi kihívásainak 

megfelelően készítsük fel tanítványainkat a keresztény életre.  

Nevelőmunkánk során a gyermek és a nevelők egyéni képességeinek minél magasabb szintű 

kibontakoztatásával egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását.  

Fontos feladatunk, hogy a családokkal összefogva a hitre és a szeretetre épülő, reális, megvalósítható 

jövő képét adjuk fiataljainknak.  

Küldetésünk a Római Katolikus Egyház tanításának megtartása és továbbadása. Ez elsősorban Isten 

Igéjének, szeretetének és az imádságos, szentségi életnek a hirdetését, megélését, és mintául adását 

jelenti, nemcsak katolikusoknak, hanem más vallásúaknak és a keresőknek is. 
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V.  AZ ÓVODA HÁZIRENDJE 
 

 

V/1.  Általános rész 

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő, a katolikus óvodák 

számára megfogalmazott irányelvek és az óvoda helyi Pedagógiai Programja alapján folyik. 

Óvodánkat kereszténnyé teszi a keresztény nevelési cél, a sajátos keresztény ismeretek, a gyermek 

életkorának megfelelő nevelési eszközök és maga a keresztény nevelő személye. 

Az óvoda helyi Pedagógiai Programja elérhető a szülők számára az intézmény honlapján. 

A szülők javaslataikat, észrevételeiket a megválasztott Szülői Munkaközösségen keresztül tehetik 

meg. 

Gyermekeikkel kapcsolatos személyes problémáikkal az óvodavezetőhöz, illetve a csoportban dolgozó 

óvodapedagógushoz fordulhatnak. 

Óvodánk nyitott szellemiségű. A családdal együttműködve szeretné megteremteni a gyermekeknek  

a lehetőséget, a körülményeket hogy személyiségük fejlődése biztosítva legyen. 

Az óvodába 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig 

járhatnak a gyermekek. Tankötelessé válik a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig  

a 6. életévét betölti. A gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve óvodai nevelés keretében folyó, 

iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. 2014. szeptember 1-től a Nemzeti 

Köznevelésről szóló törvény alapján 3 éves kortól kötelező az óvodai jogviszony létesítése. Ez alól  

a szülő kérésére, az óvodavezető javaslata alapján a fenntartó felmentést adhat. 

 

 

V/2.  Működési rend 

 

1. Az óvoda nyitvatartása 

 

Az óvoda reggel 6.30-tól délután 17.00-ig tart nyitva. 

A gyermekek reggel 7-től délután 16.30-ig óvodapedagógusokkal tartózkodnak a saját csoportjukban. 

Reggel 6.30-tól 7-ig, valamint délután 16.30-tól 17.00-ig egy óvónő ügyeletet tart összevont 

csoportokkal. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint 9-ig érkezzenek be e gyermekek az óvodába.  

Kérjük, a gyermeket reggel a felnőttnek átadni. A gyermekek védelme és az intézmény értékeinek 

védelme érdekében a kaput zárva tartjuk. Belépés csak kapukód használatával lehetséges. 

A gyermekek óvodai tartózkodása ne haladja meg a 9 órát. Délutáni távozáskor kérjük,  

az óvónőtől személyesen vegyék át a gyermeket. Gyeden lévő szülőktől kérjük, hogy 16 óráig jöjjenek 

a gyermekért. Testvérrel az intézményből a gyermek csak a szülő írásbeli kérésére távozhat (saját 

felelősségre). Idegennek, illetve az óvónő számára ismeretlen rokonnak csak előzetes jelzés és írásbeli 

nyilatkozat alapján adjuk ki a gyermeket. 

 

2. Működésre vonatkozó szabályok  

 

Az óvoda nevelési-oktatási intézmény, a tanév szeptember1-től augusztus 31-ig tart. A nyári 

időszakban, valamint az iskolai szünetek ideje alatt a létszámcsökkenés miatt összevont csoportokkal 

működik. 

A nyári takarítás, karbantartás idejéről (5 hét) a fenntartó rendelkezik. Kérjük, ez idő alatt  

a szülőket, hogy gyermekük elhelyezéséről gondoskodjanak.  
 

A Nemzeti Köznevelési törvény értelmében évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk. 
 

A téli időszakban Karácsony és Újév között az óvoda zárva tart. 
 

A zárva tartások idejéről a szülők 2 héttel a tervezett időpont előtt tájékoztatást kapnak. 
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V/3.  Az óvoda védő-óvó előírásai 

  

Kérjük, a gyermekek ruházata tiszta, kényelmes legyen, hogy a változó időjáráshoz alkalmazkodva 

tudjuk azt cserélni. 

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn 

belül haza kell vinnie. 

Kérjük a szülők pontos címét, telefonszámát megadni, ahol elérhetők. 

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja.  

Betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.  

A gyermek sérülést okozó veszélyes tárgyat, játékot nem hozhat az óvodába. Az otthonról hozott 

játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

Baleset esetén az óvoda a szülő értesítése után köteles a gyermekről szakszerűen gondoskodni, 

szükség szerint orvoshoz fordulni. 

A balesetek megelőzése érdekében a szülővel egyetértésben az óvoda köteles védő-óvó intézkedéseket 

tenni (közlekedés szabályainak megismertetése, veszélyes eszközök, anyagok használatának 

ismertetése, tornaszerek, udvari játékok biztonságos használata). 

A bekövetkezett balesetekről jegyzőkönyv készül. 

A fertőző betegséget kérjük azonnal az óvodának jelenteni. 

Kérjük a szülőket, hogy a csoportszoba higiéniája miatt, gyermekeik érdekében csak engedélyezett 

időben tartózkodjanak a szobákban (beszoktatási idő, nyílt nap, ünnepélyek, szülői értekezlet). 

Az óvoda berendezési tárgyait, helyiségeit, értékeit óvják és védjék! 

Dohányozni az óvoda egész területén tilos! 

Bombariadó, tűzriadó esetén az óvoda kivonulási terve alapján hagyják el a gyermekek az épületet. 

Az óvoda helyiségeit más, nem óvodai, nevelési célra használni csak a fenntartó engedélyével lehet. 

Az óvoda főbejárati nagy kapuját – mely kívülről kóddal, belülről kapunyitó csengővel nyitható – csak 

felnőtt nyithatja, valamint azok a nagyobb iskolások, akik írásos kérelem alapján egyedül vihetik haza 

óvodás testvérüket. 

 

  

V/4.  Mulasztások igazolása, térítési díjak befizetési rendje 

     

1.    

A gyermek óvodai mulasztását igazolni kell. 

A mulasztást igazoltnak kell venni: - ha, a gyermek beteg volt, és azt orvos igazolja 

                                                      - ha, a szülő előre bejelentette, és azt igazolja 

A be nem jelentett és nem igazolt hiányzást igazolatlannak tekintjük. Amennyiben a gyermek egy 

nevelési évben 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, és a szülő a hiányzás igazolásának 

elmulasztásáról figyelmeztetést kapott, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye 

szerinti illetékes jegyzőt, melynek következménye az óvodai jogviszony megszűnése lehet. 

2.   

Az étkezési térítési díjakat előre meghatározott (írásban jelzett) napokon kérjük befizetni. A térítési díj 

a befizetést követő hónapra érvényes.  A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 

Hiányzás esetén az étkezés telefonon lemondható mindennap 8 óráig. A visszatérítés a bejelentés 

napján lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás estén a szülő a 

térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 

Kedves Szülők, kérjük, hogy a kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak 

betartásával segítsék gyermekeik személyiségének fejlődését, a nyugodt kiegyensúlyozott légkör 

megteremtését, óvodapedagógusaink munkáját. 

 

A folyamatos tájékoztatás érdekében kísérjék figyelemmel hirdetéseinket. 
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V/5.   Az óvodai gyermekorvos javaslatai, előírásai 

 

Az óvoda orvosa és a védőnő rendszeresen látogatja az intézményt, minden gyermeknél elvégzi  

az általános szűrővizsgálatot. Ezen kívül minden iskolába menő gyermeknél iskolaérettségi vizsgálatra 

kerül sor. A kiszűrt elváltozások esetén a szülőknek szakorvosi beutalót ad. A szakorvosi vizsgálat 

eredményét minden esetben kérjük eljuttatni a doktornőnek az óvónőkön keresztül.  

Amennyiben az óvónők, illetve a doktornő és a védőnő betegségre utaló tüneteket észlel, kérjük  

a gyermeket az óvodából minél előbb elvinni. Háziorvos lássa a gyermeket, és csak az ő leletével, 

igazolásával jöhet ismét közösségbe.  

Ha a gyermek valamilyen krónikus betegségben szenved, valamilyen gyógyszert szed, erről 

zárójelentéssel, szakorvosi igazolással tájékoztassa az óvónőt. Ezt az igazolást a gyermek óvodai 

törzskönyvében nyilvántartjuk.  

Amennyiben a szülő óvodába indulás előtt hőemelkedést, lázat, hányást, fülfájást, sárga orrváladékot 

észlel, kérjük, ne az óvodába, hanem a gyermekorvoshoz vigye a gyermeket. Betegség miatti 

hiányzásnál minden esetben a gyermekorvos igazolásával térhet vissza az óvodába.  

A védőnő rendszeresen szűri a fejtetvességet. A szülő feladata, hogy a kiszűrt gyermeket lekezelje  

és eltávolítsa a serkéket. A gyermek csak serkementesen jöhet az óvodába. Amennyiben többszöri 

visszaesés tapasztalható a gyermeknél, csak orvosi igazolással jöhet óvodába. 

 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy saját és mások gyermekeinek egészsége érdekében a fenti javaslatokat, 

előírásokat szíveskedjenek betartani! 
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VI.  AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 
 

 

VI/1. TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAI 

 

Az iskola diákja: 
 

1. Kötelezően részt vesz a tantervi foglalkozásokon, osztályórán, a kötelező katolikus szertartásokon; 

iskolai / évfolyam / osztály szentmiséken.  
 

2. Az osztályóra segíti az osztály és az osztályfőnök közösségépítő munkáját, lehetőséget ad a 

sokféle feladat, felmerülő probléma megoldására is, amelyek nem férnek bele az osztályfőnöki 

órába. Az osztályóra időpontjára a tanuló nem vehet fel egyéni órát. A kötelező osztályórákon az 

osztály minden érintett tanulójának ott kell lenni. Az osztályfőnök minden esetben előre 

tájékoztatja az osztályban tanulókat arról, hogy az osztályórát megtartja-e. Havonta legalább egy 

osztályóra megtartása kötelező. 
 

3. Sajátos nevelési igényű tanuló számára szervezett egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-

rehabilitációs foglalkozások a kötelező tanórákon felül, az adott tanuló számára kötelezők. 

4. Szentmise látogatási igazolvány vasárnaponkénti aláíratása szentség felvételére készülőknél 

kötelező. 
 

5. Első áldozása után legalább évente kétszer gyónjon, áldozzon. 
 

6. A tankötelezettség időtartama alatt köteles az iskolában minden nap felkészülten, pontosan 

megjelenni. 
 

7. A tanítási órákra pontosan érkezzen, indokolatlanul ne késsen, azokon figyelmesen és tevékenyen 

vegyen részt.  
 

8. Rendszeres, szorgalmas tanulással és fegyelmezett magatartásával tegyen eleget képességeinek 

megfelelő tanulmányi feladatainak, kötelességeinek. 
 

9. A tanulótól elvárt magatartás az intézmény által szervezett iskolán belüli és kívüli programokon, 

hogy azokon fegyelmezetten, figyelemmel és tevékenyen vegyen részt (katolikus szertartásokon, 

rendezvényeken, ünnepélyeken). Az iskolában és azon kívül egyaránt viselkedjen kulturáltan, 

magatartásával mutasson jó példát. 

  

10. A szükséges taneszközöket, üzenő füzetét mindig hozza magával, más eszközt ne hozzon  

az iskolába. A tanuló által hozott tárgy használata nem zavarhatja a tanítást. 
 

11. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon 

való használatának szabályai: 

• A tanulók az Iskolába a tanuláshoz szükséges eszközök, felszerelések mellett más dolgokat, 

nagyobb értékű tárgyakat (mobiltelefon, okosóra, ékszer, kerékpár stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt csak indokolt esetben, csak saját felelősségükre hozhatnak be! 

• Az Iskolába hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért  
az Iskola nem tud felelősséget vállalni. 

• Tanulóink a saját tulajdonukban lévő, valamint az iskola tulajdonát képező 

infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök stb.) kizárólag  
a pedagógus engedélyével, kérésére használhatják. 

• Tilos ezen eszközökkel bárki személyiségi jogát megsérteni, hiszen ennek büntetőjogi 

következményei lehetnek. A tanulónak tilos az iskola egész területén engedély nélkül hang-

vagy képfelvételt készíteni.  



8 

• A hálózatra „kilépve” a diákok intézményünket képviselik, így „hálózati magatartásuknak” 

meg kell felelnie az intézmény szellemiségének. Ez az iskolán kívüli internetes tevékenységre 

is vonatkozik. Az Internetre feltett, az intézmény értékrendjéhez méltatlan, vagy botránykeltő 

tartalom, megjelenés (képi és szöveges) fegyelmi felelősséggel jár. A fenti kötelezettségek 

megszegése tanári és igazgatói büntetést is jelenthet, súlyosabb esetben az intézményből való 

eltanácsolást vonhatja maga után. 

• Amennyiben ezt a tanuló mégis megszegi, és telefonját használja az iskolában, tetten érés 

esetén a Házirendben rögzített büntetési formák különböző fokozatai adhatóak. 

• Az iskola területén mobileszközzel rögzített információ (hang, fotó, videó) az intézmény saját 

tulajdonát képezi, azt felhasználni, terjeszteni, közösségi oldalakon megosztani csak  
az intézmény vezetőjének előzetes engedélyével lehet. 

 

12. Óvja saját és mások testi épségét, egészségét; tartsa meg a közlekedési, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

szabályokat. A szervezetre különösen káros hatású szerek (alkohol, cigaretta, drog, energiaital) 

fogyasztása szigorúan tilos. Tilos az iskolába hozni olyan tárgyat, amely a tanulók egészségére, 

illetve testi épségére veszélyes. 
 

13. Vigyázzon az iskola felszereléseire, berendezéseire, eszközeire. Vigyázzon saját és társai 

felszereléseire. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a szülő kártérítésre köteles, 

melynek mértékét az igazgató állapítja meg. 
 

14. Igen nagy gondot kell fordítani az iskola tisztaságára. A felületekre (fal, pad, ajtó stb.) firkálni, 

írni, karcolni, képet ragasztani tilos: ez szándékos rongálásnak minősül. A hanyagságból 

keletkezett kárt azonnal jelenteni becsületbeli ügy, a kárt megtéríteni kötelesség. A ki nem 

deríthető károkozó tettéért az osztályközösség anyagilag felelős. 
  
15. Az ingyenesen használt, kikölcsönzött taneszközöket, tankönyveket a jogosultnak kötelessége  

a tanév végén használható állapotban visszaadni. Amennyiben a tanuló megrongálja a könyvet, 

taneszközt, ki kell fizetni; illetve saját részre is meg lehet vásárolni. (Részletes szabályozás  

az SZMSZ-ben - Az általános iskolai tankönyvellátás helyi rendje, Könyvtári SZMSZ-ben) 
 

16. Működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,  

a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 
  

17. Tilos az iskolában és annak rendezvényein a rágógumi, napraforgómag fogyasztása. 
 

18. Megjelenése, öltözködése, hajviselete tiszta, gondozott, ápolt és ízléses, életkorának, az iskola 

szellemiségének megfelelő legyen. Tanítási napon a lányok és fiúk tanuláshoz alkalmas, 

kényelmes, a divat szélsőségeit kerülő öltözetben jelenjenek meg az iskolában. Tilos a haj-, 

köröm-, arcfestés, tetoválás (rágógumis se lehet!), túl rövid szoknya és póló, testékszerek, fiúknak 

fülbevaló. A fentiek megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 
 

19. Fiúk az épületben ne viseljenek sapkát! 
 

20. Az intézmény/iskola tanulóinak ünnepi viselete:  

- lányoknak: fehér blúz az iskolai sállal, sötét szoknya és alkalomhoz illő cipő;  

- fiúknak: fehér ing az iskolai nyakkendővel, sötét nadrág, alkalomhoz illő cipő; 

 

Kötelező az ünnepi viselet tanítványoknak és pedagógusoknak egyaránt a következő 

rendezvényeken: tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti ünnepek, Szent Margit Nap, valamint az előre 

egyeztetett kivételes programokon. 
 

21. A tanuló köteles tiszteletet tanúsítani a pedagógusok, más intézményi dolgozók és diáktársaik 

iránt.  
 

22. Az intézményen belüli köszönési forma felnőttek felé: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Válasz: 

Mindörökké! Ámen. 
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23. A házirendet ismeri, szabályai szerint viselkedik. 

 

 

VI/2. TANULÓI JOGGYAKORLÁS 

 

Az iskola diákja: 
 

1. Keresztelés, elsőáldozás szentségeiben részesülhet. 
 

2. Érdeklődésének és felkészültségének megfelelően választhat a nem kötelező tantárgyak, 

foglalkozások közül, valamint önkéntes módon szervezhet diákkört, melyet köteles bejelenteni 

osztályfőnökének. Egy adott foglalkozás indításának feltétele a tanév elején legalább 10 fő 

jelentkezése szülői hozzájárulással, a tanév közbeni csatlakozásról a foglalkozást vezető 

pedagógus dönt a személyes egyeztetést követően; foglalkozásról történő lemondásra a következő 

tanévtől van lehetőség. 
 

3. Napközis, tanulószobai, menzai és egészségügyi ellátásban részesülhet. 
 

4. Igénybe veheti az iskola rendelkezésére álló eszközeit, létesítményeit, szolgáltatásait azok 

használati szabályainak betartásával és a pedagógus engedélyével, felügyelete mellett  

(a könyvtárat beiratkozással, a számítógépes termet). 
 

5. Kulturált formában tájékoztatást kérhet személyét és tanulmányait érintő kérdésekben. 

Problémájával, gondjaival osztályfőnökéhez, nevelőihez bizalommal fordulhat segítségért. 
 

6. Részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában a diákönkormányzat útján. Véleményt 

mondhat, javaslatot tehet a tanulókkal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban.  
 

7. Választó és választható a diákképviseletbe. (Diákönkormányzat Működési Szabályzata) 
 

8. A tanulók nagyobb közösségeit érintő kérdésekben a diákönkormányzatnak véleményezési joga 

van. 
 

9. Részt vehet az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. 
 

10. Részt vehet a tanulók közös tevékenységeinek megszervezésében. 
 

11. A kiskorú tanulót képviselő szülő kérelmére kedvezményes étkezésben részesülhet. 
 

12. A tankönyvekhez ingyenesen hozzájuthat. (1-2. évfolyamon a tanév elején átvett munkafüzetek, 

tankönyvek (az idegen nyelvi könyvek kivételével) véglegesen a tanulók tulajdonába kerülnek, 

azokat tanév végén nem kell az iskolának visszaadni. 3-8. évfolyamon a térítésmentes 

tankönyvellátást a tartós tankönyvek könyvtárból való kölcsönzésével, és a használatra véglegesen 

átadott munkafüzetekkel biztosítjuk.) 

 
 

A tanulói kötelességeket és jogokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény  

27. fejezete foglalja össze. 

 

A szülői szervezet a gyerekek nagyobb csoportját (a mindenkori tanulólétszám 20%-át) érintő bármely 

kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. 
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VI/3. A TANULÓK JUTALMAZÁSA  
 

1. Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, és/vagy képességeihez mérten folyamatosan 

kiemelkedően jó tanulmányi eredményt ér el; és/vagy, az osztálya illetve az iskola érdekében 

közösségi munkát végez; és/vagy, iskolai vagy más versenyen (házi 1-3; megyei 1-10;  

országos 1-50 helyezésig) vesz részt; és/vagy, bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének 

növeléséhez, megőrzéséhez jutalomban részesül.  
 

2. Iskolánkban elismerésként a következő szóbeli és írásos dicséretek adhatók:  

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret,  

- tanulóközösségi dicséter, 

- nevelőtestületi dicséret, 

- igazgatói dicséret. 

3. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tanulmányi, dicséretét a bizonyítványba kell 

vezetni. 
 

4. Az egész évben kiemelkedő tanulmányi, szorgalmi, magatartási, hitéleti, közösségi munkát végző 

tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók, melynek odaítéléséről a pedagógusok 

és az osztályközösség véleményének meghallgatása után az osztályfőnök dönt. 
 

5. Szent Margit Oklevél a több tanéven át nyújtott kitűnő teljesítmény jutalma. (4. és 8. osztály végén) 
 

6. A Ciszterci Nevelési Központ Kiváló Tanulója elismerésben a tanulmányai alatt mindvégig kitűnő 

teljesítményű, példamutató magatartású és szorgalmú diák részesül.  
 

7. Oklevél a keresztény értékek példamutató gyakorlásáért a kiemelkedő vallási életet élőnek. 

 

 

VI/4. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI ÉS FORMÁI 

 

1. Az a tanuló, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a házirendet megszegi,  

vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely más módon árt az intézmény jó hírnevének, büntetésben 

részesül. 
 

2. A fegyelmi intézkedéseket a naplóba be kell vezetni. 
 

3. Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata az osztályban tanító 

szaktanárok véleményének figyelembe vételével. 
 

4. Az iskolai büntetések formái:  
 

- szaktanári figyelmeztetés  

a szaktanár a tantárggyal, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért adhatja (tanítás előtt, 

alatt, után, és/vagy a szünetekben történt fegyelmezetlenség miatt), valamint a tantárgy 

követelményeinek nem teljesítése, felszerelés, házi feladat többszöri hiánya, 

fegyelmezetlenség miatt, (3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés 

következik)  

- osztályfőnöki figyelmeztetés  

- a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és/vagy magatartási kötelezettségének 

megszegése és/vagy igazolatlan mulasztás miatt 

(Osztályfőnöki figyelmeztetés esetén az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot  

a Mentálhigiénés munkacsoporttal.) 

- osztályfőnöki intés 

- a kötelességek sorozatos elhanyagolásáért, iskolánkhoz méltatlan magatartásért, az iskola 

állagában elkövetett hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért – kártérítés 

kötelezettsége mellett (az osztályfőnöki figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a 

cselekmény súlya azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé) 
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- osztályfőnöki megrovás  

a kötelességek sorozatos elhanyagolásáért, iskolánkhoz méltatlan magatartásért, az iskola 

állagában elkövetett hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért – kártérítés 

kötelezettsége mellett (az osztályfőnöki intést követően adható, kivéve, ha a cselekmény 

súlya azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé) 

- igazgatói figyelmeztetés  

a fentieknél súlyosabb rendbontásért (a körülmények mérlegelésével az osztályfőnök 

kezdeményezi) 

- igazgatói intés 

az igazgatói figyelmeztetést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali 

intés alkalmazását teszi szükségessé 

- igazgatói megrovás (szigorú megrovás záradékkal)  

- az igazgatói intést követően adható, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali intés 

alkalmazását teszi szükségessé 

 

5. Ha a tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. 
 

 

Súlyosabb fegyelmi büntetés fokozatai: 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

- Az igazgató a tantestület javaslata alapján a szülőknek G Y E R M E K Ü K  M Á S  

I S K O L Á B A  V A L Ó  Á T I R A T Á S Á T  javasolja olyan esetben, amikor a tanuló 

kimutatja, hogy iskolánk fegyelmi rendjének, lelkiségének megvalósítására többszöri szóbeli  

és írásbeli figyelmeztetés ellenére sem törekszik, magatartása veszélyezteti a többi tanuló  

és az osztályközösség rendjét, a tervszerű oktatási munka lehetőségét. 

 

6. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény 

egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal 

fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei  

és az alkalmazandó intézkedések: 

• A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit  

és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. 

• Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul  

be kell nyújtani. 

• Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást  

a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. Ha a közösségellenes 

magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől 

számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. 

• A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló  

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést.  

A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, 

hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség működését, az iskolai 

nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, és milyen mértékben áll szemben  

a helyi szokásrenddel. 
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VI/5. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 
 

1. Az iskola tanítási időben 7 -19 óráig tart nyitva a zeneiskolai órákból kifolyólag, a napközis ügyelet 

17 óráig tart. 
 

2. A tanóra kezdete előtt 15 perccel minden tanuló köteles megérkezni az iskolába. A szülőktől  

a bejáratnál kell elköszönni, szülő csak abban az esetben mehet a tanteremhez, ha a nevelővel van 

intéznivalója. 
 

3. Reggeli imádság: hetente egy alkalommal 740- 755      

 Az imádság napján legkésőbb 7.30-ig kell az iskolába érkezni.     
 

4. Reggeli gyülekezés jó idő esetén 745-ig alsó tagozat – az alsó udvaron, felső tagozat – a felső 

udvaron; rossz időben 730-ig a zsibongóban, majd az ügyeletes pedagógusok vezetésével 

felvonulnak az osztálytermekbe.  
 

5. A tanuló csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére hagyhatja el az iskolát.            
 

6. A tanítási órák és óraközi szünetek rendje: 

    reggeli ügyelet 700-745 

                        0. óra       710-755 

                        1. óra   800-845 

                        2. óra 900-945  

                        3. óra 1000-1045 

                        4. óra 1055-1140 

                        5. óra 1150-1235 

                        6. óra 1245-1330 

                        7. óra 1345-1430 

                        8. óra 1435-1520 

                        9. óra 1525-1610 

 

7. A tanítási órák kezdetén a tanulóknak az osztályteremben kell lenniük és fegyelmezetten várniuk  

a nevelőt. 
 

8. A tanítás reggel imádsággal kezdődik.  Étkezések megkezdésekor és befejezésekor mondjanak 

asztali áldást. 
 

9. A tanulók az iskola helyiségeit, berendezéseit, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően,  

csak pedagógus felügyelete mellett használhatják.  
 

10. Az iskolába hozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a tanuló nagy értékű 

tárgyat hoz az iskolába, annak megőrzését a titkárságon biztosítjuk. 

 

11. A témazáró dolgozat íratását a pedagógusoknak 1 héttel korábban be kell jelenteniük. 
 

12. Egy nap legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható. 
 

13. A dolgozatokat 2 héten belül ki kell javítani és közölni az eredményt. 
 

14. A hetesek feladataikat 1 hétig látják el: 

- reggel jelentik a hiányzókat  

- ellenőrzik a folyosói fogasok, padok rendjét 

- gondoskodnak a terem előkészítéséről 

- jelentenek a pedagógusoknak, 

- szünetben szellőztetnek,  

- felügyelnek az osztály rendjére a nevelő megérkezéséig az órák kezdetén 

- ha az órát tartó nevelő nem érkezik meg a becsengetést követő 5 percen belül: jelentik  

az igazgatóságon (tanári, iskolatitkárság, igazgatói iroda) 

- felelősek a rendbontásról tájékoztatni a pedagógust 

- az órák végén ellenőrzik az osztály rendjét és tisztaságát.  



13 

15. Az iskolában napközis ellátás vagy menza írásbeli kérelemre igényelhető. 

 

16. Az iskolában tartózkodás 16 óráig kötelező. Az iskolát elhagyni 16 óra előtt csak a szülő írásbeli 

kérvényének megfelelően lehet. A kitöltött (változás esetén az új) kérvényt az osztályfőnököknek 

kell eljuttatni. 

 

17. Diákjaink részére napközis / tanulószobai foglalkozást biztosítunk. A délutáni napközis, 

tanulószobai tanórák (alsó tagozat: 1-2.évf. 7. óra, 3-8.évf. 8. óra) a délelőttiekkel megegyező 

módon védettek, a beiratkozott tanuló a foglalkozásról csak írásbeli szülői kérésre maradhat távol. 

Órák alatt benyitni, az órákat zavarni szigorúan tilos! Az a tanuló, aki sorozatos fegyelmezetlen 

magatartásával zavarja a tanulószoba rendjét, vétséget követ el, ami a tanulószobából való kizárást 

vonhatja maga után. 

 

18. A felső tagozatos tanulóknak a tanítás után, amennyiben még van egyéb órája, foglalkozása, 

köteles jelentkezni a tanulószobát vezető nevelőnél, és a kijelölt helyen tartózkodni, más esetben 

diák nem tartózkodhat felügyelet nélkül az iskola épületében. A tanulószobai tanulónak legkésőbb 

14 óráig kell ebédelnie (kivéve, ha van 7. órája). 
 

19. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről az osztályozó tantestületi értekezlet dönt. 

Részletes szabályozás a Pedagógiai Program Helyi Tantervében található. 

 

20. DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYZATA 2020. december 8-tól része a házirendnek 

mellékletként. 
 
 
VI/6. A TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 

 

1. A tanulók tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi 

igazolással kell igazolni. 
 

2. A szülő egy tanévben legfeljebb 5 tanítási napot igazolhat. (Ennél hosszabb időre a szülő írásbeli 

kérése alapján az igazgató adhat engedélyt a tanulmányi előmenetel, a magatartás, és az addigi 

hiányzások mennyiségének figyelembe vételével.) 

 

3. A tanuló betegség, vagy más ok miatt történő hiányzásáról a szülőnek kötelessége értesíteni  

az osztályfőnököt annak első napján. 
 

4. A tanulónak a szülői, vagy orvosi igazolást be kell mutatnia az osztályfőnöknek legkésőbb  

a hiányzást követő harmadik napon. 
 

5.  A magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzatok megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott.  

Az osztályozó vizsgára bocsátásról a tantestület dönt. 
 

6. 10 késésért osztályfőnöki figyelmeztetés jár.  

A késések ideje összeadódik, 45 perc késés = 1 igazolatlan óra. 

 

7. Az igazolatlan mulasztást az osztályfőnök az igazgatóhelyettesnek jelenti. 
 

8. Igazolatlan mulasztás esetén 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

Tanköteles tanuló esetében: 

• az első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése 

• ha a tanuló ismét igazolatlanul mulaszt, a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével kell a 

szülőt értesíteni 
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• a tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése, valamint a 

lakóhely szerint illetékes jegyző és gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni) 

• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az 

irattárban kell őrizni) 

• az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 

 

VI/7. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

Térítési díj fizetése a 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet 34 § (2) bekezdése alapján írható elő  

az intézményben tanuló diákok számára többek között az étkezés igénybevételéért. 

Az étkezés térítési díját az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 148. § 3. és 4. bekezdései határozzák meg. 

Az intézmény fizeti: rezsi költség + áfa 

A tanuló által fizetett térítési díj: nyersanyag költség + áfa x megrendelt adagok száma 

A térítési és tandíjak (zeneiskola, fakultációk) részletes leírását a térítési és tandíj befizetési szabályzat 

tartalmazza. 

 

A térítési díjak befizetése 

A befizetés a pénztárban, vagy átutalással az intézmény honlapján, faliújságjain előre közzétett 

időpontban esedékes. A térítési díjak befizetéséről a pénztáros számlát bocsát ki. 

Az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek szülei az étekés igénybevételének szándékát kötelesek 

előre jelezni a gazdasági irodában (személyesen vagy telefonon). 

Az étkezési díj visszafizetése 

Az étkezési térítési díjat a bejelentés napjától abban az esetben térítjük vissza, ha a befizető aznap  

8 óráig lemondja gazdasági irodában (személyesen vagy telefonon); a 8 óra után lemondott étkezés  

a következő naptól vehető figyelembe. 
 

 

VI/8.  A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT ALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS TANULÓT 

MEGILLETŐ DÍJAZÁS MÉRTÉKE ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI  

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg  

a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – 

tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási 

intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai 

teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított, becsült munkaidő. A dolog, 

szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles  

a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló 

és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás 

mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló 

esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, 

akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék 

tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra. 
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VI/9. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS RENDJE 

 

A Szent Margit Szociális Alap célkitűzésének megfelelően rendelkezik a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók anyagi támogatásáról. 

A szociális támogatás odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős dönt a beadott kérelem alapján. 

(letölthető a honlapról)  

A pályázatot támogatnia kell az osztályfőnöknek és az igazgatóhelyettesnek. 

 

 

VI/10. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK  

ÉS RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE 

 

Az iskola tanulói az osztályfőnöki órákon, a diákönkormányzat ülésein az iskolavezetéssel tartott 

megbeszéléseken folyamatosan véleményt nyilváníthatnak és tájékoztatást kapnak az őket érintő 

döntésekről, az iskola helyzetéről. Rendkívüli esetekben az intézmény honlapján, az osztályfőnöktől 

(elektronikus úton) kaphatnak tájékoztatást. 
 

• Minden tanulónk egyenlő jogú tagja iskolaközösségünknek. Véleménynyilvánító, javaslattevő 

és szavazati joga van, választó és választható az osztály-diákbizottságok megalakulásakor. 

• A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szervezete. Működését a Diákönkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A szervezet képviselőinek joga, hogy jelezzenek 

minden olyan szabálysértést (osztályfőnöknek, vezetőnek), amely a diákok Házirendben 

megfogalmazott jogait sérti. 

• A diákönkormányzat képviselőinek és vezetőségének kötelessége a hozzájuk eljuttatott 

vélemények továbbítása az illetékesekhez a kulturált társadalmi érintkezés írott és íratlan 

szabályainak betartásával. 

• Az észrevételekkel a megkeresett vezetőknek (tanár, nevelő, osztályfőnök, igazgatóhelyettes, 

igazgató) a felvetődött kérdésekre a jogszabályban meghatározott módon  

és határidőig érdemi választ kell adniuk. 

• Minden tanuló részt vehet az iskola tájékoztatására és közösségformálására szolgáló 

munkájában. 

• Megilleti az iskolai teljesítményével és magatartásával kapcsolatban az adatvédelmi, 

egészségvédelmi és magántitokhoz való jog. 

• Minden tanuló élhet jogorvoslati lehetőséggel (az osztályfőnök, az igazgató, a fenntartó felé) 

az őt érintő döntéssel kapcsolatosan. 

 

 

VI/11. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ 

 
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás elsődleges eszköze az elektronikus napló. Az elektronikus 

napló alapján a szülő/tanuló tájékozódhat a tanuló tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, 

szorgalmáról. Az elektronikus naplóhoz a szülőnek, a tanulónak biztosított a hozzáférés.  

A szeptemberi szülői értekezleten az elsősök, valamint az új tanulók szülei – év közben is - megkapják 

az elektronikus naplóról szóló tájékoztató levelet, mely tartalmazza a hozzáféréshez szükséges egyedi 

felhasználó nevet és jelszót. 
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VI/12. A VIZSGÁKRA VALÓ JELENTKEZÉS 

 

Iskolánkban a következő tanulmányok alatti vizsgák fordulnak elő 

 

1. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy  

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha az adott tantárgyból harminc óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyai: az iskola pedagógiai programja szerint az adott évfolyamon tanított 

valamennyi tantárgy. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme és az Oktatási Hivatal döntése alapján 

egyéni tanrendben tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az 

egyéni tanrend esetén a tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

Az osztályozó vizsga vizsgarészei: megegyeznek a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében rögzítettekkel. 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény igazgatója tájékoztatja a tanulót. 

 

2. Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás, általános tantervű osztályból/csoportból emelt szintű csoportba való átlépéskor vagy 

külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az iskola a különbözeti vizsga 

letételét. 

Ha az átvételre jelentkező tanuló tanulmányi követelményeit nem az iskola pedagógiai programjának 

megfelelően teljesítette, úgy az intézmény az átvétel feltételeként különbözeti vizsgát ír elő. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

határozatot hozni a tanuló ügyében, hiszen eltérő tanulmányi múlttal jelentkeznek erre a vizsgára. 

Különbözeti vizsgára tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

A különbözeti vizsga időpontjáról az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót. 

 

3. Szint vizsga 

Emelt idegen nyelv esetén  

Az idegen nyelvet 1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4. évfolyamon 4 órában tanulják a tanulók. 

5. osztálytól a tanulók nyelvi csoportba sorolása a szintmérő alapján történik. 

Felső tagozaton angol és német nyelvből is lehetőség van emelt szintű csoportban (heti 5 órában) 

tanulni a nyelvet.  

A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, a 

korábbi tanórai munkáját, a 4. osztály végén megírt szintfelmérő teszt eredményét, valamint a 

nyelvtanárok és az osztályfőnökök véleményét. Ezek alapján döntjük el a 4. évfolyam végén, kik azok, 

akik a következő tanévtől heti 5 órában, illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet.  

Amennyiben a szülő kéri, hogy gyermeke a 3 órás csoportból 5 órás csoportba kerüljön, akkor az 5. 

évfolyamon a tanév végéig írásos kérelmet kell benyújtani az igazgatónak, aki az érintett szaktanárral 

egyeztetve dönt a különbözeti vizsgáról, amely írásbeli és szóbeli részből áll.  

 

4. Javítóvizsga 

A tanuló javítóvizsgát tehet, 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 távozik. 

A javítóvizsga vizsgarészei: megegyeznek a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében rögzítettekkel. 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerülhet sor. 
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A javítóvizsga időpontjáról az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót legalább 8 nappal 

előbb. Indokolt esetben (betegség, stb.) október 31-ig tehető le a javítóvizsga. 

 

5. Mestermunka és tantárgyi vizsga  

Iskolánk hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre. 

A hetedikes tanulók beszámolnak egy választott tantárgy egy éves anyagából (a 10 előre megadott 

tétel egyikéből) a tanév végén. Ennek általunk javasolt formája a vizsga, ezzel szeretnénk felkészíteni 

a gyermekeket a továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez. A 

választható tantárgyak 7. év végén: magyar irodalom, történelem, hittan, idegen nyelv, fizika, kémia, 

biológia, földrajz. 

A nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan számolnak be tanév végén egy választott 

természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) tantárgyból, vagy az általunk javasolt 

„Mestermunka” készítését választják. Ez a Mestermunka bármely - érdeklődési körének megfelelő 

témából készülhet, amely nem sérti iskolánk szellemiségét.      A tanuló köteles választani egy felnőtt 

mentort (szülő, tanár), aki segíti őt egy kb. 3-4 perces előadásra, melyet tanárok  

és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához bármilyen technikai segédeszközt felhasználhat. Nyolcadik 

évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni időszakot is tartalmasan, munkával töltsék el. 
 

 

VI/13. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁNAK RENDJE 

 

• Az iskola 1. osztályába belépő tanulók a beiratkozás alkalmával választhatnak az iskola által 

felkínált idegen nyelvek közül (angol vagy német).  

• A választott tantárgy minden tekintetben a kötelezően tanulandó tantárgyakkal azonos 

elbírálás alá esik. A pedagógus kiválasztása kizárólag az iskolavezetés jogköre. 

• Az iskola által meghirdetett tehetséggondozó, szabadidős foglalkoztatásokra, szakkörökre 

minden tanuló szabadon jelentkezhet a tanév első hetében. A választás egy tanévre szól. 

• A fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon kötelező a részvétel azok számára, akiknek ezt  

a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság szakvéleménye előírja és a szülő a fejlesztést 

írásban kéri. Távolmaradás esetén az erre vonatkozó előírások érvényesek. 

 

 

VI/14. A TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

 

A tanórai foglalkozások rendjét a tantárgyfelosztás alapján az órarend határozza meg.  

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulói igények alapján a szaktanár kérésére az igazgató 

engedélyezheti. Ezek a felzárkóztatást és a tehetséggondozást szolgálhatják. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra is érvényes az iskola házirendje és teremhasználati rendje. 

 

 

VI/15. A HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

• Az iskola felszerelései mindannyiunk közvagyona. Az iskolát a benne uralkodó rend  

és tisztaság teszi barátságossá és otthonossá. Ügyeljünk a tantermek, folyosók  

és mellékhelyiségek tisztaságára. A hulladékot külön felszólítás nélkül helyezzük a megfelelő 

gyűjtőedénybe. Használjuk tudatosan és megfelelően a szelektív gyűjtőket. 

• A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben és a tornateremben 

a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok 

jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett szakkör, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás keretében, tanári felügyelettel tartózkodhat az iskolában  

a házirend betartásával. 

• Az osztálytermek ízléses dekorációja csak az osztályfőnök irányításával lehetséges. 

• A tornatermet a testnevelő tanárok által meghatározott szabályok szerint lehet használni, 

melyeket a tanév kezdetekor ismertetnek. 
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• Az informatikai tantermeket a szaktanárok által meghatározott szabályok szerint lehet 

használni, melyet a tanév kezdetekor ismertetnek. 

• A játék, a mozgás, a sport helyszíne az udvar a tanórák között. 

• Focizni, sportolni csak tanári felügyelettel az iskola udvarán levő pályán lehet, vigyázva  

a pályát övező növényzetre és az épület rendjére, tisztaságára. 

 

 

VI/16. AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉNEK ELHAGYÁSA 

 

Az intézmény területének elhagyására a Munkarend fenti szabályozása érvényes.  

 

 

VI/17. AZ INTÉZMÉNY VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSAI 
 

A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök ismertetik az egészségük és testi egészségük 

védelmére vonatkozó előírásokról, veszélyforrásokról, a balesetek megelőzése érdekében elvárható 

magatartásformákról. Az ismertetett anyag vázlatos felsorolásához csatolják a tanulók aláírását. 
 

Udvari veszélyforrások: 

- Tilos felmászni a kerítésre! 

- Tilos kövek, ágak hordozása, kavics dobálása! 

 

Tantermek, folyosók veszélyforrásai: 

- A folyosókon rohanni, csúszkálni balesetveszélyes! 

- Az ablakokba felülni, kihajolni tilos! 

- Széken hintázni tilos! 

- Konnektorokhoz hozzányúlni tilos! 

- Meghibásodott elektromos készülékhez hozzányúlni tilos, arról értesíteni kell a tanárt! 

- Kitört ablakhoz nyúlni tilos, jelenteni kell a tanárnak! 

- Folyosóra, tantermek padlójára kifolyt folyadékot haladéktalanul fel kell törölni! 
 

A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák: 

- Saját és tanulótársai testi-lelki épségére mindenki köteles ügyelni!  

- A durvaság, verekedés, trágár beszéd megengedhetetlen viselkedési forma. 

- Kést, szúróeszközt, törékeny tárgyat tilos iskolába hozni! 

- Körzőt rendeltetésszerűen csak szakórán szabad használni! 

- Gyufát, tüzet előidéző eszközöket tilos az intézménybe hozni! 

 

 

VI/18. A FOLYOSÓI SZEKRÉNYEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 
A szekrények biztosításával szeretnénk felső tagozatos tanulóink számára egy zárható, eszközök 

tárolására alkalmas teret biztosítani. A szekrények a diákok értéktárgyainak, kisebb hangszereinek, 

taneszközeik (pl. rajzdoboz, tornazsák) tárolására és megőrzésére szolgálnak. Nem táskatartó, nem 

kabáttartó! 
 

A szekrények számozottak. A szekrényhez tartozó 1 db kulcs a tanév elején 1 000.- forint kaució 

ellenében vehető át, amit a tanév végén a kulcs leadásakor kap vissza a tanuló. Ha év közben  

a szekrénykulcs elveszik, akkor a kaució fedezi a másolás árát. Pótkulcs az iskola titkárságán található 

meg.  
 

• A szekrénykulcsot tanév elején felcímkézve kapja meg a tanuló, s azt tanév végén a szekrény 

kiürítését követően köteles az iskola titkárságán leadni.  

• A tanulói szekrényeket vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani. Az ismételt felszólítás 

ellenére nyitva tartott szekrény használója a tanév hátralévő idejére a használati jogot elveszíti.  

• Az eltűnt vagy ellopott értékekért anyagi felelősséget az iskola nem vállal.  
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• A szekrények sem külső, sem belső felülete nem dekorálható! Tilos a szekrényt összefirkálni 

illetve bármit ráragasztani!  

• Amennyiben a tanuló megpróbálja más szekrényét kinyitni a kulcsával, súlyos vétséget követ 

el, és azonnali hatállyal elveszíti a szekrény használati jogát.  

• Szekrényének rendjéért, tisztaságáért - a kulcs átvétele után - minden tanuló egyénileg felel.  

A szekrényeket úgy kell használniuk a tanulóknak, hogy azzal ne zavarják a tantermekben 

folyó munkát!  

• Az osztályfőnök illetve az intézményvezető megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve  

a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében.  

• Abban az esetben, ha kulcsát elveszítette vagy otthon felejtette a tanuló (és a szekrénytársak 

sem tartózkodnak az iskolában), a titkárságon elkérheti a pótkulcsot, hogy kivegye  

a szekrényben hagyott felszerelését. A pótkulcsot 10 percen belül vissza kell vinnie. A kulcs 

kiadását dokumentálni kell!  

• A szekrény zárját feszegetni szigorúan tilos! Nem rendeltetésszerű használatból vagy 

szándékos rongálásból eredő kárt a tanulónak meg kell térítenie. Amennyiben nem tudjuk 

kideríteni a károkozó kilétét, akkor a javítás költségét az érintett tanulók közösen fizetik ki. 

Többször előforduló vagy kiemelkedően súlyos rongálás esetén a diák a szekrény használati 

jogát elveszíti.  

• A szekrényekkel kapcsolatos minden egyéb kérdést a titkárságon kell jelezni. 
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VII.  A ZENEISKOLA HÁZIRENDJE 

 
 

VII/1. A ZENEISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

a) Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok 

• A zeneiskolai tanórák általában 13 órától 20 óráig tartanak, egyéni beosztás szerint, amelyet  

a szaktanár az órarendben rögzít és a tanuló tájékoztatójába bejegyez.  

• A tanulónak 5 perccel az órája megkezdése előtt meg kell érkezni a szaktanteremhez. 

• Elvárjuk, hogy a növendék rendszeresen, pontosan és felkészülten jöjjön órára, tájékoztatóját  

és kottáját hozza magával.  

• A csoportos elméleti órák beosztását tanév elején a zeneiskolai tagozat vezetője készíti el. 

• A tanév rendjét, a tanítás nélküli munkanapok felhasználását, az ünnepek és rendezvények rendjét  

a tantestület által elfogadott munkaterv határozza meg minden tanévben. 

 

b) Az intézmény létesítményének használatával kapcsolatos szabályok 

• A növendék vigyázzon az épület tisztaságára, a helynek megfelelően viselkedjen. 

• A tanteremben növendék csak a tanár jelenlétében tartózkodhat. 

• Az elhelyezett hangszerekért és az itt felejtett dolgokért az iskola nem vállal felelősséget. 

• Növendékeinkre a házirendben leírt elvárások a nyári zenei táborok idején, hétvégi tanszaki vagy 

szaktanár által szervezett rendezvényeken és minden más alkalommal is vonatkoznak, amikor  

a növendék az iskola épületében tartózkodik. 

• A tanulók az iskola rendjére az iskola udvarán is kötelesek figyelni. 

• A zeneiskolai könyvtár szolgáltatásait a SZMSZ-ben meghatározott kölcsönzési időszakban 

ingyenesen vehetik igénybe a tanulók.  

• A hangszeres növendék köteles a hangszertároló figyelmes, rendeltetésszerű használatára. 
 

c) A szülők tájékoztatásának rendje és formái 

• A tanulók feladatairól, rendezvényeken történő részvételéről és tanulmányi előmeneteléről  

a zeneiskolai tájékoztatóban ismertetjük a szülőket. 

• A munkatervben meghatározott iskolai rendezvényekről, ünnepekről, szünetekről hirdetőtáblákon  

és szórólapok átadásával tájékoztatjuk a szülőket.  

• A tanszaki programokról a tájékoztatás a tanszaki hirdetőtáblákon olvasható. 

• A szülők gyermekükkel kapcsolatos problémáikat először minden esetben a szaktanárral, zeneiskolai 

tagozat vezetőjével beszéljék meg, ha nem találnak megoldást, akkor az igazgatóhelyettessel, ezután 

az igazgatóval. 

• A gyermekek órarendjével vagy tanulmányi problémáival kapcsolatos megbeszélésekre előzetes 

időegyeztetés után kerülhet sor. 

• A szaktanár feladata, hogy a tanév folyamán használatos kottákról tájékoztassa a szülőket. 

 

 

VII/2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA 

 

a) A tanulói jogok, kötelezettségek, érdekképviselet, érdekvédelem rendszere, a tanulók nagyobb 

csoportjának számszerű meghatározása 

• A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, és tájékoztatást kapjon  

a személyét és tanulmányait érintő dolgokról. 

• Megilleti az a jog, hogy családja szociális körülményeit figyelembe véve a térítési díj  

és a hangszerhasználati díj fizetésénél kedvezményt kapjon.  

• A tanuló megválaszthatja, hogy milyen hangszeren szeretne tanulni, és felvételi meghallgatáson 

bemutathatja rátermettségét. Megfelelő előképzettség után részt vehet a kamaracsoportok  

és az iskolai zenekarok munkájában. 

• A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező hangszeres és csoportos foglalkozásokon, azokra 

mindig vigye magával zeneiskolai tájékoztató füzetét és a szükséges felszerelést. 



21 

• A tanuló kötelessége, hogy szorgalmasan, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi 

kötelezettségeinek, szaktanára irányítása szerint fegyelmezetten részt vegyen az iskola 

rendezvényein. 

• A tanulói érdekképviselet és érdekvédelem fóruma a Diákönkormányzat, amely saját Szervezeti 

Működési Szabályzat alapján működik iskolánkban.  

• A tanulók nagyobb csoportjának az egy tanszakhoz tartozó tanulókat tartjuk.  

• A tanulók számára az iskola könyvtárának használata ingyenes, de tankönyvtámogatást nem tudunk 

adni, mivel az intézménytípus nem kap tankönyvtámogatást.  

 

b) A véleményezés, információcsere formái és szabályai 

• A tanárok szóban és a tájékoztató füzetet használva írásban tájékoztatják a tanulókat  

a tanulmányaikkal kapcsolatos feladatokról, elvárásokról, eredményeikről, valamint az iskola,  

a tanszak és az adott osztály rendezvényeiről, hangversenyekről, tanszaki meghallgatásokról. 

• A tanulók véleményüket elmondhatják a tanórákon, a növendékhangversenyekhez kapcsolódó 

összejöveteleken, a Diákönkormányzat megbeszélésein. 

• Információcserére alkalmas helyek az iskolai és tanszaki hirdetőtáblák, a honlap, valamint az 

elektronikus levelezés. 

 

c) A Diákönkormányzat iskolai támogatása 

• A diákönkormányzatot támogató tanár segít a DÖK tagjainak pályázatírásban és tanácsokat ad 

rendezvényeik megszervezéséhez. 

 

d) A tanulók jutalmazásának rendje 

• Szorgalmukért és kiemelkedő tanulmányi eredményükért a következő jutalomban részesülhetnek  

a zeneiskola tanulói: 

SZAKTANÁRI DICSÉRET 

IGAZGATÓI DICSÉRET 

AZ ÉV NÖVENDÉKE (ajándék CD, könyv…) 

• Az igazgatói dicséretben részesült tanulót az igazgató oklevéllel, könyvvel, CD lemezzel, 

hangversenyjegy átadásával, vagy más módon jutalmazza.  

•  A Ciszterci Nevelési Központ Kiváló Zenész Növendéke elismerésben a tanulmányai alatt mindvégig 

kitűnő vagy jeles teljesítményű diák részesül.  

 

e) A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések rendje 

• A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 

- szóbeli szaktanári vagy igazgatói figyelmeztetés – rendetlen viselkedés, figyelmetlenségből 

adódó apró vétségek esetén; 

- írásbeli szaktanári vagy igazgatói figyelmeztetés – a házirendben foglaltak megszegése esetén; 

- írásbeli igazgatói intés – a hangszerek megrongálása, egyéb szándékos rongálás és az emberi 

együttélés íratlan, de mindenki által ismert szabályainak megszegése esetén. 

• Fegyelmi vétségnek minősül az iskola vagyonának, különösképpen hangszereinek rongálása, nem 

rendeltetésszerű használata. 

• A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, a következők szerint: 

megrovás 

szigorú megrovás 

kedvezmények megvonása 

kizárás a zeneiskolából 

 

f) Az anyagi felelősség szabályai 

• A zeneiskola tanulója anyagilag felelős az iskola épületében használt és az iskolától használatra 

kölcsönzött hangszerekért, kottákért, egyéb eszközökért. 

• Amennyiben az iskola tulajdonát képező hangszert, kottát, egyéb eszközt megrongál, vagy elveszít  

a tanuló, kártérítésre kötelezhető, az okozott kárnak megfelelő mértékben. 

• Kártérítési kötelezettség terheli a tanulót, ha az iskolaépületben vagy berendezéseiben kárt okoz. 
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g) A tanulókra vonatkozó óvó-védő előírások 

• Az igazgató az SZMSZ-ben leírtak szerint gondoskodik az iskola tanulóinak munkavédelmi (baleset 

és egészségvédelemi) oktatásáról, valamint a munkavédelmi előírások, óvó rendszabályok 

megtartásának rendszeres ellenőrzéséről. 

• A tűzbiztonság érdekében a tűzvédelmi előírásokat a tanulókkal a szaktanárok ismertetik. 

• A tanuló köteles minden a tanórán és tanórán kívüli iskolai foglalkozás keretében bekövetkezett 

sérülést a szaktanárának bejelenteni. Ha a sérült, egészségi állapota vagy egyéb akadályoztatása 

miatt a balesetet nem tudja bejelenteni, a bejelentést a baleset szemtanúja köteles megtenni. 

• Bombariadó esetén – az SZMSZ-ben részletesen leírtak szerint – a következő módon szükséges 

intézkedni: 

Az a pedagógus, dolgozó, diák, aki a bejelentést kapta, erről haladéktalanul köteles értesíteni az 

igazgatóság valamelyik tagját, távollétük esetén a munkatervben megjelölt tanárt. Az igazgató, 

helyettese vagy a tanár a bejelentés tudomásukra jutásakor azonnal kötelesek gondoskodni az épület 

teljes kiürítéséről a rendőrség értesítéséről. 

 

h) Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

• A zeneiskola térítési díj köteles intézmény. A térítési díjak és tandíjak befizetéséről a térítési díj 

szabályzat rendelkezik. 

• A térítési díjakat a tanulóknak tanév elejéig kell befizetni. Félév közben tanulmányait megszakító – 

kimaradó – tanulónak a térítési díját nem tudjuk visszafizetni. 

• A térítési díjak fizetésének mértékét a tanulmányi átlagok alapján határozzuk meg. 

• Hangszerkölcsönzési díjat köteles fizetni minden zeneiskolai növendék, aki otthoni használatra  

a zeneiskolától hangszert kölcsönöz. 

 

i) Kedvezmények elvei, a kérelmek elbírálásának rendje 

• A kedvezményre jogosultság megállapításához a szülőnek kereseti igazolást kell leadni, az egy főre 

jutó jövedelemről.  

• A szociális és a tanulmányi kedvezmény együtt is adható. 

• A támogatás mértékét a szaktanár indoklására az iskolavezetőség állapítja meg és javasolja. 

• Az iskolában a hangszertárolón kívül elhagyott hangszer esetében az iskola megvonhatja  

a hangszerkölcsönzést. 

 

j) A mulasztások igazolásának módja 

• A tanuló mulasztásait (maximum 3 napot) a szülő, vagy általános iskolai elfoglaltság esetén  

az osztályfőnök a tájékoztatóban igazolja. 

• Betegség esetén orvosi igazolás vagy a szülő írásbeli igazolása szükséges. 

• A szaktanár írásban tájékoztatja a szülőt, ha a tanuló 8-nál több óráról hiányzott igazolatlanul,  

hogy 10 igazolatlan mulasztás esetén a tanulót a növendékek sorából törölni kell. 

 

k) A mulasztások következményei 

• 10 igazolatlan mulasztás esetén, ha a szaktanár írásbeli figyelmeztetésére sem jelenik meg a tanuló,  

a növendékek sorából hivatalosan törölni kell. 

• Ha a tanuló mulasztása meghaladja a tanítási órák egyharmadát, (22 mulasztási alkalom) a tanuló 

tanév végén nem osztályozható. Engedéllyel osztálya anyagát folytathatja, vagy indokolt esetben – 

ha osztálya anyagát pótlólag elvégzi – osztályozóvizsgát tehet szeptemberben. 

 

l) A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének eljárási rendje 

• A zeneiskolába felvételi meghallgatások alapján kerülhetnek be a növendékek. 

• Az egyes tanévre és egyes tanszakokra felvehető növendékek számát az engedélyezett 

létszámkereten belül, a felvételi eredménye alapján határozza meg a felvételi bizottság. 

• A felvételi eredményét az iskola hirdetőtábláján közöljük a tanulókkal és a szülőkkel.  

• Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a vizsga eredménye és az alkati 

megfelelés alapján rangsorolva várakozó listára írjuk ki. 

• A felvételi vizsgákat meghirdetjük (elektronikus módon) és a kiírt időpontban (tavasszal) tartjuk. 
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• A várakozó listára kerülők szeptember első hetében érdeklődhetnek a szaktanároknál, és az esetleges 

üres helyekre a rangsorolás szerint bekerülhetnek. 

• Tanév közben jelentkező új tanuló felvételéről az igazgató – az iskola engedélyezett tanulói 

létszámát figyelembe véve – a felvételi bizottság összehívásával és javaslata alapján dönt.  

• Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló a tanév befejeztével nem iratkozik be a következő 

tanévre, valamint akkor, ha az alapfok és továbbképző évfolyamok mindegyikét elvégezte. 

• Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló az alapfok elvégzése után nem tesz alapvizsgát, így nem 

válik jogosulttá a továbbképzős osztályok végzésére. 

• Megszűnik a tanulói jogviszony 10 igazolatlan mulasztás esetén. 

• Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló zenei szakközépiskolában folytatja tanulmányait. 

 

m) A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

   A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. melléklete alapján: 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja: 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, vizsgafeladatai - valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében az iskola helyi tanterve tartalmazza. 

A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.  

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyben a tanuló a tantárgy tanításának 

utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai: 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  

Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között.  

A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zenetörténet-

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: tanult hangszer 
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Záróvizsga tantárgyai: 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  

A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között.  

A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: a tanult hangszer 

A vizsgák ideje: 

 

Hangszeres főtárgyak  

 Gyakorlati vizsga „A” tagozat minimum 10 perc „B” tagozat minimum 10 perc 

 Elméleti vizsga: 

   „A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

   „B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól  

az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - az adott 

tanévben döntőbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 

  



25 

VIII.  A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 
 

 

VIII. 1. Kollégiumunk nevelési és oktatási eszménye  

 

A katolikus kollégium szerepe és feladata, hogy a tanulók számára – lakóhelyüktől és szociális 

helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a keresztény szellemben történő 

neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés elősegítésében.  

A kollégiumi nevelés a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, tanulását,  

a sikeres életpályára való felkészítését segíti, keresztény személyiségét fejleszti. 

A tanulókat a hit gyakorlására akarjuk elvezetni: a rendszeres napi imára és szentírásolvasásra,  

a vasárnapi és ünnepi szentmisén való részvételre, a bűnbocsánat és szentáldozás szentségeivel való 

élésre. A hitből és cselekvő szeretetből fakadó keresztény életvitelre és együttélési normákra akarunk 

nevelni. 

Kollégiumunk arra törekszik, hogy támogassa az iskolákat az érettségi vizsgára és a felsőfokú 

tanulmányok folytatására való felkészítésen kívül az általános műveltség megalapozásában. 

Pedagógiánk feladata, hogy igényt és módszereket nyújtson az állandó önképzéshez. 

Feladatunknak tartjuk, hogy diákjainkat az egyetemes emberi értékek elfogadására neveljük, hogy 

személyiségüket a négy alapérték (a jóság, az igazság, a szépség és a szentség) határozza meg. 
 

Ezért kötelességünknek tartjuk, hogy: 

- felkeltsük érdeklődésüket a valódi értékek iránt, s így kritikával szemléljék és utasítsák el a káros 

szubkultúra jelenségeit, 

- igényességet alakítsunk ki bennük (magatartásban, öltözködésben, szórakozásban, stb.), 

- növeljük kudarcálló és küzdőképességüket, 

- neveljük toleranciára a más vallásúakkal és világnézetűekkel szemben. 

A keresztény értékrendben megbecsült helye van a test egészségének.  

A kollégiumnak ezért kötelessége, hogy a tanulókat egészséges életmódra (főleg a dohányzásról, 

alkoholról és kábítószerről való lemondásra), a testnevelésben, a tömegsportban való részvételre 

ösztönözze. 

Nevelési közegünk: a kollégium közössége, mely nevelőkből és diákokból, valamint 

munkánkat segítő munkatársakból áll. A kollégium nagy közössége a kisebb egységekből, 

csoportokból tevődik össze.  

 

VIII.2. KOLLÉGIUM TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE, BEKÖLTÖZÉS A KOLLÉGIUMBA 

1. A kollégiumi felvétel rendje 
 

1.1 A jelentkezés a kezdő évfolyamok tanulói számára az iskolai felvétellel azonos időben 

történik. A már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló szülője május 25-ig írásban kérheti 

gyermeke következő évi felvételét. 
 

1.2 A felvétel kérdésében az intézmény igazgatója dönt.  
 

1.3 A felvételi kérelemmel a tanuló és a szülő elfogadta a kollégium házirendjét. 
 

1.4 A tanévben megüresedett férőhely betöltéséről a fentebb meghatározott szempontok alapján  

az igazgató dönt. 
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1.5 A kérelmek elbírálásának eredményéről minden kérelmező értesítést kap. Az elutasított 

kérelmek kérelmezői az értesítésben megadott határidőn belül fellebbezhetnek a kollégium 

igazgatójánál. 
 

1.6 A kollégiumi tagság az adott iskolaévre szól. 

 

 

2. A kollégiumi tagság megszűnése 

 

2.1 A kollégiumi tagságról a szülők által írásban bejelentett lemondással. 
 

2.2 Az iskolai tanulmányok abbahagyása, megszakítása esetén. 
 

2.3 Fegyelmi büntetéssel, a kollégiumból való kizárás által 
 

2.4 A tanév végén automatikusan. 

 

3. A tanulók hiányzásának igazolása 

 

3.1 A kollégiumba való visszaérkezés vasárnap (vagy tanítást megelőző nap) 20.30 óráig, ettől 

eltérő időpontban előzetes szülői vagy csoportvezetői engedély alapján. Ha ebben bármi 

akadályozná a tanulót, (pl. betegség, családi ok stb.) a szülő ezt 24 órán belül a kollégiumnak 

írásban vagy telefonon köteles jelezni. 
 

3.2 A tanulók szakszerű egészségügyi ellátását a kollégium orvosa, illetve az iskolaorvos végzi.  

A beteg tanulók a doktornő megérkezésekor kötelesek vizsgálatra jelentkezni, és az orvosi 

utasításokat betartani. 
 

3.3  Ha a doktornő betegségből kifolyólag hazaküldi a kollégistát, köteles hazamenni, a többi 

kollégistára való tekintettel. 

A délelőtt ügyeletet teljesítő tanár a délelőtt folyamán köteles a hiányzás okáról az iskolákat 

értesíteni. 
 

3.4 A hiányzási napokon a térítési díj visszafizetése csak a szülő telefonon való lemondásával 

lehetséges. 

 

 

VIII.3. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE 

1. Napirend 

630 Ébresztő 

630 – 730 Tisztálkodás, rendrakás, szobák kitakarítása, felkészülés az iskolára 

630 – 800 Reggeli 

730 A beteg tanulók jelentkezése az orvosi rendelőnél, ezt követően a beteg 

tanulók jelentkezése a tanáriban 

1200 – 1600 Ebéd, szabad kimenő. (Az elhúzódó délutáni elfoglaltság miatt később 

érkező tanuló reggel köteles jelenteni a konyhán, hogy az ebédjét tegyék 

félre.) 

1600 – 1700 Stúdium I. 

1700 – 1720 Stúdium közi szünet 

1720 – 1900 Stúdium II. 

 

A kötelező tanulószobai stúdium alól felmenthetők: 

* érettségizettek 
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* 4,51- 5,00 átlaggal rendelkezők (kivéve a 7.-8.-9. évfolyam) 

* érettségire készülők az utolsó félévben 

 

1845 – 1930 Vacsora 

1900 –  Esti kimenő 

2030  – 2115 Létszámellenőrzés, kollégiumi foglalkozások, programok 

2100 Esti ima 

2130 – 2200 Felkészülés a takarodóra, tisztálkodás, átöltözés, stb. 

2200 Lefekvés, villanyoltás, elcsendesedés 

Megjegyzés: 

1930 – 2130 Stúdium a kijelölt teremben a tanulni szándékozóknak, illetve akiknek  

a kollégiumi tanár előírja 

2130 után További tanulási lehetőség, a kijelölt termekben 

 

1.1 A tanítási óra kezdete előtt megfelelő időben el kell hagyni a kollégiumot. 
 

1.2 A beteg tanulók és a kollégiumban maradók jelentkeznek a tanáriban a kollégiumi nevelőnél. 
 

1.3 Tanítási idő alatt az iskolából bármilyen okból (betegség, rosszullét, stb.) hazaküldött tanulók 

kötelesek a kollégiumi nevelőnél jelentkezni. 
 

1.4 Hétköznap a névsorolvasás 2030-kor kezdődik, kapuzárás után. 
 

1.5 Vasárnapi visszaérkezés után 2030-kor mindenkinek kötelező a névsorolvasás.  

A később érkezők folyamatosan jelentkeznek a tanáriban. 
 

1.6 Telefonálni csak 2200-ig lehet. 
 

1.7 Stúdiumról csak csoportvezetői engedéllyel szabad elmenni. 
 

1.8 Az esti kimenő a 7., 8. osztálynak 2000-ig, 9. osztálynak 2030-ig, 10. osztálynak 2100-ig,  

11. osztálynak 2130-ig, 12. osztálynak 2200-ig adható, azon túl igazgatói engedély szükséges. 
 

1.9 Az ünnepek, szünetek, valamint a tanítás nélküli munkanapok időbeosztását az igazgatóval 

egyetértésben a kollégiumi nevelők határozzák meg. 
 

1.10 Iskolai szünetek alatt a kollégium zárva van. Kollégiumzáráskor a tanuló 1600-ig köteles  

a kollégiumot elhagyni. Akadályoztatása esetén a kollégiumi nevelő tanárnál jelentkezzen! 
 

1.11 Az ügyeletes nevelőtanár szobarend-ellenőrzés, ill. nagytakarítás ellenőrzés alkalmával, 

valamint feladatellátás érdekében, bemehet a kollégista szobájába.  
 

A napirendi pontoktól való eltérésre az igazgató vagy a kollégiumi nevelők adhatnak engedélyt. 

 

2. Felügyelet  

  

2.1 A kollégiumban a diákok ott-tartózkodásának ideje alatt a felügyeletet a kollégiumi 

nevelőtanárok látják el. Ellenőrzésüket és irányításukat az igazgató végzi. 
 

2.2 A kollégiumi felügyeletet 0-24 óráig biztosítunk. A kollégiumban diák felügyelet nélkül nem 

maradhat. 
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3. Foglalkozások   

3.1 Kötelező kollégiumi foglalkozás: csoportos és egyéni foglalkozás a pedagógus irányításával. 

3.2 Kötelezően választott foglalkozás: a pedagógus vezetésével – heti egy órában – a tanuló 

választása szerint köteles részt venni. A kollégiumi kínálatból és az iskolák (társintézmények) 

szakköri, művészeti és sporttevékenységeikből a tanuló igénye alapján választhat egyéni- vagy 

csoportos foglalkozást. 

4. A kollégisták jogai: 

4.1 A kollégista jogosult a kollégium eszközeinek, felszereléseinek, helyiségeinek 

rendeltetésszerű igénybevételére az írásbeli, illetve szóbeli használati tájékoztatók szerint. 

4.2 Minden kollégista részt vehet a kollégium által szervezett kulturális, sport stb. 

rendezvényeken. 

4.3 A kollégistának joga, hogy tanulásához segítséget kérjen és kapjon. 

4.4 A kollégista bármilyen ügyben kifejtheti véleményét, javaslatot tehet, védelmet és képviseletet 

kérhet a nevelőtanároktól és a kollégium vezetőjétől. 

4.5 A kollégistának joga van a pihenéshez. 

4.6 A kollégista jogosult a kollégium biztosította egészségügyi ellátás igénybevételére. 

4.7 A kollégista diákképviseletét az intézményi diákönkormányzatba választott kollégista tanulók 

látják el.  

4.8 A kollégistának jogában áll, hogy érdeklődési körének megfelelően részt vegyen  
a kollégiumban és azon kívül működő szakkörök és önképzőkörök munkájában.  
E tevékenysége nem sértheti a kollégium szellemiségét és egyéb kötelezettségeit. 

4.9 A kollégista mobiltelefonját 630 – 2200 között használhatja. Tilos a telefonhasználat olyan 

esetekben, amikor az mások tanulását vagy pihenését zavarja. Tilos a használata stúdium ideje 

alatt. Lehetősége van saját mobiltelefonját az arra kijelölt helységben, adott időpontban 

feltölteni. 

4.10 A hét utolsó tanítási napján a tanuló hazautazhat. Ettől eltérni csak a csoportvezető nevelő 

engedélyével lehet. 

4.11 A kollégium fegyelmi, felvételi stb. határozatai ellen az intézmény igazgatójához lehet 

fellebbezést benyújtani. 

4.12 A kollégiumi felvétel esetén a tanuló egy évre jogosult a kollégiumi elhelyezésre. 

4.13 A felvétel elbírálásakor a tanuló magatartását, szociális helyzetét, tanulmányi eredményét  
is figyelembe veszik. 

4.14 A kollégista értéktárgyainak megőrzését a nevelőtanártól kérheti. A tanulónál lévő 

értéktárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal. 

 

4.15 A kollégistát megilleti a levéltitok és személyes adatainak védelme. 
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5. A kollégisták kötelességei: 

5.1 A kollégiumban lakó valamennyi tanuló munkájával, tanulásával, fegyelmezettségével, 

kulturális tevékenységével növelje a kollégium jó hírnevét. 

5.2 A tanulók szabályszerűen rendezzék a kollégiumba való beköltözésükkor és kiköltözésükkor  
az ideiglenes be- és kijelentkezésüket. 

5.3 Minden tanuló védje a közösségi és személyi tulajdont, a kollégium felszerelési  
és berendezési tárgyait gondosan és rendeltetésszerűen használja, a rongálást akadályozza meg. 

Szándékos károkozás esetén fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 

5.4 A kollégista kötelessége, hogy alkalomszerűen, aktívan és kezdeményezően vállaljon részt a 

csoportra bízott közösségi feladatok elvégzésében, mozdítsa elő az intézmény kitűzött céljainak 

teljesítését. 

5.5 Az étkezési díjat az előre meghatározott napokon lehet befizetni. 

5.6 A kollégium minden tanulója tartsa meg a higiéniai előírásokat, tisztaságát ápolja, ruházatát, 

eszközeit, felszerelési tárgyait, valamint az általa használt helyiségeket tartsa rendben. 

5.7 A beteg tanulók az orvosi vizsgálat után kötelesek a tanáriban lejelentkezni és betartani az orvos 

utasításait. 

5.8 A tanulók pontosan jelenjenek meg a kollégiumban előírt foglalkozásokon, azokon aktívan 

vegyenek részt, a napi- és heti rendet, a hazautazás és eltávozás szabályait tartsák meg. 

5.9 A hét utolsó tanítási napján történt hazautazásról, a következő tanítást megelőző nap este 20:30 

óráig kell visszaérkezni. Ettől eltérni csak a csoportvezető nevelő engedélyével lehet. 

5.10 A tanuló tájékoztassa szülőjét, gondviselőjét a kollégiumi előírásokról, melynek alapján a szülő 

megismeri a kollégium belső életét, gyermeke közösségéhez való viszonyát. 

5.11 A tanuló köteles tiszteletet tanúsítani a pedagógusok és más intézményi dolgozók iránt.  

Az intézményen belüli köszönési forma felnőttek felé: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 (Laudetur Jesus Cristus)! 

5.12 A tanulóknak mindent el kell követniük, hogy tanuló- és hálótársaikkal baráti, udvarias, 

szeretetteljes közösségi kapcsolatot építsenek ki. Legyenek segítőkészek társaikkal szemben. 

Segítsék a kisebbeket, kerüljenek mindenféle durvaságot. A közös helyiségek használatánál 

legyenek figyelmesek társaikkal. 

5.13 A tanulók kötelesek a tanulmányi rendet és az intézményi előírásokat megtartani: 

a) kimenőről pontosan beérkezni, 

b) stúdiumon részt venni, s ott a tanulmányokkal foglalkozni, 

c) a kimenőfüzetbe minden kollégiumból való távozást beírni, csoportvezetővel vagy 

ügyeletes nevelővel aláíratni, 

d) általános kimenőn túli elfoglaltságot, állandó kimenőt a nevelőtanárral megbeszélni,  

az elfoglaltság vezetőjével aláíratni, 

e) hétközi hazautazásra nevelőtanári engedélyt kérni írásos szülői beleegyezés mellett, 

f) az iskolába pontosan elindulni és oda időben megérkezni, 

g) rosszullétről, vagy más rendkívüli eseményről az ügyeletes tanárt haladéktalanul 

értesíteni, 

h) tűzriadó és egyéb veszély esetén a kollégiumot a kijelölt irányban azonnal elhagyni, 

i)        legjobb tudása szerint eleget tenni a tanulmányi követelményeknek. 
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5.14 Vendégfogadáskor szobáját köteles reggel 9 óráig elhagyni. 

A kollégiumi közösség csak akkor tudja betölteni feladatát, ha a jogok és kötelességek egyenletesen 

oszlanak meg. Mindenkinek kötelessége a kollégium rendjéhez és építő légköréhez a tőle telhető 

legnagyobb mértékben hozzájárulni. A közösségi élet a másikra való odafigyeléssel, a közösen 

megélt örömökkel és a nehézségek közös hordozásával fejlődik. Mivel nemcsak az egyénnek, hanem 

a közösségnek is vannak jogai – ilyen a nyugodt légkörhöz, lelki-, szellemi- és vagyonbiztonsághoz 

való jog –, ezek megsértése fegyelmi következményekkel járhat. 

6. Kimenő: 

 

6.1 Az iskolai munkával nem kapcsolatos elfoglaltságokhoz (városi szakkör, sport, zenei 

tevékenység stb.) a szülők írásbeli engedélye szükséges. Amennyiben nem megy a tanulás 

rovására, támogatjuk ezeket. Az engedély visszaélés esetén visszavonható.  

 

7. Látogatás: 

 

7.1 A kollégisták vendégeiket naponta 1400 és 1600, 1900 és 2030 között fogadhatják. 

 

7.2 A hálószobákban csak engedéllyel tartózkodhatnak látogatók. A vendég köteles betartani  

a kollégium házirendjét, ezért a vendéglátó kollégista felelős, beleértve az anyagi kártérítés 

kötelezettségét is. 

7.3 A kollégium területére kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező diák csak látogatóként léphet 

be. Idegenek a kollégium területén csak tanári engedéllyel és a kollégista kíséretével 

tartózkodhatnak. 

7.4 A tanév rendje szerinti időpontban, többnyire az évnyitó napján van mód a beköltözésre. 

Beköltözéskor és kiköltözéskor van lehetőség arra, hogy a szülők felmenjenek a kollégium 

területére.  

8. A kollégiumban való tartózkodás és az eltávozás rendje 

 

8.1 A kollégisták a kollégiumban a tanítási év időtartama alatt tartózkodhatnak. A kollégiumi 

szobák elosztása az igazgató feladata a kollégiumi nevelők javaslata alapján. A kijelölt 

szobából csak előzetes engedély alapján lehet másik szobába költözni. 

 

8.2 A kollégisták a tanítás befejeződése után legkésőbb 1600-kor a kollégiumban tartózkodnak. 

Ettől eltérő időpontban kimenőt az igazgató és a kollégiumi nevelő engedélyezhet. Kimenő 

idején a kollégista Pécs területét csak engedéllyel hagyhatja el! 

 

8.3 Kollégium záráskor a kollégium épületét 16.00-ig kell elhagyni.  

Vendégfogadáskor a szobát reggel 9 óráig kell elhagyni.  

 

8.4 A hétvégi eltávozásokról a tanítás előtti nap 20.30 óráig meg kell érkezni! A szülők írásban 

kérhetik a tanítási nap reggelén történő visszaérkezés engedélyezését. 

 

9. Hitélet 

A kollégium megteremti a feltételeket a hitélet gyakorlásához: 

9.1 „Csendes” szobájában, (esetenként az Oratóriumban) lehetőséget biztosít az elcsendesedésre, 

imádságra. Ebben a helyiségben a hangos beszéd tilos csoportos alkalmak kivételével. 
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9.2 Kiscsoportos összejövetelek alkalmat adnak a közös imádságra, éneklésre, a hitben való 

elmélyülésre, valamint egymás gondjainak megismerésére, segítésére, és így mélyebb emberi 

kapcsolatok kialakítására. 
 

9.3 Spirituális vezető rendszeres jelenlétével gyónási alkalmakat és lelkivezetést biztosít egy 

 erre a célra kialakított helységben. 
 

9.4 A tanévnyitó és tanévzáró szentmiséken a kollégista köteles megjelenni ünneplőbe öltözve! 

Diákjainknak ajánljuk a vasárnap esti szentmisét a Belvárosi templomban, ahol a templomi szolgálatot 

ciszterci diákok látják el. A szentmisékre várjuk a tanulók családtagjait is. 

10. A kollégium közös helyiségeinek, valamint eszközeinek használati rendje 

10.1 TANULÓK 

16 órától 2145 óráig állnak rendelkezésre. (Stúdium alatt a tanulókban folyamatos tanári 

felügyelet van.) 

Késői tanulásra csak a kijelölt tanulókban van lehetőség 24 óráig. 
 

10.2 KLUB 

Stúdium idejét kivéve 21.30 óráig. Kivételt képeznek tanulási tevékenységek. A klub délelőtt 

és 21.30 óra után tanári engedéllyel vehető igénybe. 
 

10.3 KÖNYVTÁR 

Külön beosztás szeritnt. 
 

10.4 INTERNETES TEREM 

Az internetes terem 1500- 2100 között van nyitva. Stúdium idején kizárólag tanulás céljára 

lehet használni, délelőtt és hétvégén az ügyeletes tanár engedélyével. 
 

10.5 TEAKONYHA 

6.00-22.00 óráig lehet használni. 
 

10.6 A kollégiumban található tévék, a videó és dvd lejátszó csak stúdiumon kívül, nevelői 

engedéllyel, távirányítóval használható. A távirányítók a tanári szobából kérhetők el, ahol az 

erre rendszeresített füzetbe a diák köteles elvitelkor nevét, csoportját, és az elvitt eszközt 

bejegyezni, visszahozatalkor nevét kihúzni. Amíg a diáknál van a távirányító, a készülékért  

ő felel, a károkozásért is ő vonható felelősségre. 
 

10.7 A filmnézés gyakoriságába és a filmek megválasztásába a nevelőtanárok joga –, és adott 

esetben – kötelessége beleszólni. 
 

10.8 A kollégium helyiségeinek és a berendezési tárgyaknak rendeltetésszerű használata  

és megóvása minden kollégiumban tartózkodó személy kötelessége. Használat során mindenki 

köteles betartani a baleset- és tűzvédelmi előírásokat! 
 

10.9 Az egyénenként felvett leltári tárgyakért, valamint a szobák berendezési tárgyaiért 

személyesen felelősek a kollégisták. A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt meg 

kell téríteni! Az észlelt károk és hibák bejelentése minden kollégista érdeke és kötelessége! 

10.10 A folyosókon és közös helyiségekben elhelyezett tárgyakat, berendezéseket tilos  

a hálószobákba bevinni!  
 

10.11 A WC-t, a zuhanyzót, a kollégium közös helyiségeit kulturált használat után rendben  

és tisztán kell átadni. A kollégista köteles egyéni felszereléseit, eszközeit, szekrényét, ágyát, 

szobáját rendben tartani, ügyelve a víz és villamos energia takarékosságára. Ennek ellenőrzése 

a nevelőtanárok feladata. 
 

10.12 A falakat és a bútorzatot dekorálni tilos!   
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10.13 A TV és a számítógép használatának rendjét a kollégiumi nevelők határozzák meg.  

A hálószobákban rádió, magnó, CD-lejátszó, laptop csak fülhallgatóval használható. Stúdium 

idején és villanyoltás után a fenti eszközök használata tilos! 
 

10.14 A szobákban elektromos melegítők (rezsó, forraló, vasaló, kávéfőző, szendvicssütő stb.), 

valamint gázmelegítők használata tilos! Mobiltelefont csak a kötelező programokon kívüli 

időben lehet használni. Stúdium alatt és villanyoltás után a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni!  
 

10.15 Az épület ablakaiba kiülni szigorúan tilos és életveszélyes!  
 

10.16 Élelmet csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni. A hűtőszekrényben csak zárható, névvel 

 ellátott élelmiszerdobozban tartható élelmiszer.  
 

10.17 A tornaterem nevelői felügyelet mellett használható meghatározott időben ill. külön igény 

 szerint. 

10.18  Hajat szárítani 6.30 – 22.00 óráig lehet. 

 

11. Kollégiumi hozzájárulás 

 

11.1 Az étkezési díjat a vállalkozó állapítja meg az önkormányzati rendelethez igazodva. 
 

11.2 Az étkezési díjat előre meghatározott napokon fizetik be. 
 

11.3 Szociális segélyben részesülhetnek az arra rászorulók. A segély kérése a szülők részéről 

írásban történik. A kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani. Az igazgató a fenntartó által 

biztosított keretet felhasználva dönt, melyről a tanulókat értesíti. 

 

12. Egészségügyi ellátás, intézményi védő és óvó eljárások 

 

12.1 A kollégisták orvosi ellátását az iskolaorvos végzi. Távollétében a kollégiumi nevelők  

az ügyeletes orvos szolgáltatását veszik igénybe. Súlyos betegség, fertőzés, baleset esetén  

a szülőt értesítjük. 

 

12.2 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a kollégium gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

látja el. 

 

12.3 A baleset- és tűzvédelmi előírásokról a kollégiumi nevelők előírt rendszerességgel 

tájékoztatják a kollégium tagjait, és erről a tanév kezdetén jegyzőkönyvet készítenek. 

 

12.4 Szobákban gyertyát, mécsest, fokozott tűz- és balesetveszélye miatt használni tilos!  

Más helyiségekben is csak tanári felügyelet mellett gyújthatnak a diákok.  

 

12.5 Bombariadó, tűz vagy katasztrófahelyzet esetén a kollégiumi nevelők gondoskodnak  

a rendőrség értesítéséről és a kiürítési tervnek megfelelően kiürítik az épületet, a diákokat 

biztonságos helyen helyezik el a hatóság érkezéséig.  

13. Diákképviselet – a tanulók véleménynyilvánítása 

13.1. A kollégium diákjai a csoportfoglalkozásokon, a diákbizottság ülésein, a félévente  

a diákközgyűléseken, a vezetéssel tartott megbeszéléseken folyamatosan véleményt 

nyilváníthatnak és tájékoztatást kapnak az őket érintő döntésekről, a kollégium, intézmény 

helyzetéről. Rendkívüli esetekben a hangosbemondón és az intézmény honlapján keresztül 

kapnak tájékoztatást. 
 

13.2 A kollégiumi csoportok képviselőik útján kezdeményezhetnek programokat, valamint 

megbeszéléseket a tanulókat érintő igények, felmerülő változtatások kapcsán. 
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VIII.4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Általános rendelkezése  

 

1.1 Az intézményben kereskedelmi- és reklámtevékenység nem folytatható, faliújságra hirdetést 

kitenni csak a kollégium igazgatójának engedélyével lehet. 
 

1.2 Az intézmény spirituális vezetője felügyeli a kollégiumban az egyházi jellegű programokat, 

 elősegíti a megfelelő lelkiség és szellemiség érvényesülését az igazgató támogatásával. 
 

1.3 A kollégium takarítását és karbantartását az iskola gazdasági vezetője által az igazgató 

felügyeli. 

1.4 A kollégium a szülőkkel telefonon, írásban, személyesen tart kapcsolatot. Ennek érdekében 

minden kollégista köteles a szülők lakcím- vagy telefonszám-változását csoportvezető 

tanárával azonnal közölni. 

1.5 A kollégium rendjének, fegyelmének és nyugalmának biztosítása érdekében, a kollégiumi 

tanárok rendszeresen ellenőrzik a hálószobákat. 

1.6 Minden kollégista számára kötelező a heti 15 óra foglalkozás, amiből 1 óra 

csoportfoglalkozás, 1 óra szabadon választott, kötelező szabadidős (sport, művészeti, zenei 

szakköri) foglalkozás, a többi 13 óra tantárgyhoz kapcsolódó (stúdium) foglalkozás.  

1 tanóra = 45 perc. 

1.7 A kollégisták számára napi három étkezést biztosít az intézményben működő konyha.  

Az étkezéseket a testi, szellemi egészség és a munkabírás érdekében mindenki vegye igénybe.  

 

1.8 A kollégiumban másokat a tanulásban és a pihenésben akadályozni, zavarni, nyugalmat zavaró 

berendezést használni nem szabad! 
 

1.9 A napi kötelező tanulási időt 4,51 átlag alatti, valamint a 7-9. osztályos diákoknak  

a tanulószobában kell eltölteni. Azon tanulók számára, akik hivatalos elfoglaltságuk miatt  

a stúdiumon nem tudtak részt venni, más tanulóidőt kell meghatározni. A tanulószobában 

stúdiumon kívül is biztosítani kell a csendet, a tanulás lehetőségét! 

1.10 A jó ízlés határait sértő ruházatban megjelenő diákot figyelmeztetjük a megfelelő öltözködés 

fontosságára és felkérjük öltözéke módosítására. Az ebédlőben hiányos öltözetben  

(pl. pizsamában) tilos a megjelenés. 

 

1.11 A kollégiumi ünnepségeken az alkalomhoz illő öltözet (fehér blúz, sötét szoknya,) viselése 

kötelező! 

 

1.12 A kollégiumból való távozáskor a szobák kulcsait a portán kell leadni, visszaérkezéskor 

felvenni, és az arra kijelölt füzetben aláírni. 

1.13 A kollégista köteles tanulmányi előmeneteléről tájékoztatni a kollégiumi nevelőt.  

1.14 A kollégiumba szeszesitalt, kábítószert behozni szigorúan tilos! 

 

1.15  Dohányzás és szeszesital fogyasztása a kollégium minden helyiségében és udvarán,  

a kollégium körzetében, az iskolai rendezvényeken, továbbá a vonatkozó törvény 

 értelmében közterületen is tilos, megszegése fegyelmi vétség. 

1.16 A kollégiumból történő hazautazás a tanítási év folyamán nem lehet kötelező. 

1.17 A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 

vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. 
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2. Az Internet  

2.1 Az Internet használatára a kollégium számítástechnika termében, tanári felügyelet mellett van 

lehetőség. Stúdiumidőben a csoportvezető tanár engedélye szükséges. A rendetlen viselkedés, 

erkölcstelen oldalak megtekintése, a számítástechnika terem használatának egy időre való 

megtiltását vagy más fegyelmi büntetést von maga után, az eset súlyosságának függvényében. 

2.2 A tanulóknak meg kell tartaniuk azokat a szabályokat, amelyek az ilyen hálózat használatának 

írott és íratlan törvényei. Aki ezek ellen vét, azoktól az Internet használatának jogát 

megvonjuk. 

2.3 A hálózatra „kilépve” a diákok kollégiumunkat képviselik, így „hálózati magatartásuknak” 

meg kell felelnie a kollégium szellemiségének. Ez a kollégiumon kívüli internetes 

tevékenységre is vonatkozik.  

2.4 Kollégistáról készített és az Internetre feltett fénykép, vagy más botránykeltő  

és a kollégiumhoz méltatlan megjelenés fegyelmi felelőséggel jár, az intézményből való 

kizárást vonhatja maga után. 

2.5 A fenti kötelezettségek megszegése az Internetből való kizárás mellett nevelőtanári és igazgatói 

büntetést is jelenthet.  

2.6 Számítógépet, laptopot csak saját felelősségre lehet a kollégiumba behozni és használni. 

3. Az iskolán kívüli magatartás normái 

3.1 A tanulókra mindenkor és mindenütt kötelezőek a kulturált emberhez méltó magatartás 

szabályai. Az előzékenység és udvariasság, a szerénység és szolgálatkészség kollégiumunk 

természetes elvárása nemcsak a kollégiumban, hanem a társadalomban is. Kerülendő 

mindenféle hangoskodás, kiabálás, kötekedés. 

Tanulóink az ilyen magatartást tanúsítóktól tartsák távol magukat.  

3.2 Tanulóink vendéglátóhelyeken szeszesitalt nem fogyaszthatnak. 

3.3 Tanulóink nem látogathatnak szerencsejátékokat üzemeltető szórakozóhelyeket, ilyen 

játékokon nem játszhatnak, még akkor sem, ha azok szabad téren vannak elhelyezve. 

3.4 Kollégiumunk lakói egymás iránt is felelősek, tartsák vissza egymást a törvény és Házirend 

megszegésétől. Súlyos vétség másokat szabálytalanságokra csábítani.  

3.5 A Házirend szabályai a tanítási szünetekben is érvényesek. 

 

3.6 A kollégium lakóitól elvárt követelmény, hogy viselkedésük, öltözködésük az intézmény 

falain kívül is kövesse az intézmény által képviselt keresztény értékrendet.  

  

4. A kollégisták és szüleik tájékoztatásának rendje: 

 

-  szükség esetén szóban, telefonon 

-  hivatalos ügyek esetében írásos formában 

-  iskolai fogadónapokon és szülői értekezletek alkalmával személyes beszélgetés formájában 

 

5. Hivatalos ügyek intézése 

 

5.1 Az igazgató évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, amelyen értékeli a kollégiumi 

munkát és válaszol az ott felvetett kérdésekre, illetve beszámol a tanulók érdekében tett 

intézkedéseiről. 
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5.2 A tanulók hivatalos ki- és bejelentkezését a polgármesteri hivatalban kell intézni. 

 

5.3 A tanulók hivatalos ügyeinek intézésekor a csoportvezető tanár mindenkor közreműködik. 

 

6. Jutalmazás   

 

6.1 A kollégium érdekében önként vállalt feladatok teljesítéséért, a feladatok minőségétől  

és mennyiségétől függően dicséretek adhatók. A diákönkormányzat, tanulócsoport  

is javaslatot tehet dicséretre. A csoportvezetői, igazgatói dicséret adható írásban, erről a szülőt 

és az osztályfőnököt is értesíteni kell. 

 

6.2 A kollégiumi versenyek alapján az elért eredményektől függően igazgatói, csoportvezetői 

dicséret, tárgyjutalom, oklevél adható. 

 

6.3 A szobák rendjéért és tisztaságáért az évente kétszer megtartott közgyűlésen jutalom adható. 

A jutalmazás értékelési szempontja:   

- 2-4 ágyas szobák: 4.95-5.00 átlag 

- 6 ágyas szobák: 4.85-5.00 átlag 

 

6.4 A szobarend elhanyagolásáért rendszeresen elmarasztalt tanulók kimenőelvonásban 

részesülnek, illetve elvesztik a következő tanévre szóló szobaválasztás lehetőségét, a szoba 

lakói a kollégium üres helyein kaphatnak elhelyezést. 

 

6.5 A kiemelkedő tanulmányi eredményért a félévi és év végi munkát értékelő közgyűlésen 

jutalom adható. A végzősök év végi jutalmazása a ballagáson történik. 

 

7. Fegyelmi eljárás rendje:  

 

Távolmaradás, mulasztás és azok fegyelmi következményei 

 

7.1 A kollégista napirendtől eltérő távolmaradását előzetesen jelenti a kollégiumi nevelőtanárnak. 

Távollétéről írásos igazolást hoz: iskolai program esetén osztályfőnökétől vagy az igazgatóság 

valamely tagjától, családi okok esetében a szülőktől. Az igazolatlan távollét esetén fegyelmi 

büntetés szabható ki.  

 

7.2 Fegyelmi felelősséggel tartozik a kollégista a kollégium rendjének megsértéséért. A kollégium 

tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért a következő fokozatú fegyelmi büntetés 

szabható ki: kimenőmegvonás, szabad kimenő megvonása, megrovás, szigorú megrovás, 

kizárás. A fegyelmi büntetést megelőzi a szóbeli figyelmeztetés. A fegyelmi határozatot  

a törvényben meghatározott fegyelmi eljárás előzi meg. Abban az esetben, ha a nevelőtestület 

az elkövetett cselekményt különösen súlyosnak és a közösségre veszélyesnek ítéli, a “kizárás” 

előzetes büntetések nélkül is kiszabható. 

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

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

A fegyelmi büntetésről értesítést kap a szülő, az osztályfőnök és bevezetésre kerül az iskolai 

naplóba is. 

KÜLÖNÖSEN SÚLYOS MEGÍTÉLÉS ALÁ ESIK  

7.4 szeszesital fogyasztása kollégiumban vagy iskolai rendezvényen (büntetése az eset súlyosságát 

mérlegelve, első alkalommal igazgatói figyelmeztetés vagy intés), 

7.5 a kollégiumon kívül szeszesital fogyasztása italt kimérő vagy más nyilvános helyen  

(ezt 18 éven aluli kiskorúnak törvény is tiltja!), 
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7.6 a lopás és a jelentős kárt okozó szándékos rongálás, 

7.7 kábítószerrel való bármiféle tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, továbbadása, árusítása 

vagy fogyasztása - mindez kimeríti a bűncselekmény fogalmát!), 

7.8 a kollégiumon kívüli közösségi programokon a csoport engedély nélküli elhagyása - az eset 

súlyosságának figyelembevételével, 

7.9 a másik ember ellen irányuló agresszió (bántalmazás, verekedés, testi sértés) 

Az itt felsoroltak büntetése első alkalommal, az eset súlyosságát figyelembe véve igazgatói fegyelmi 

fokozat. 

7.10 Az igazgató a nevelőtanár javaslata alapján a szülőknek gyermekük más kollégiumba való 

átíratását javasolja olyan esetben: 

a) amikor a tanuló kimutatja, hogy kollégiumunk fegyelmi rendjének, lelkiségének 

megvalósítására többszöri szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére egyáltalán nem 

törekszik, magatartása veszélyezteti más tanulók és a csoport rendjét 

b) A szülőket személyes beszélgetés formájában is tájékoztatjuk a súlyosabb fegyelmi 

vétségről. A felmerülő problémákra a szülővel közösen igyekszünk a megoldást 

megtalálni.  

c) Kettőnél több írásbeli megrovás az igazgatótól a kollégiumi jogviszony megszűnését 

vonja maga után.  

d) Amennyiben a házirend által nem szabályozott helyzet áll elő, annak elbírálása  

a nevelőtanár és az igazgató hatáskörébe tartozik.  

 

 

VIII.5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 

E házirendet a kollégiumba jelentkezés előtt teljes terjedelmében ismertetni kell a kollégistával  

és szüleivel. A tudomásulvételt a kollégista és a szülő aláírásával igazolja. 

A házirenddel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a kollégiumi nevelőktől és az igazgatótól. 

A házirend a kollégiumi nevelőknél és a kollégiumi tanáriban valamint a honlapon is hozzáférhető. 

  



37 

IX.  A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

E házirendet az intézménybe (óvodába, általános iskolába, zeneiskolába, kollégiumba) jelentkezés 

előtt teljes terjedelmében ismertetni kell az óvodás szüleivel, az iskolással, kollégistával és szüleivel. 

A tudomásulvételt az iskolás diák, a kollégista és a szülő aláírásával igazolja. 

A házirenddel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a nevelőktől, az igazgatóhelyettesektől  

és az igazgatótól. 

A házirend hozzáférhető az intézmény bejáratának közelében a folyosói faliújságon, a honlapon. 

 

 

X.  ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 

A HÁZIREND MEGHOZATALÁRA, MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELJÁRÁSOK: 

 

A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az igazgató 

készíti el, a nevelőtestület megvitatás után elfogadja, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

véleményezési jogát aláírásukkal nyilvánítják ki, a fenntartó egyeztetés után jóváhagyja.  

Az elfogadás után az intézményvezetés biztosítja a dokumentum nyilvánosságra hozatalát  

és sokszorosítását. 

A házirend módosítását kezdeményezheti az igazgató, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség 

képviselője. 

Az intézményi HÁZIREND 2013. március 14-én készült el és nyilvánosságra hozatalának dátumától 

érvényes.  

Az igazgató és a nevelőtestület a házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik. 

Felülvizsgálatára kétévente kerül sor.  

Módosításokra a tantestület javaslata és jogszabályi változások esetén kerül sor. 

A házirendet az igazgató terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirendet az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 

A házirend módosításai: 2013. / 2014. /2015. /2017. / 2019. / 2022. augusztus 30.       

A házirend érvényes: 2022/2023-as tanévtől 

 

 

XI.  ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

A házirend szabályainak betartása és betartatása mindenki számára kötelező, aki a gyermek törvényes 

képviselője: a szülőknek, a pedagógusoknak, az intézmény valamennyi tanulójának és dolgozójának. 

Az intézmény valamennyi tanulója az első tanév megkezdésétől kezdve iskolai tanulmányainak 

befejezéséig jogviszonyban áll az intézménnyel. 

A tanulónak kötelezettségei és jogai vannak.  

Az intézményi rendszabályok minden "SZENT MARGITOS" diákra vonatkoznak. 

A szülők és tanulók a beiratkozáskor a jelentkezési lapon aláírásukkal kötelezik magukat, hogy a 

Házirendben leírtakat a jogviszony (óvodai, általános iskolai, zeneiskolai, kollégiumi) ideje alatt 

betartatják, illetve betartják. 
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XII.  A HÁZIREND LEGITIMITÁSA 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ Házirendjét az intézmény nevelőtestülete elfogadta.  

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 30. 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ Házirendjét az intézmény igazgatója jóváhagyta. 

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 30. 

 

 

Helstáb Ákos 

igazgató 

 

 

 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ Házirendjét az intézmény fenntartója jóváhagyta. 

Kelt:  

 

 

Bérczi L. Bernát O.Cist. 

zirci apát 
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A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEK NYILATKOZATA 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ Szülői Munkaközösségének képviseletében 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend módosításához és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

A Szülői Munkaközösség a Házirendet megtárgyalta és elfogadta.  
 

 

Kelt: Pécs, 2022. szeptember 6. 

 

 

 

 

Soós Szabolcs 

Szülői Munkaközösség képviselője 
 

 

 

 

 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ Diákönkormányzatának képviseletében 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend módosításához és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

A Diákönkormányzat a Házirendet megtárgyalta és elfogadta.  
 

 

Kelt: Pécs, 2022. szeptember 6. 

 

 

 

 

az általános Diákönkormányzat képviselője 
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