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A BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

HÁZIRENDJE ÉS VISELKEDÉSI KÓDEXE 

 

I. 

Mi, a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói, az 

iskola teljes jogú polgárává váltunk attól a pillanattól kezdve, hogy döntés született felvételünkről. 

Gyakorolhatjuk a törvények biztosította jogokat és kötelezettségeket, melyek Magyarország Alaptör-

vényében, a Köznevelési Törvényben, az ENSZ Gyermeki jogokról szóló egyezményében, valamint a 

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletben találhatók, illetve bolyais diákként élhetünk az iskola adta lehe-

tőségekkel, és be kell tartanunk az iskola szabályzataiban, közte a házirendben megfogalmazott, kon-

szenzussal kialakított kötelezettségeinket. A házirendet, az iskola szabályzatait megtalálhatjuk a tit-

kárságon, a könyvtárban, valamint olvashatók az iskola honlapján (www.bolyai.nyme.hu). A tanév 

első osztályfőnöki óráján az osztályfőnökkel együtt értelmezzük, felelevenítjük a szabályokat.  

Hatékony nevelésünk, oktatásunk érdekében aktívan együttműködünk iskolánk pedagógusaival, az 

iskolánkban gyakorlatot végző egyetemi hallgatókkal.  

Ragaszkodunk a demokratikus légkörhöz, amelyben egymás emberi méltóságát, személyiségét, a 

tehetséget, a szorgalmat, a tudást kölcsönösen tiszteljük, elismerjük.  

Iskolánk képviselete mindannyiunk számára megtiszteltetés és kötelezettség. 

 

II. 

Életünk az iskolában 

Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) II. számú melléklete, az Iskola 

munkarendje tartalmazza azokat az információkat, melyek megfogalmazzák számunkra, hogy mikor 

és milyen elfoglaltságok keretében tartózkodhatunk iskolánk épületében. 

1. Az iskolában általában 07.30-16.45-ig tartózkodhatunk (tanári felügyelettel), a tantermekben pedig 

7.30-15.00 óráig lehetünk, egyébként az iskolai SZMSZ-ben leírtak szerint kell eljárnunk. 

2. Az iskola csengetési rendje: 

 hétfő kedd-péntek 

1. 08.00-08.40 08.00-08.45 

2. 08.50-09.30 08.55-09.40 

3. 09.45-10.25 09.55-10.40 

4. 11.00-11.45 

5. 11.55-12.40 

6. 12.50-13.35 

7. 13.45-14.30 

 



2 
 

3. Becsengetéskor a tanításhoz szükséges felszereléssel, az órára felkészülve, fegyelmezetten várjuk 

tanárunkat az osztályteremben, vagy a szaktantermek bejáratánál, illetve a tornaterem öltözőjében. 

Ha tanárunk becsengetés után 10 perccel sem érkezik az órára, akkor a heteseink egyike köteles azt 

jelenteni az igazgatóhelyettesi/titkársági irodában. 

4. Ha háromszor késünk az óráról, szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetésre számíthatunk, a 6. késés 

után pedig írásbeli figyelmeztetést kapunk fegyelmezetlenségünkért. 

5. Tanulmányi előrehaladásunkat, hiányzásainkat, az iskolai viselkedésünkkel kapcsolatos bejegyzé-

seket tanáraink elektronikus naplóban (DINA) vezetik, és az osztályfőnökök a szülőket ezen a rendsze-

ren keresztül tájékoztatják. Ennek eléréséhez a bejelentkezéskor szükség van az e-naplóban található 

tanulói azonosítószámunkra és a diákigazolványunk számára. 

6. A szaktantermekben, tornateremben és az uszodában csak tanáraink jelenlétében tartózkodha-

tunk. A berendezéseket, műszereket csak tanári felügyelet mellett használhatjuk. A a könyvtár, a 

számítógépes szaktantermek, valamint a számítógépes hálózat használatáról külön szabályzat ren-

delkezik, amelynek betartatásáért az igazgató által megbízott felelős gondoskodik. 

7. Törekszünk arra, hogy betartsuk az elektronikai eszközök kulturált használatát. Elfogadjuk és be-

tartjuk, hogy a tanítási órákon, tanítási időben az elektronikus eszközeinket kikapcsolt állapotban 

tartjuk. Ha e téren hibázunk, vállaljuk és elfogadjuk a vele járó következményeket. Csak az adott órát 

tartó pedagógus engedélyével használjuk az elektronikus adatrögzítő eszközöket. 

Diáktársaink és nevelőink személyiségi jogait tiszteletben tartjuk.  A vétkes személyekre a legszigo-

rúbb fegyelmi következmények várnak. Elítéljük, ha iskolánk tanulójának részéről bármilyen nyilvános 

fórumon (nyomtatott vagy elektronikus sajtó, közösségi portálok, média) iskolánk tanulóját, alkalma-

zottját vagy bármely más személyt, közösséget sértő hozzászólásokat találunk, és ígérjük, hogy a leg-

rövidebb időn belül jelezzük észrevételünket nevelőink felé. 

8. Az iskolában a tanszerek mellett - saját anyagi felelősségre - csak olyan tárgyakat hozhatunk, hasz-

nálhatunk, melyek nem zavarják a tanulás-tanítás folyamatát, senkinek nem veszélyeztetik egészsé-

gét és nem sértik jóérzését! 

9. Távolmaradásunkat a tanítási órákról, hiányzásaink igazolását és következményeit a Köznevelési 

Törvény szabályozza, és olvashatjuk az SZMSZ-ben is. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb egy hé-

ten belül. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolma-

radásra (adott tanóráról a tanártól, egy napra az osztályfőnöktől, több napra az igazgatótól), beteg 

volt, és ezt igazolja, hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb ala-

pos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni.  

A mulasztást az elektronikus naplóba a tanár jegyzi be. A mulasztás igazolásával kapcsolatos admi-

nisztrációt az osztályfőnök vezeti. 

Tudomásul vesszük a következőket: 

Szülői igazolással tanévenként legfeljebb 3 napot hiányozhat a diák. A szülői igazolás csak akkor érvé-

nyes, ha a hiányzást a szülő előzetesen (legalább a távollét kezdeti napján) az osztályfőnöknél, vagy 
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az iskola titkárságán bejelentette. Ha ez nem történt meg, az igazolás nem fogadható el. Ha a tanuló 

nem igazolja távolmaradását, a mulasztás igazolatlan. Az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni, ha a 

tanuló igazolatlan mulasztása tanköteles korban az 1. órát, nem tanköteles korban a 10. órát eléri. Az 

ennél több igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazgatójának a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

51. § szerint kell eljárnia. 

A tanulónak egy tanévben igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 

kötelező tantervi órát, vagy egy tantárgyból az éves óraszám 30 %-át. Az a tanuló, aki ennél többet 

mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület méltányolható körülmé-

nyek mellett az osztályozó vizsga letételét engedélyezte. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 

első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt nem volt értékelhető, félévkor 

osztályozó vizsgát kell tennie. 

Annak a tanulónak, aki 30 órát igazolatlanul mulasztott, tanulói jogviszonya megszűnik (kivéve a tan-

köteles tanulókat, akik esetében – előzetes figyelmeztetés után – az igazgató ajánl más iskolát a szülő 

és a diák számára a kötelezettségek teljesítésének hiánya miatt). 

Szorgalmi időben külföldi utazást vagy hosszabb idejű eltávozást csak rendkívüli esetben engedélyez 

az igazgató, vagy vele történt egyeztetés alapján az osztályfőnök. 

10. Iskolánk épületének, felszerelésének, környezetének, tisztán tartása, védelme kötelességünk. Az 

általunk okozott anyagi kár megtérítéséről a Közoktatási Törvény rendelkezik. Az okozott kárt az ere-

deti állapot helyreállításával, vagy a javítás költségeinek megtérítésével kell eszközölnünk, szüleink 

közreműködésével. Felszerelésünk, értéktárgyaink védelme és tantermünkben a hellyel való racioná-

lis gazdálkodás érdekében igénybe vesszük osztályonként a tároló szekrényeket, amelyhez az iskola 

gazdasági vezetése – az önköltség megfizetése ellenében – kulcsokat biztosít, amelyeket osztályte-

remváltáskor, vagy iskolából való eltávozásunkkor vissza kell szolgáltatnunk. 

11. Az 1-12. évfolyamon a hetesi megbízásunk a közösség érdekében végrehajtott kötelességünk. 

12. Tanítási időben csak tanári engedéllyel lehet az iskolát elhagynunk. 11-12. évfolyamos társaink 

lyukas óráik alatt és a tanórák közötti szünetekben is tartózkodhatnak az iskolán kívül a kilépésre 

feljogosító, névre szóló engedély birtokában. Viszont amelyikük  megszegi a házirendet (a tanítási 

időben iskolán kívül dohányzik, vagy más egészségkárosító szert fogyaszt) vagy kilépési dokumentu-

mát másra átruházza,annak engedélye visszavonásra kerül, vagyis  megszűnik  az iskola-elhagyási 

joga. 

 13. Az elismerési és fegyelmi kérdésekben az SZMSZ, illetve a Pedagógiai Program szabályozása igazít 

el bennünket. 

14. Önszerveződésésünket, a Diákönkormányzat működését a Pedagógiai Program szabályozza. A 

diákönkormányzatunk képviselői az iskolaszékben is véleményt nyilváníthatnak. 
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III. 

Általános viselkedési szabályaink 

1. Mint a nevelési-oktatási folyamat résztvevői aktív együttműködéssel, fegyelmezett, kulturált ma-

gatartással hozzájárulunk az iskolában folyó munka sikeréhez. Elfogadjuk és segítjük az iskolánkban 

gyakorlatot végző egyetemi hallgatók tevékenységét. 

2. Törekszünk arra, hogy magatartásunkban az udvariasság, az előzékenység, a tolerancia és a szoli-

daritás legyen a legfőbb érték. 

3. Saját magunk és mások testi épségére vigyázunk. Bajba jutott diáktársainknak segítséget nyújtunk. 

Az iskola termeiben, folyosóin, lépcsőin és udvarán udvariasan, másokra és önmagunkra is figyelve 

közlekedünk. Rendkívüli eseményt, idegenek jelenlétét jelentjük az ügyeletes tanárnak, vagy az osz-

tályfőnöknek, az iskolavezetés tagjainak. 

4. A kulturált étkezés az iskolában is természetes és minimális elvárás mindannyiunkkal szemben. 

5. Megjelenésünk, ruházatunk mindig alkalomhoz illő. Az iskola ünnepségein (tanévnyitó, tanévzáró, 

nemzeti ünnepek, érettségi) az ünnephez illő ruha mellett az iskola jelvényének viselése kötelező. 

6. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendez-

vényeken, programokon (tanulmányi versenyek, osztálykirándulások, projekt napok, táborok) mindig 

bolyais diákhoz méltón, a házirendben megfogalmazottaknak eleget téve veszünk részt, és ezt társa-

inktól is elvárjuk. 

7. Elítéljük a tárgyi vagy szellemi tulajdon megkárosítóit, eltulajdonítóit, a lelki vagy fizikai kényszer, a 

durvaság minden megnyilvánulását. Ezek az iskola normákat súlyosan sértik, ezért a kötelességszegők 

számára a legszigorúbb fegyelmi következményekkel járnak. 

8. Jogszabályokban rögzített tiltott szereket illetve a jogszabályokban nem rögzített, de egyértelműen 

egészségkárosító hatással bíró szereket nem fogyasztunk, a kipróbálásuk is súlyos fegyelmi vétség. 

Szenvedélybetegségek észlelésekor egy 3-4 fős bizottság (egy állandó tag, az érintett diák osztályfő-

nöke és az állandó tag által felkért pedagógus és/vagy az iskolapszichológus) segíti a tanulót a prob-

léma megoldásában, egyben meghatározza az ügy fegyelmi következményeit. 

9. A tantestület a családjogi törvénnyel összhangban nem tartja elfogadhatónak a 18 éven aluli diá-

kok éjszakai szórakozóhelyen való tartózkodását szülői felügyelet nélkül, ezért számunkra ez nem 

megengedett; erre minden lehetséges fórumon az osztályfőnökök felhívják a szülők és a tanulók fi-

gyelmét is. 
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IV. 

A tanításhoz-tanuláshoz kapcsolódó kiegészítő jogaink és kötelességeink 

1. Tanévenként tanulásunk rendjét tanáraink éves tanmenete és közvetlen irányítása határozza meg 

az iskola éves munkaprogramjával együtt, amelyet szeptembertől  honlapunkon olvashatunk. A vál-

tozásokról is innen tájékozódhatunk. 

2. Tanulásunk segítése érdekében az iskola – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – 1-4. évfolyamon 

napközi otthonos foglalkozásokat, 5-6. évfolyamon napközi jellegű tanulószobát működtet. A napkö-

zis, illetve tanulószobás foglalkozásokra való kérelmeket az osztályfőnökökön keresztül kell eljuttat-

nunk az érintett igazgatóhelyetteshez az előző tanév végén, vagy – indokolt esetben – legkésőbb 

szeptember első hetében. 

A napközihez, tanulószobához, valamint az iskolai programok egész napos jellegéhez igazodva az 

iskola külső cég bevonásával ebédet, illetve teljes napközis ellátást biztosít a kérelmezők részére. A 

kérelmeket az előző tanév végén – indokolt esetben legkésőbb az adott tanév szeptemberének első 

hetéig - kell eljuttatnunk az osztályfőnökökön keresztül a gazdasági vezetőhöz, a kedvezményekre 

vonatkozó kérelmekkel együtt (térítésmentes étkezés, vagy 50 %-os térítési díj lehetősége, amelyet a 

vonatkozó jogszabályok alapján az iskola vezetése bírál el). 

3. A Köznevelési Törvény, illetve a Pedagógiai Program szellemében élhetünk a tantárgyválasztás 

lehetőségeivel, valamint a tantárgyfelosztás és az iskolai órarend által korlátozott körülmények kö-

zött 11-12. évfolyamon a tantárgy és tanárválasztás lehetőségeivel.  

1-4. évfolyamon választhatunk a német és az angol nyelv között, amelyet folytathatunk a 5-6. évfo-

lyamon, majd a 7. évfolyamon van lehetőség második nyelv választására, amelyet a tankönyvrende-

lés miatt az előző tanév február 1-ig meg kell tennünk. 11-12. évfolyamon egy nyelvvizsga, vagy előre 

hozott érettségi vizsga megszerzése után lehetőségünk van harmadik nyelv felvételére. 

A 9. évfolyamtól tehetségsávot választhatunk a Pedagógiai Program szerint, amelyekre jelentkezni az 

előző tanév április 30-ig kell az osztályfőnököknél.  

11-12. évfolyamon középszintű és emelt szintű érettségire való felkészítést (fakultációt) választha-

tunk a Pedagógiai Program szerinti tantárgyakból. A felkészítés szintjének megválasztását a 10. tanév 

végén, április 30-ig kell megtennünk. Az eredetileg tanult nyelv megváltoztatására, vagy az érettségi-

re történő felkészítők szintjének megváltoztatására a Pedagógiai Programban megfogalmazottak 

szerint kerülhet sor rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel. 

4. Magántanulói jogviszonyra vonatkozó kérelmeket a Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően 

a szülő kérésére tanévenként engedélyezhet indokolt esetben az igazgató. A kérelmeket az adott 

tanév megkezdése előtt, augusztus 31-ig kell eljuttatni az igazgatóhoz, aki az erről szóló döntést, az 

osztályfőnökkel, és az érintett tanárokkal konzultálva hozza meg legkésőbb 8 napon belül, meghatá-

rozva a beszámolók, illetve vizsgák rendjét. 

5. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizs-

gák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára való jelentkezés módját és határidejét a Pedagógiai Prog-

ram tartalmazza. 
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6. Az iskola a 16/2013 (II. 28) EMMI rendeletnek megfelelően biztosít a rászoruló – a jogszabály által 

megnevezett – tanulók részére normatív tankönyvtámogatást (részbeni ingyenességet), aminek a 

szabályozását a Pedagógiai Program és az iskolai SZMSZ melléklete tartalmazza. 

A tartós tankönyvek kölcsönzés módját a tankönyvtári szabályzatban írtuk le (az SZMSZ melléklete) 

7. Jutalmazásunk elveiről az SZMSZ rendelkezik. A kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, 

de szociálisan rászoruló társainknak a városi önkormányzat, vagy az iskola alapítványa, a Schneller 

István Alapítvány biztosít ösztöndíjat, amelyről évente szeptember első hetében felhívást tesznek 

közzé 5-8., illetve 9-12. évfolyamon az igazgatóhelyettesek, és a megfelelő feltételek mellett szept-

ember 30-ig lehet kérelmeket beadni. A döntésről a városi önkormányzat, vagy az iskola vezetése 

értesíti az adott tanév októberében a kérelmezőket.  

A tanév közbeni kirándulásokhoz, táborokhoz, rendkívül indokolt esetben nyelvvizsgákhoz a Schneller 

István Alapítvány ad támogatást az osztályfőnök javaslatára, az iskolavezetés döntésével. A támoga-

tás általában nem haladhatja meg az adott program bekerülési költségének 50 százalékát. 

Tanév végén az osztályozó értekezleten osztályfőnöki javaslatra az adott évfolyamokon (8-12.) tanító 

tanárok döntenek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és kiemelkedő értékeket felmutató diákok 

körében a Bolyai tanulmányi ösztöndíjakról (10-15, illetve 20 ezer forint egyszeri ösztöndíj). 

 

V. 

Az iskola házirendjében és viselkedési kódexében megfogalmazottak végrehajtását a tantestületünk 

tagjai, az osztályok diákönkormányzata, a hetesek – elismerésük vagy kritikájuk megfogalmazásával – 

véleményezhetik az osztályfőnököknél, vagy az iskolavezetés tagjainál. Az iskola házirendje és visel-

kedési kódexe eredeti formájában életbe lépett 2001. augusztus 28-án. Módosítására a törvényi vál-

tozások, a tantestület, a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleménye alapján 2013. márciusá-

ban került sor, fenntartva, hogy a további módosítások a tanévek végén történhetnek a döntési, 

egyetértési, véleményezési jogot gyakorlók egyikének kezdeményezésére, az érintettek teljes kon-

szenzusával. A Házirendet és viselkedési kódexet az iskola tantestülete és diákönkormányzata elfo-

gadta, az intézmény igazgatója 2013. március 22-én jóváhagyta. 

 


