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Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákközösségébe bekerülve egy olyan közösség 
részévé váltál, melynek alakulásához te is hozzájárulsz. A közösségi munka eredménye 
egyaránt fontos az iskola minden diákja és tanára számára. Minden közösség akkor 
működik gördülékenyen, ha bizonyos közösen elfogadott emberi normákat mindenki betart. 
Jelen házirend tartalmazza azon normákat, szabályokat (jogokat és kötelességeket), melyek 
betartása az iskolánkban mindenkinek kötelező. Az iskolai tevékenységek sikere mindkét fél 
szándékának komolyságától és következetességétől függ. 

 

I. A Házirend hatálya 

 

1. A Házirend a diákok iskolába történő érkezésétől az onnan való távozásáig, valamint az 
intézmény területén kívüli iskolai rendezvényeken hatályos.  

2. A Házirend a beiratkozástól a tanulói jogviszony megszűnéséig érvényes. 

3. A Házirendet és annak módosítását a tantestület hagyja jóvá az iskolai 
Diákönkormányzat és az iskolai Szülői Bizottság, az Encyclopaedia Egyesület, 
egyetértésével.  

4. A Házirendet minden egyes módosítást követően egy héten belül ismertetni kell a 
tanulókkal, a módosítást követő első szülői értekezleten a szülőkkel. A Házirend egy 
példányát minden osztályteremben ki kell függeszteni.  

A Házirend és annak esetleges későbbi módosításai kihirdetéskor lépnek életbe, és 
visszamenőleges hatállyal nem érvényesek. 

 

II. A létesítmények és helyiségek használatának rendje 

  

1.  Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős 

 az iskola tulajdonának védelméért, épségének megőrzéséért,  

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 az energiával való takarékoskodásért,  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért.  

A fentiek szellemében elvárjuk, hogy minden tanulócsoport épségben és tisztán hagyja 
maga után az általa használt tantermet, tanítási helyszínt, illetve minden osztály az 
adott hónap utolsó péntekén gondoskodjon arról, hogy – az iskola által biztosított 
tisztítószerekkel – a gondjaira bízott tanterem bútorait megtisztítsa. Szorgalmazzuk, 
hogy a mindennapi munka során keletkező hulladékot valamennyien szelektív módon 
gyűjtsük, gondoskodjunk az újrahasznosítható (papír, műanyag palackok, 
fémdobozok) és veszélyes („fáradt” olaj, elektromos telepek) anyagok – a takarékosság, 
a tisztaság és a környezetvédelem céljait egyaránt szolgáló – elkülönítéséről, 
elszállíttatásáról.  

Az iskola vezetői az illetékesek bevonásával gondoskodnak arról, hogy az iskola épülete 
a tanulmányi, a nevelési és az egészségügyi követelményeknek megfeleljen.  

2.  Az iskola hétköznapokon 6.45-től 19 óráig van nyitva. Az iskola diákjai ezen idő 
alatt az épületben tartózkodhatnak, ha nem zavarják az ott folyó munkát. A kötelező és 
választott foglalkozások időtartamán kívül az iskola nem vállalja a diákok felügyeletét. 



3. A diákok reggel a hátsó kapun jöhetnek be az iskolába, majd délben az első kaput 
használva távozhatnak.  

4. Minden osztály köteles összeállítani az osztály szolgálati rendjét, amelyet a saját 
tanteremben ki kell függeszteni. A szolgálatos ügyelet célja, hogy a diákok a saját 
tantermeiket rendben, tisztán tartsák, ezáltal a tanórák kulturált környezetét 
biztosítsák. A szolgálatos tanuló feladatai: 

– jelentést tesz a tanároknak a hiányzó diákokról 

– gondoskodik a tanterem rendszeres szellőztetéséről 

– biztosítja, hogy minden tanórához elegendő mennyiségű kréta, vagy filctoll legyen, 
illetve a táblák le legyenek törölve 

– a szemetelést megszünteti, a megtelt szeméttárolót kiüríti, az osztály szekrényeiben 
rendet tetet 

– megakadályozza a rongálásokat és egyéb károkozást 

– a tanítás befejezésekor a világítást lekapcsolja, az ablakokat bezárja 

– amennyiben a hatáskörét meghaladó rendbontást tapasztal, szól a szolgálatos 
tanárnak vagy a szaktanárnak. 

Ha az időjárás lehetővé teszi szünetekben a diákok az udvaron tartózkodnak. 

A portán szolgálatos tanuló feladatai: feljegyzi az ügyeleti naplóba a portán 
történt rendkívüli, szokatlan eseményt, figyelemmel kíséri és az ügyeleti naplóba 
feljegyzi az iskolába érkező idegeneket és a megfelelő helyre kíséri őket. Szükség esetén 
körbeviszi az igazgatói hirdetéseket.  

5. Minden tanuló igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, 
létesítményeket, pl. könyvtár, tornaterem, stb. oktatási célokra, a tanórák alatt, illetve 
tanórákon kívül, szakkörökön, tanári felügyelettel. 

6. Az informatika, a torna, a kerámia és idegen nyelv szaktantermekben tanuló csak 
tanári felügyelettel tartózkodhat. A szaktantermekért az adott munkaközösség által 
megbízott teremfelelős, illetve az éppen órát tartó tanár felel.  

7. A Díszteremben, a Fizikumban, a 3-as és a 21-es teremben csak az oda kijelölt 
osztály tartózkodhat tanári felügyelet nélkül. Az ezen termekbe egy-egy tanórára 
bemenő osztályok becsengetés után a terem előtt várják a szaktanárt, aki 
megérkezésekor beengedi a diákokat, majd az óra végén bezárja azt. Ezen termekért az 
oda kijelölt osztály által megbízott osztályfelelős, az osztálynevelő és az éppen órát 
tartó tanár felel. 

8. Az iskolai könyvtár szerda kivételével 8-15 óráig. Ebből hétfőn, szerdán és 
pénteken 8-10 óra között a kis épületben az I-VI. osztályok számára. A kikölcsönzött 
könyveket a tanulóknak kifogástalan állapotban kell legkésőbb az utolsó tanítási héten 
visszaadni. Hiány esetén a tanulót, illetve a szülőt kártérítési kötelezettség terheli a 
könyvtár szabályzata szerint. 

9.  A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon és a gazdasági irodában a 3., 4. és 5. óra 
utáni szünetben és 14.00-tól 15.00-ig intézhetik.  

10. A tanuló az iskolai számítógéprendszer használatakor köteles vigyázni az eszközök 
és programok épségére. Nem módosíthatja, illetve törölheti mások munkáját. Az e 
pontban írottak szándékos megszegése fegyelmi büntetést, illetve az iskolai 
számítógéprendszer használatától való ideiglenes vagy végleges eltiltást vonja maga 
után. 



11. Az egyes helyiségek felszereléseit, eszközeit elvinni csak a teremfelelős vagy az 
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. A kölcsönzés után ezeket 
épen, és hiánytalanul kell visszaadni. 

12. Az iskolarádió stúdiójába csak azok a diákok léphetnek be, akik a megfelelő 
balesetvédelmi és technikai ismeretek elsajátítása után erre írásbeli engedélyt kaptak. 
Az engedélyt az iskola vezetősége vonhatja vissza a gyenge tanulmányi eredmények, 
rossz magaviselet, illetve felelőtlen eszközkezelés miatt. 

13. A tanuló kötelessége, hogy az iskola létesítményeit, eszközeit célszerűen használja, 
és épségét megóvja. A létesítményekben, eszközökben szándékosan vagy durva 
hanyagsággal okozott károkért a kár okozója, illetve annak gondviselője anyagilag is 
felelős. A rombolásért, szándékos károkozásért fegyelmi felelősségre vonás is jár. 

14. A diákok a rendelkezésükre bocsátott létesítményekért, eszközökért írásban 
vállalnak anyagi felelősséget. 

15. A tantermekben délután és szombaton a tanórán kívül szervezett tevékenységek 
(szakkörök, előkészítők), illetve szülői értekezletek bonyolíthatók le. A termek 
beosztásának egyeztetését, a délutáni órarend elkészítését az igazgatóhelyettes végzi.  

16. A délutáni vagy hétvégi iskolai vagy iskolán kívüli rendezvények csak felügyelő 
tanár jelenlétében történhetnek. Osztályszintű rendezvényre az osztálynevelő, míg 
iskolai szintű rendezvényre az igazgató engedélyével kerülhet sor. 

17. A tornateremben, illetve a sportpályákon – az óraközi szüneteket is beleértve – a 
tanulók csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak. A testnevelés órákon a tanulók 
tiszta és sportolásra alkalmas fehér felsőt (atlétatrikó, póló), tetszőleges színű 
sportnadrágot, fehér zoknit és sportcipőt viselnek. Amennyiben a tanuló nem hoz 
megfelelő öltözéket az órára, fegyelmező intézkedésben részesíthető. Szünetekben és 
tornaórán futballozni csakis a hátsó udvaron szabad. A tornaterem és a sportpálya 
használati rendjéért a testnevelő tanárok közössége felel, az ezen helyiségekben való 
tartózkodás és viselkedés szabályait jelen házirend melléklete rögzíti. Ugyancsak 
melléklet tartalmazza a könyvtár és a számítógéptermek használati rendjét. 

18. A tanulók napközben okmányaikat és értéktárgyaikat vigyék magukkal. Nagyobb 
összegű pénzt, értéktárgyakat tanulóink lehetőleg ne hozzanak magukkal. A tanítás 
utáni távozáskor az osztályterem ablakait csukják be és a termet zárják be kulccsal. 
Ruhaneműt, taneszközt, sportfelszerelést ne hagyjanak a tanteremben.  

19. A talált tárgyakat az iskolatitkárságon vagy a kapusszobában adhatják le, illetve az 
elhagyott tárgyakat itt vehetik át a tanulók. A testnevelési órán elveszett tárgyak után a 
tornaszertárban érdeklődhetnek a tanulók. 

20. Az iskola feladatát tekintve politikamentes intézmény. Ezért az iskola területén és 
az iskolai rendezvényeken tilos bármely párt jelképeit, jelvényeit viselni, használni és 
terjeszteni. Pártpolitikai rendezvényt az iskola területén sem tanítási időben, sem 
tanítási időn kívül tartani nem szabad. Ugyancsak tilos az iskola területén vallási 
propagandát folytatni. 

21. A tanuló az iskola épületében sem tanítási időben, sem tanítási időn kívül nem 
fogyaszthat szervezetére káros élvezeti cikkeket (dohány, alkohol, kábítószer). Ez a 
tiltás érvényes minden, az iskola keretei között szervezett rendezvényre is. A drogok 
birtoklását, fogyasztását és terjesztését a Büntető Törvénykönyv szigorúan bünteti. A 
dohányzáson rajtakapott diák első alkalommal 5 lej, minden további alkalommal 50 
lej büntetést köteles fizetni, amelyről az Encyclopaedia Egyesület nyugtát ad ki. 
Harmadik alkalommal dohányzó diák egy napos kicsapásban részesül. Az alkohol 
vagy drogfogyasztás három napos azonnali kicsapást von maga után. 



22. A tanuló az iskola épületét a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli kérésére 
és/vagy az osztályfőnök illetve az igazgatóság írásbeli engedélyével hagyhatja el. Az 
iskolát a tanítási idő alatt engedély nélkül elhagyó diáknak az osztálynevelő 3 
igazolatlan hiányzást ír be saját tantárgyánál. 

23. Tűzriadó és bombariadó esetén az udvaron félrevert harang jelzésére a tűzriadó 
tervben meghatározott rend szerint kell elhagyni az iskola épületét. A bombariadó 
miatt elmaradt tanítási órákat pótolni kell.  

24. Az iskola egyes helyiségeinek használatát átengedheti közérdekű célra külön 
intézkedés, illetőleg egyéb esetben megállapodás szerint. A használatra történő átadás 
előtt a munkaközösségek véleményét ki kell kérni. 

25. Minden tanuló ügyeljen a helyiségek tisztaságára, állapotára. Az épületben, a 
tantermekben, az eszközökben észlelt hibát, kárt, rongálást a szaktanároknak, illetve a 
kapusnál kell jelenteni. 

26. A folyosón szaladgálni, lökdösődni, labdázni, az udvaron biciklizni tilos. A 
kerékpárokat a vezetőség által meghatározott helyen kell tárolni. 

27. A termek díszítése esztétikus legyen, ne károsítsa a termek falait. 

 

III. Egészségvédelem, baleset-megelőzés 

 

1. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és a szükséges ellátásban 
részesüljön. 

2. A tanuló köteles saját és társai testi épségének óvására. A tanuló nem hozhat olyan 
eszközt vagy anyagot az iskolába, mellyel saját vagy mások testi épségét 
veszélyeztetheti. 

3. A megfelelő higiéniai körülmények megtartása végett a tanuló köteles ügyelni a 
tantermek, a folyosók és egyéb helyiségek tisztaságára. 

4. Az iskola minden alkalmazottjának és tanulójának törekednie kell a balesetek 
megelőzésére, illetve a bekövetkezett balesetek következményeinek enyhítésére. Ennek 
érdekében: 

 az iskola dolgozói és a tanulók számára a tanév elején – a megfelelő 
szabályzatok alapján – munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást kell tartani. A 
munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos részletes teendőket a megfelelő 
szabályzatok tartalmazzák. A tanulók és az iskola dolgozói aláírásukkal igazolják, 
hogy részt vettek a tűzvédelmi és baleset-megelőzési oktatásban. 

 minden iskolai tevékenységet a megfelelő körültekintéssel és gondossággal 
kell végezni,  

 az iskola balesetveszélyes helyiségeiben (tornaterem, szertárak), valamint a 
kapusszobában és tanári szobában mentődobozt kell elhelyezni. A mentődoboz 
tartalmát az iskolaorvos az előírásnak megfelelően félévente ellenőrzi.  

 baleset bekövetkeztekor – az eset súlyának megfelelően – a tanulókat felügyelő 
tanár helyezze biztonságba a balesetet szenvedettet és értesítse az ügyeletes vezetőt, 
illetve iskolán kívüli baleset esetén – szükség szerint – az elsősegély-nyújtó, mentő 
szervezetet, továbbá a tanuló szüleit.  

 a későbbiekben a balesetben érintett tanulócsoporttal megbeszéljük a baleset 
bekövetkezésének okát, körülményeit, a jövőben követendő magatartást.  

5. A szaktermekre, tornateremre vonatkozó speciális szabályokról a tanév első 
szakóráján a szaktanár tájékoztatja a tanulókat.  



6. A tanuló köteles a szaktantermek és a tornaterem igénybevételekor a szaktanár 
külön előírásait betartani.  

7. Az iskola épületében kialakuló veszélyhelyzetre az udvaron levő harang hosszas 
megszólaltatása hívja fel a figyelmet. Ekkor minden tanuló köteles az épületet a 
legrövidebb időn belül a tantermekben kifüggesztett menekülési útvonalon elhagyni. 

 

IV. A tanulók jogai  
 

A jogaidat a törvény védi. Emberi méltóságodat, személyiségedet tiszteletben kell tartani. 
Az iskola védelmet biztosít számodra a lelki és fizikai erőszakkal szemben. Jogaid 
gyakorlása azonban nem korlátozhatja mások jogainak érvényesítését. 

Jogod van tájékoztatást kapni a téged érintő kérdésekben, és érdekeid védelmében az 
iskolai közösség különböző fórumaitól és tagjaitól segítséget kérni (osztályfőnök, igazgató, 
Diáktanács, stb.) 

1. Iskolánk állami intézmény, a Tanügyi törvény és az Iskolai Szabályzat értelmében az 
oktatás ingyenes. Az I-X osztályos tanulók számára a tankönyvek ingyenesek. Az I-
VIII. osztályos diákok minden nap ingyenes tejet és kiflit (adott esetben almát) kapnak. 
A kapusszoba melletti helységből 10.20-kor vehetik át a szolgálatos tanulók. 
2. A tanuló joga, hogy — indokolt esetben — szociális ösztöndíjban, állami tanulmányi, 
érdem és kiválósági ösztöndíjban, illetve pályázati úton alapítványi ösztöndíjban 
részesüljön. 
3. Az iskoláztatás során a diákok ingyenes orvosi, pszihopedagógiai, illetve fogorvosi 
ellátásra jogosultak. 
4. A tanulók joga részt venni az osztály és az iskola életében és annak alakításában. A 
tanulóknak joguk van tudományos, művelődési, művészeti, illetve sportkörökbe 
szerveződni, ilyen jellegű tevékenységet folytatni szabadidejükben iskolán belül vagy az 
iskolán kívül, a Házirend keretén belül. 

5. A tanuló sérelmével közvetlenül fordulhat szaktanárához, osztályfőnökéhez, az 
igazgatóhoz, az iskolai Diákönkormányzathoz, valamint az iskola vezetőtanácsához. 
Megkeresésére 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

6. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, részt 
vegyen a szakkörök munkájában. A jelentkezés a törvény által előírt időpontig történik. 
Az igazgató 2 héttel a határidő előtt közzéteszi a szabadon választható órák és az adott 
órát tartó tanárok tervezett listáját. Az igényfelmérés alapján születik döntés a végleges 
listáról. A választott foglalkozásokon való részvétel legalább egy év tartamáig kötelező. 
 
7. A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 
kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola 
vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskola vezetőtanácsához, s arra legkésőbb a 
megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. 
 
8.  Minden olyan írásbeli számonkérést, mely legalább két tanítási hét 
ismeretanyagára épül vagy egész tanórás, a dolgozatot írató szaktanár köteles öt 
tanítási nappal korábban bejelenteni. Ha ez nem történik meg, úgy a dolgozatírást — a 
tanulók kérésére — el kell halasztani. Egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy héten 
legfeljebb négy ilyen dolgozat íratható. Egy tanítási órán írt dolgozatra csak egyetlen 
osztályzat adható. 
 
9. A tanuló joga a dolgozatot és annak értékelését a megírástól számított két héten 
belül kézhez kapni. A tanuló dolgozatának értékelésével kapcsolatban — kulturált 



formában — kérdéseket tehet fel, melyekre a tanár köteles válaszolni. A szülőnek joga 
van az iskolában őrzött félévi dolgozatokat a fogadóórán megtekinteni. 
 
10. A tanuló joga, hogy mind félévi, mind év végi osztályzatát félévenként legalább két, 
különböző időpontokban szerzett érdemjegy alapján kapja.  
 
11. A tanuló joga, hogy minden tanítási órák közti szünetet a Házirend betartása 
mellett teljes tartalmában saját belátása szerint használjon fel.  

12. Az iskola dicséretben részesítheti, illetve jutalmazhatja azt a tanulót, aki 
 a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi,  
 valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el  
 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít  
 kimagasló sporteredményt ér el, és tanulmányi munkája, magatartása 

ellen kifogás nincs,  
 az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájárul.  

 
13. A tanuló az iskolában nem részesülhet sem testi fenyítésben, sem verbális 
megaláztatásban.  
 
14. A tanuló joga, hogy az iskola egésze számára szervezett, tanítási időn kívüli 
rendezvényeken részt vegyen. Ugyancsak joga az olyan szűkebb iskolai közösség 
rendezvényén való részvétel, mely közösségnek tagja. Ezt a jogát, a rendezvényt 
megelőzően, az iskola fegyelmi bizottsága vonhatja meg, a rendezvény közben történő 
kizárást a rendezvényért felelős tanár hozhat, mely döntését köteles az iskola 
igazgatójának megindokolni. A szűkebb közösséghez nem tartozó tanuló is részt vehet 
az adott rendezvényen, ha ebbe a rendezvényért felelős tanár és a szűkebb közösség 
egyaránt beleegyezik.  
 

15. A diákságnak joga van saját újság szerkesztéséhez és terjesztéséhez, valamint 
iskolarádió működtetéséhez. Az újságban leközölt cikkek, a rádióban elhangzó 
műsorok nem sérthetik az iskola bármely alkalmazottjának vagy diákjának emberi 
méltóságát, személyiségét. A szerkesztők vállalják, hogy elfogadják az iskola 
vezetőtanácsa által a szerkesztőkkel való egyeztetés eredményeként kijelölt felelős 
tanár véleményét, segítségét. Az iskolaújság és a rádió saját működési szabály alapján 
működik. 

 

A Diáktanács 

16. A tanulók érdekképviseleti szerve az iskolai Diáktanács. A diáktanács saját 
rendszabályzat alapján működik (melyet az iskola vezetőtanácsa ellenjegyez), mely 
része az intézmény belső szabályzatának. Felépítését és működési feltételeit a 
4747/16.10.2001 számú Tanügyminisztériumi rendelet, valamint ezzel összhangban a 
Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

17. Minden tanuló választó és választható az iskolai Diáktanács tisztségeire. Szavazás 
esetén az iskola tanulóit a Diáktanácsban osztályonként két diák képviseli. A 
megválasztott tanulók magaviselete kifogástalan kell legyen. Ellenkező esetben a 
diákot felmentik tisztségéből. 

18. A Diáktanács rendszeresen tart gyűlést az elnök a vezetőtanár vagy a tagság 2/3-
nak kérésére. A Diáktanácsnak jogában áll gyűléseire szaktanárokat is meghívni. 

19. A Diáktanács vezetője részt vesz az iskola vezetőségi tanácsában és a tanári 
testületben.  



 

V. A tanulók kötelességei 

 

1. A tanulóktól elvárjuk, hogy magatartásuk a gimnázium értékrendjét tükrözze. 
Mindennapi kapcsolataikban tanúsítsanak tiszteletet tanáraik, a gimnáziumunkban 
tanítási gyakorlatot végző egyetemi hallgatók, valamint a más iskolai alkalmazottak és 
egymás személye, munkája iránt, a házirend konkrét előírásain túl tartsák be a 
kölcsönös emberi megbecsülés szabályait minden iskolai és az iskola által szervezett 
tevékenység során.  

2. Minden tanuló legjobb tudása szerint tegyen eleget tanulmányi feladatainak: az 
órákon tevékenyen vegyen részt, beszélgetéssel, súgással, evéssel, rágógumi 
rágcsálásával, nem megengedett eszközök igénybe vételével ne zavarja annak menetét. 
A tanórákon hang- vagy képrögzítő eszköz csak az órát tartó tanár engedélyével 
használható, mobiltelefon csupán kommunikációra alkalmatlan állapotban lehet 
bárkinél. 

3. A hiányzó tanuló köteles kimaradásait pótolni, és a pótlásról a szaktanár utasítása 
szerint számot adni. 

4. A tanulók a tanórákon és az iskolai rendezvényeken pontosan, ápoltan jelenjenek 
meg, kerüljék a feltűnő öltözködést. Különösen tartózkodjanak olyan ruházat, jelvény, 
táska, öltözködési kellék, egyéb (piercing) viselésétől, amely 

a. az iskola munkatársaiban és diákjaiban megbotránkozást, félelmet, agressziót 
válthat ki,  

b. a tanulók közötti – vallási, politikai, etnikai – ellentéteket kiélezheti,  

c. másokat alkohol, dohánytermék, kábítószer és egyéb, az egészségre ártalmas 
élvezeti cikk fogyasztására akár közvetve, akár közvetlenül felhív, buzdít,  

d. kihívóan szexuális jellegű,  

e. bármilyen egyéb módon alkalmas az iskola rendjének megzavarására.  
A fenti előírások megszegője köteles haladéktalanul megszüntetni az ezen házirend 
rendelkezéseit sértő állapotot. A lányoknál az arc, szem, száj, haj (természetes 
színekkel) és köröm festése a jó ízlés határain belül líceumi osztályokban 
megengedett. 

5. A 2012-2013-as tanévtől minden diák számára kötelező az iskola címerével 
megszemélyesített egyenruha viselete. Az egyenruha rendelésére az iskolán keresztül 
van lehetőség. Az egyenruhák megszemélyesítésére az Encyclopaedia Egyesület 
szerződést köt a Szülői Bizottság által kiválasztott céggel.  

Ha a tanuló nem viseli az egyenruhát, az adott napra  írásbeli figyelmeztetésben 
részesül. Három írásbeli figyelmeztetés a magaviseleti jegy levonását vonja maga 
után. 

6. A tanulók a tanórákon a munkához szükséges eszközökkel és ellenőrző könyvükkel 
vegyenek részt. Az órák kezdetén és végén felállással üdvözöljék az érkező, illetve 
távozó tanárt és az esetleges látogatót.  

7. A tanulóknak tilos az iskolai okmányokat rongálni (napló, ellenőrző, stb.) Az 
ellenőrzőt láttamozás végett tanév elején az osztálynevelőnek kell átadni. Az 
ellenőrzőbe beírt jegyeket, intőket a diák köteles a szülővel, vagy törvényesen kijelölt 
gyámjával a legrövidebb időn belül láttamoztatni. 



8. A tanulóknak ügyelniük kell az ingyenesen biztosított tankönyvekre, és jó 
állapotban kell a tanév végén visszaszolgáltatniuk. Hiány esetén a tanulót, illetve a 
szülőt kártérítési kötelezettség terheli. 

9. Engedély nélkül hirdetéseket kifüggeszteni tilos, ennek megszegése a hirdetés 
megsemmisítését vonja maga után. 

10. Tilos a diáktársak nemzetiségét, vallását, társadalmi és anyagi helyzetét gúny 
tárgyává tenni. 

11. A tanulók kötelesek hordani az iskolai jelvényt. Iskolai ünnepélyeken, valamint a 
vizsgákon kötelező az alkalomhoz illő viselet: lányok esetében fehér blúz és sötét 
egyszínű szoknya vagy nadrág, fiúk esetében fehér ing és sötét nadrág és felső. 

12. A lányok-fiúk kapcsolatában a mértékletesség elve érvényesüljön; e kapcsolat 
megnyilvánulásainak közszemlére bocsájtása a jóízlés határain belül történjen. 

13. A diákoknak egymás személyes tárgyaihoz, pénzéhez nyúlni tilos.  

14. Késések, hiányzások 

a) 5 percnél több késés mulasztott órának minősül. 
b) Két késés igazolatlan órának számít 
c) Elvárjuk a szülőktől, hogy a tanuló hiányzásának okát a tanítási nap végéig 

telefonon, esetleg villámpostán jelentsék az osztálynevelőnek. Ha ez elmarad, az 
osztályfőnök vegye fel a kapcsolatot a szülővel, és az osztályfőnök hatáskörébe 
tartozik, hogy indokolt esetben a be nem jelentett mulasztások igazolását 
megtagadja. 

d) 5 igazolatlan óra után az osztálynevelő köteles szóban értesíteni a szülőt, 10 
igazolatlan óra után írásbeli figyelmeztetést küld ki. Minden 10 igazolatlan óra a 
magaviseleti jegy egy egységgel való  levonásához vezet. 

e) 40 vagy ennél több igazolatlan óra a líceum felső ciklusában az iskolából való 
eltanácsolást vonja maga után. 

f) Ha az egy tantárgyon belüli hiányzás meghaladja az összóraszám 30%-át egy 
félévben, a szaktanár nem köteles lezárni a diákot és a félév lezárása után osztályozó 
vizsgára hívatja a diákot. 

g) Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az iskola 
pszichológussal együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegése miatti 
szabálysértési eljárás megindítását és a diák fegyelmi tanács elé hívását. 

h) A hiányzásokat az iskolába való visszatérés után maximum két héttel igazolni 
kell az iskola rendelőjében láttamoztatott orvosi bizonyítvánnyal. 

i) A tanuló tanítási napokról történő hiányzását 2 tanítási napnál nem hosszabb 
időtartam esetén félévenként két alkalommal a szülő, 3 napnál hosszabb időtartam 
esetén az orvos, az iskolai rendelő láttamoztatása mellett, igazolhatja. Ezen 
igazolások elbírálása és nyilvántartása az osztályfőnökök feladata és felelőssége. 

j) Előzetes engedélyt adhat az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra a 
szülő kérésére legfeljebb három napig az osztályfőnök, ha a tanuló magatartása és 
tanulmányi eredménye megfelelő; három napnál hosszabb időre az igazgató 
engedélye szükséges, az osztályfőnök véleményének meghallgatása után. Mindkét 
esetben a szülő tudomásul veszi, hogy a hiányzás alatti anyag pótlása a tanulót 
terheli. 

k) Osztálynevelőjének adott előzetes bejelentése után mentesül a tanuló a 
tanórákon vagy egy részükön való részvétel alól, és mulasztott órái nem számítanak 
hiányzásnak: 

— hivatalos olimpia megyei szakasza esetén: a versenyt megelőző 
munkanapon 



— hivatalos olimpia országos szakasza esetén: a verseny napja(i) és az azt 
megelőző három munkanap 

— tanulmányi verseny helyi vagy megyei szakasza esetén: a verseny napján 
— tanulmányi verseny országos szakasza esetén: a verseny napján(ain) és az 

azt megelőző munkanapon  
— az állami nyelvvizsgák és ezzel egyenértékű vizsgák idején,  
— azon sportversenyek idején, amelyeken az iskolát képviseli,  
— tanulmányaival összefüggő, iskolai szervezésben történő foglalkozáson, 

kiránduláson való részvétel esetén,  
— állampolgári kötelezettsége teljesítése idején,  

l) A 12. évfolyamon lehetőség van úgynevezett egyetemi nyílt napok látogatására. 
A tanuló, miután osztályfőnökének előzetesen jelezte szándékát, legfeljebb két 
alkalommal részt vehet a nyílt napok rendezvényein. 

m) A tanítási óra helyett szervezett foglalkozáson a részvétel kötelező (például 
iskolanap, kirándulás, iskolai ünnepély, ...). A tanuló a hiányzását ebben az esetben is 
köteles igazolni.  
 

15.  A diákoknak jelen házirend mellett kötelező ismerni: 
- a tanügyi törvényt (Legea nr. 1 din 2011) 
- a közoktatási intézmények állami szabályzatát (Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordinul Min. 
4925/2005) 

- a közlekedési szabályokat 
- az egészségvédelmi szabályokat 
- a munkavédelmi előírásokat 
- a tűzesetek megelőzésének és elhárításának előírásait 
- a polgárvédelmi és környezetvédelmi előírásokat 
 
A szabálysértők büntetései a kihágás súlyosságának függvényében a 

következők lehetnek: 
a) Szóbeli figyelmeztetés 
b) Szóbeli figyelmeztetés az osztály és a tanári kar előtt 
c) Írásbeli figyelmeztetés a szülőknek 
d) Ideiglenes vagy végleges ösztöndíj megvonás 
e) 3-5 napos tanóráról való kicsapás 
f) Iskolából való kicsapás más iskolába való beiratkozási lehetőséggel 
g) Iskolából való kicsapás más iskolába való beiratkozási lehetőség nélkül 

A a-c büntetések az osztálynevelői hatáskörbe, míg a d-g büntetések a fegyelmi 
bizottság hatáskörébe tartoznak.  

 

VI. A szülők kötelességei 

1. Együttműködni az iskola tanári karával, az iskola pszichológusával és kiemelten 
az osztálynevelő tanárral a minőségi oktatás elérése érdekében. 

2. Havonta legalább egyszer megbeszélni az osztálynevelővel a gyerek tanulmányi és 
fegyelmi helyzetét. 

3. Biztosítani a gyerekük részvételét az iskolai tanórákon. 

 

Elfogadta a Tantestület 2009. október 15.-i ülésén, módosítva 2011. november 17-én és 2013. 
szeptember 16-án. A módosítások dőlt betűvel vannak szedve. 


