
 1 

 

 

 

 

 

 

 

A PAKSI BALOGH ANTAL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA  

ÉS GIMNÁZIUM 

 

HÁZIRENDJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette :   Koósz Roland 

                    intézményvezető 

      

Hatályba lépés időpontja: 2020.02.15.  

 



 2 

 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 

Az intézmény székhelye: Paks, Templom tér 6.  

 

Az intézmény telephelyei: Paks, Kossuth L.u. 13. 

                                           Paks, Kossuth L.u. 31. 

                                           Paks, Anna u. 16. 

                                           Paks, Kossuth L.u. 2. 

 

 

alapító szerve: Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye  

fenntartója:      Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 

                       7632  Pécs, Dóm tér 2. 

 

 

Bevezető rendelkezések 

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának 

joga és kötelessége! 

 

A Házirendet: 

 az iskola igazgatója készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

Házirendünk  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet; 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült. 

 

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre. 

 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványa-

ikkal a Házirend szövegét, megismertetni őket azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jo-

gokkal és kötelességekkel foglalkoznak. 
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Jogok és kötelességek 

A tanulók jogait a Köznevelési törvény 46.§-ának (3)-(6) bekezdései szabályozzák. 

 

A tanuló joga, hogy 

 

 biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét 

pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításá-

val életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban része-

süljön, 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jo-

gát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jo-

gát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e 

jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-

oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog 

érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; 

 a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ked-

vezményes étkezésben, tanszerellátásban, tankönyvellátásban részesüljön, továbbá, hogy 

részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanu-

lókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

 napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön, 

 válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 

 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit 

(könyvtár, természettudományos szaktanterem, számítástechnikai szaktanterem, rajzterem, 

tornaterem, stb.), 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

 tanulmányai során - a kerettantervben, a pedagógiai programban és az érettségi vizsgasza-

bályzatban meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket 

tanulni kíván (7. számú melléklet), 

 kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését a törvény által biztosított 

esetekben,  

 napi két témazáró dolgozatnál többet ne írjon, a dolgozat megírásáról legalább egy héttel 

korábban tudjon, dolgozatát két héten belül kijavítva és értékelve megkapja. 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb ked-

vezményeket (korrepetálás, szakkör, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvez-

ményes étkezés, stb.),  

 tanárait, az iskola vezetőjét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

 érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken,   

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tan-

testület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,  

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,  

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon,  
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 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke és az iskolaorvos, 

illetve az iskolavezetés segítségét,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - szociális támogatásban 

részesüljön. 

 

Tanulói jogok gyakorlása 

 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben 

előírt módon a tanuló osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a diákközösség véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú nevelőtestületi 

értekezleteken való részvételüket. A tanulók nagyobb közössége a tanulói létszám 50 %-a. 

 

Az iskolai diákközösség vezetőségének, diákvezetőjének megválasztása tanévenként történik. 

Az iskolai tanulóközösségek az életüket érintő bármely kérdésben a diákkörön, diákönkor-

mányzaton keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

Az iskola vezetősége bármely esetben kikérheti a diákkör, diákönkormányzat véleményét. 

 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 

melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

A diákkör, diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus irányítja, koordinál-

ja.  

A diákkör, diákönkormányzat létrehozása esetén az iskola biztosítja működésének feltételeit. 

 

 

A tanuló kötelessége, hogy: 
 

 az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszte-

letben tartsa. 

 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfe-

lelően - tanulmányi kötelezettségének; 

 aktívan részt vegyen a kötelező és a választott tanórai foglalkozásokon, a foglalkozások 

rendjét viselkedésével ne zavarja, 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus fel-

ügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - köz-

reműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásá-

ban, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában; 

 megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait; 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biz-

tonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagó-

gusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amen--

nyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült; 

 megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, a kulturált környezetet; 

 érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,  

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,  
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 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornafelszerés, rajzeszközök, stb.) a tanórai fog-

lalkozásokra magával hozza,  

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesz-

tését,  

 tisztelje társait és az iskola dolgozóit,  

 védje saját és társai egészségét, 

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak meg-

felelő öltözékben jelenjen meg. 

 

Minden tanulónk kötelessége tehetségének, adottságainak megfelelően iskolánk hírnevét 

öregbíteni, iskolánkat nyilvános rendezvényeken képviselni (énekkari szereplések, szín-

játszóköri fellépések, iskolai rendezvények, rajzpályázatok, sportversenyek, EMMI által 

szakmailag és anyagilag  támogatott tanulmányi versenyek). 
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Az iskola munkarendje 

 

Tanulóink az iskola dolgozóit, az iskola területén tartózkodó szülőket, látogatókat napszaknak 

megfelelően, egyházi személyeket, hitoktatókat az ősi keresztény köszöntéssel - Dicsértessék 

a Jézus Krisztus! – köszöntik. 

 

Az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással is köszöntik a tanulók. 

 

Tanulóink az iskola területén 700-17-ig tartózkodhatnak. 

 

Reggel 750-ig mindenki köteles megérkezni az iskolába. Az iskolába érkezést követően tanu-

lóink az iskola területét a tanítás végéig csak osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi, igazgatói en-

gedéllyel hagyhatják el. 

 

A napközis felügyeletre jelentkezett diákok kivételével mindenki köteles a tanítási órák, szak-

köri foglalkozások befejeztével az iskola területét elhagyni. Bejáró tanulóink, iskolán kívüli 

tevékenység kezdetét váró diákjaink a kijelölt tantermekben kötelesek tartózkodni. 5-8. évfo-

lyamos tanulóink a távozás idejéig a napközis tanár felügyelete alatt kötelesek tartózkodni. 

 

A tanítás minden nap 800-kor kezdődik. A tanítási órák 45 percesek. 

 

 A csengetési rendet a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A napközis felügyelet az 1-4. évfolyamon 16:30-ig, az 5-8.évfolyamon 1600-ig tart. 

Napközis, ill. tanulószobai felügyeletet a szülők írásbeli kérelme alapján biztosítunk 1-8. év-

folyamos diákjaink számára. Az 5-8. évfolyamon csak összevont napközis tanulócsoport mű-

ködik. 

A napközis felügyeletre jelentkezett diákok napköziben való részvételéről, illetve a napközi-

ből való távozásáról (edzés, zeneiskola, szakkör, busz, stb.) a szülő írásban köteles az iskolát 

értesíteni a napközibe való beiratkozáskor. Ezen időpontok módosulásáról szintén írásban 

köteles a szülő értesíteni az iskolát. 

Alkalmi változások esetén szintén írásos értesítés szükséges. 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozás látogatásáról kizárható az a tanuló, aki fegyelmezetlen 

magatartásával rendszeresen zavarja a tanóra rendjét, vagy veszélyezteti társai testi épségét.  

 

A napközis tanóra rendjét az 1-4. évfolyamon 1430-1530-ig tanulóink és szüleik nem zavarhat-

ják. 

 

1-4.évfolyamos tanulóink számára a váltócipő használata kötelező. 

 

730-750-ig, illetve 1235-ig az óraközi szünetekben az iskola pedagógusai ügyeleti rend alapján 

látják el a tanulók felügyeletét. A mindenkori ügyeletes tanárnak minden tanuló köteles szót 

fogadni, utasításait végrehajtani. 

 

Az óraközi szünetekben tanulóink a folyosón, tantermekben tartózkodhatnak, a belső udvaron 

mozoghatnak.  
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A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárban csak az illetékes tanár jelenlétében tar-

tózkodhatnak a tanulók. 

 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

 

Óraközi szünetben az iskola területét tanulóink nem hagyhatják el.  

 

Az ebédszünet idején 5-6. évfolyamos tanulóink csak tanári kísérettel mehetnek az iskolai 

ebédlőbe ebédelni. 7-8. évfolyamos diákjaink - a szülők írásbeli hozzájárulása esetén - önálló-

an, tanári kíséret nélkül mehetnek az iskolai ebédlőbe. Minden diákunk köteles a házirend 

mellékletét képező ebédeltetés rendjét betartani, az iskolai ebédlőben ügyeletet ellátó pedagó-

gusok utasításait követni. 

 

1-4. évfolyamos tanulóink a Kossuth utcai épület udvarán, 5-8. évfolyamos tanulóink a Temp-

lom téri épület udvarán sorakoznak az ebédeltetés rendjében meghatározott időpontban. 

 

Szünetekben a hetes feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a kréta biztosítása a 

tanórára, a terem rendjének megtartása. Az osztályfőnök irányítása alapján minden osztályban 

két tanuló lát el hetesi feladatokat. A hetes becsengetés után öt perccel jelzi a tanári szobában 

vagy az igazgatóhelyettesi irodában, ha nem jelent meg az órát tartó tanár. 

 

A hetesek kötelességei: 
 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot és a hiányzók nevét. 

 Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

 Távozáskor leoltják a világítást. 

 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén - annak súlyosságától függően- az osztály-

főnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobá-

ba. 

 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

A becsengetést követően a Kossuth utcai épületünkben sorakozás után, Templom téri épüle-

tünkben a folyosó- és udvari ügyeletes tanár felügyeletével, rendezetten vonulnak be az épü-

letbe a diákok. 

A tanítási órákon nem megengedett az evés, ivás, rágózás. 

 

Az iskolai foglalkozásokról, iskolai rendezvényekről ( lelki gyakorlat, tanévnyitó ünnepély és 

szentmise, tanévzáró ünnepély és szentmise, szalagtűző ünnepély, általános ill. középiskolai 

ballagás, Balogh Antal Est, stb.) tanulóink csak előzetes osztályfőnöki, iskolai rendezvény 

esetében igazgatói engedéllyel maradhatnak távol. A szülő tanévente három napot igazolhat 

gyermekének, indokolt esetben az osztályfőnök és az igazgató további egy-egy nap távollétet 

engedélyezhet. A szülő által igazolható három napot csak az ellenőrzőbe beírva fogadjuk el.  
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Az iskolai rendezvényekről való engedély nélküli távolmaradás igazolatlan hiányzásnak 

minősül. 

 

A szentmisék és lelkigyakorlatok rendjét a házirend 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A 

késések ideje összeadásra kerül, amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a 

késés egy igazolatlan órának minősül. Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy 

egészségügyi ok miatti késés igazolható! 

 

A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, napköziből való késésre 

és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

 

 

A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az isko-

lát a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

 

A hiányzásokat három munkanapon belül igazolni kell. Ha az igazolás nem történik meg, a 

mulasztás igazolatlan.  

 

A nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya 30 óra igazolatlan mulasztás esetén meg-

szűnik, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalom-

mal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan 

mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mu-

lasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismétel-

ten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve 

megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola 

igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti 

szolgálatot értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelem-

mel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet meg-

szüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanu-

ló érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoz-

tatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegy-

zőt és a kormányhivatalt. 

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a nevelőtestület a 

további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 
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Egy tanévben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 

órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az 

összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozóvizsga letételét. 

 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési 

kötelezettségeinek. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmá-

nyait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév 

végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

Az orvosi igazolásokat a szülővel minden esetben alá kell íratni. 

 

 

Tanulóink az iskolában ápoltan, tiszta ruhában jelennek meg. Öltözködésük, hajviseletük, 

magatartásuk alkalmazkodjon az általános normákhoz, ne legyen szándékosan kirívó. A ke-

resztény jelképeket, értékeket sértő öltözködés nem elfogadható. 

 

Lányoknak az 1-8. évfolyamokon, fiúknak az 1-12. évfolyamokon (Nyolcadik évfolyamig) a 

haj, arc és köröm festése tilos.  

 

Feltűnő testékszerek viselése, tetoválás, ill. fiúknak fülbevaló viselése nem megengedett.  

 

Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken ünnepi öltözet (lányoknak fehér blúz és sötét alj, fiúk-

nak fehér ing és sötét nadrág) viselete kötelező.  

 

Tilos az iskolába annak szellemiségével össze nem egyeztethető újságok, egyéb kiadványok, 

matricák, fotók, DVD-k, stb. behozatala, illetve ilyen témájú művek készítése. 

 

Tilos tanulóinknak - nagykorú tanulóinknak is- az iskola területén, iskolai rendezvényeken 

dohányozni, alkoholt fogyasztani. Tilos az iskola területére dohányterméket, e-cigarettát, ká-

bítószert, szúró-vágóeszközt, sport-, vagy lőfegyvernek minősülő eszközöket, tűzveszélyes 

vagy robbanóanyagot, egyéb egészségre ártalmas eszközt vagy anyagot behozni.  

 

Diákjaink számára az iskolában tilos a telefonhasználat, valamint az okosórák infokommuni-

kációs célú használata. Ezért a tanórák és az egyéb iskolai rendezvények védelmében tanuló-

ink telefonjukat, az iskola teljes nyitvatartási idejében, az intézmény egész területén a tanórák, 

a szünetek, az ebéd és az iskolai, vagy templomi rendezvények, szentmisék idejére kötelesek 

kikapcsolni.  

Tanórán telefonjukat a tanár utasítására, szünetekben pedig nyomós indok esetén tanári enge-

déllyel, a tanár jelenlétében használhatják.  

1-4. évfolyamos tanulóink mobiltelefont, csak igazgatói engedéllyel hozhatnak be az iskola 

területére.  

5-12. évfolyamos tanulóink telefonjukat kikapcsolt állapotban kötelesek az osztályteremben 

elhelyezett, kulccsal zárható értékmegőrző szekrényben tartani. Az értékmegőrző szekrényhez 

az iskola térítésmentesen egy darab kulcsot biztosít. A kulcsokat a tanév végén az osztályfő-

nöknek kell leadni. Ha a diák szekrénye kulcsát elhagyja, annak pótlásáról saját költségén 

köteles gondoskodni. Az értékmegőrző szekrények nyitásához egy mesterkulcs áll rendelke-

zésre, melyet a gazdasági hivatalban elhelyezett páncélszekrényben, lepecsételt borítékban 

őrzünk és szükség esetén tanúk előtt bontunk fel. A telefontároló szekrények beszerzése fo-
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lyamatos. Azon osztályok ahol még nem kerül szekrény beépítésre, tanulóink telefonjaikat az 

iskola működési idejében kikapcsolt állapotban kötelesek a táskájukban tartani. 

Az iskola területére behozott telefonokért és egyéb értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

Amennyiben tanulóink mobiltelefon használattal kapcsolatos szabályokat megszegik a tele-

font kötelesek - kikapcsolt állapotban – a tanárnak átadni. A leadott telefont a tanórákat köve-

tően, csak tanulóink gondviselői vehetik át 16:00-ig a gazdasági irodában. Azon tanulóink, 

akik a telefonhasználati tilalmat másodszor is megszegik, súlyos fegyelmi vétséget követnek 

el és az annak megfelelő szankciók vonatkoznak rájuk. 

 

Tanulóink az uszodai testnevelési órákra csak tanári felügyelettel, közösen mehetnek.  

Az uszodai tanórák rendjét a Házirend 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az iskolai testnevelési órák látogatása alól állandó felmentés csak szakorvosi javaslatra adha-

tó. Részlegesen felmentett diákjaink - amennyiben az iskolai testnevelési órákon nem kíván-

nak részt venni- kötelesek az iskola által kijelölt időpontban tartott gyógytestnevelési és kön--

nyített testnevelési órákon megjelenni. 

 

A tanuló által tanév elején választott szakköri foglalkozások látogatása a tanév végéig kötele-

ző, indokolt esetben igazgatói engedéllyel a foglalkozás leadható. 

 

Az iskola nem az intim együttlét helyszíne, diákjaink kötelesek az iskola szellemiségének 

megfelelő viselkedési normákat betartani. 

 

Iskolánk az intézmény területére behozott tárgyakért, értéktárgyakért felelősséget nem 

vállal. 

 

Tűzriadó esetén a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekü-

lési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 

 

A tanulók hivatalos ügyeiket a gazdasági irodában vagy a tanári szobában a szünetben intéz-

hetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben, az osztályfőnök engedélyével 

fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

 

 

Az ebédeltetés rendjét és az étkezési térítési díj fizetésének rendjét a Házirend 4. számú mel-

léklete tartalmazza. 

 

Általános működési szabályok 

 

Könyvtárhasználat 

 

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltétele-

ket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyit-

vatartási rendje az 5. számú mellékletben szerepel. A nyitvatartási rendet a könyvtáros javas-

lata alapján az igazgató határozza meg tanévenként. 

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy 

határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. 
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Gépterem használata 

A számítógépterem rendje a 6. számú mellékletben szerepel. 

 

Egészségvédelem 

 

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre 

meghatározva iskolaorvosi, iskolafogorvosi és védőnői rendelés van. 

 

 

 

Balesetvédelem 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az ok-

tatásra az első osztályfőnöki, kémia-, fizika-, számítástechnika-, rajz-, technika- és testneve-

lésórán kerül sor, melyen tanulóink megismerik a gyermekeket óvó, védő rendszabályokat. 

 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

 

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. 

 

Vagyonvédelem, kártérítés 

 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 

taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

 

A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása min-

den tanulóra nézve kötelező. 

A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a 

szándékos károkozás esetén pedig anyagilag és fegyelmileg felelős. 

A kártérítés mértékéről a gazdasági munkatárs javaslatára az igazgató és a nevelőtestület dönt, 

vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit írásban értesíteni kell, 

és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít. 

 

A nevelési-oktatási intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jog-

utódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog fe-

lett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésé-

vel összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó 

kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás illeti meg, ha az 

iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 

 

Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - 

a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, ha az iratkezelés 

szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. 

Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés szabályait (Ptk. 196-197. §) kell alkalmazni.. A megfe-

lelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetér-

tésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alka-

lomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási 

folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogá-
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nak átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által vég-

zett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek 

szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni oly módon, hogy a sza-

bályozás figyelembe vegye a tanulók teljesítményét. 

 

 

 

 

Ellenőrző könyv 
 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely ok-

mány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. Az ellenőrző 

bejegyzéseit az osztályfőnökök negyedévente ellenőrzik. 

 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet be-

írni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles alá-

íratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

 

 

 

 

Tanulmányi kötelezettségek 

 

Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályo-

zó vizsga letételének lehetőségét, 

 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a neve-

lőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választha-

tó tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó 

vizsga kitűzött időpontja előtt legalább a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentke-

zések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 
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Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára, nyelvvizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli ké-

relmére egy nap igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára, nyelvvizsgára való 

felkészülés érdekében. A kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az 

engedély nélküli vagy utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 félévkor: január 15-30. 

 előrehozott érettségi vizsga esetén április 15-30. 

 a tanítási év végén: június 1-15.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyait, évfolyamonkénti tantárgyi követelményeit iskolánk helyi 

tanterve tartalmazza. 

 

A tanuló fegyelmi felelőssége 

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 

 

 

Fegyelmező intézkedések 

 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés odaítéléséről az osztályfőnök dönt, de javaslatot te-

het rá az osztályban tanító szaktanár is. 

- igazgatói figyelmeztetés. 

 

Az írásbeli büntetéseken kívül a tanuló eltiltható a tanórán kívüli választható foglalkozásokról 

és iskolai rendezvényekről (pl. szakkör, sportedzés, színházlátogatás, diák-bál, osztálykirán-

dulás, stb.). 

 

Fegyelmi büntetés: 

 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 kizárás az iskolából, nem tanköteles tanuló esetében, 

  tanköteles tanuló másik tagintézménybe való áthelyezése, fogadó intézmény meghatá-

rozásával másik intézménybe való áthelyezése. 

 

Fegyelmező intézkedést a szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató, fegyelmi büntetést a ne-

velőtestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

 

A büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, ha súlyos kötelességszegést követ el a 

tanuló. Súlyos kötelességszegésnek minősül: 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, e-cigaretta, szeszesital, drog) iskolába 

hozatala, fogyasztása; 

 tiltott sajtótermékek behozatala az iskolába; 
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 fegyver vagy fegyvernek minősülő tárgy behozatala az iskolába; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának súlyos megsértése; 

 iskolatárs bántalmazása, emberi méltóságában megalázása, zsarolása; 

 sorozatosan durva és trágár kifejezéseket használata; 

 ellenőrzőben az osztályzatok, illetve a szülői aláírás meghamisítása; 

 társ vagy közösség pénzének, értékeinek eltulajdonítása; 

 tanárral, tanítóval szemben kirívó tiszteletlen viselkedés. 

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. 

 

A fegyelmi eljárás során az Nkt., ill. a 20/2012.EMMI rendelet 53-60.§-a szerint kell eljárni. 

 

 

A tanuló munkájának elismerése 

 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a nevelőtes-

tület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatároz-

hat a szaktanár. 

A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a 

tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

 

 

Jutalmazások 

 

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban része-

sülhetnek. 

 

A végzett kiemelkedő munka tanítási év közben, ill. tanítási év végén kerül jutalmazásra. 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, vagy pél-

damutató közösségi magatartást tanúsít, így hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalmazza. 

Formái: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 

Lehet csoportos dicséretben is részesíteni az együttesen végzett munkát. 

Iskolánk hátrányos helyzetű tanulóinknak rendszeres, ill. eseti szociális támogatást nyújthat 

szociális ösztöndíj, valamint szociális támogatás formájában. 
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A szociális ösztöndíj odaítélése a benyújtott tanulói kérelmek alapján szeptember és február 

hónapokban történik. 

Szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a hátrányos helyzetű tanulók, akik az alábbi felté-

teleknek megfelelnek: 

 az intézmény 5-12. évfolyamának tanulói 

 tanulmányi eredményük az előző félévben legalább 4.00  

 a család anyagi helyzete alapján a nevelőtestület a támogatás odaítélését indokoltnak tartja 

 Eseti szociális támogatás igényelhető tanévkezdéskor, ill. a tanuló családját érintő rendkívüli 

esetekben, melynek odaítéléséről a nevelőtestület szavazattöbbséggel dönt. 

A szociális ösztöndíjra és szociális támogatásra, nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra 

fordítható éves keret mértékét a fenntartó -az iskolával folytatott előzetes egyeztetést követő-

en- tanévenként határozza meg és biztosítja az oktatási intézmény számára. 

 

Egyéni jutalmazások 

A jutalmazások formái: 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alap-

ján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos ki-

emelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 

 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenye helyezettjeinek, va-

lamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

 nevelőtestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 oklevél. 

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi 

érdemekért: 

 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény  

 példamutató magatartás és szorgalom  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

 az iskola érdekében végzett tevékenység  

 kiemelkedő sporttevékenység  
 

A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása  

 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkaterv diákokat érintő részéről, az 

aktuális tudnivalókról  

 az iskola igazgatója, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, 

 az iskola honlapja ad tájékoztatást. 

  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 
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tisztségviselők útján (panaszkezelési eljárás szerint) – a diákkörhöz,diákönkormányzathoz, az 

iskola nevelőihez, az osztályfőnökükhöz, az iskola igazgatóságához fordulhatnak. A tanulók 

kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban tehetik meg. 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója,az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

  tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), 

  szülői értekezleteken, 

  nevelők fogadó óráin, 

  nyílt tanítási napokon 

 szükséges esetén családlátogatásokon. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

A Házirend nyilvános, a tantermekben, szaktantermekben, iskolai honlapon bárki számára 

hozzáférhető.  

 

A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

 

A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett a nevelőtestület, a szülői munkaközösség  

és az iskolai diákközösség  véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 

   

A Házirendet a nevelőtestület 2020. február 4-én tartott ülésén egyhangúan elfogadta. 

  

  

 

                  Koósz Roland 

                        intézményvezető 

 

 

                                                                                   

 
 
 
Nyilatkozat – szülői szervezet 

 

A Balogh Antal  Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szülői szervezetének képviseleté-

ben és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és el-

fogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

 

 Paks,  2019. augusztus ……. 
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................................................ 

              szülői szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat - diákszervezet 

 

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákszervezetének képviseletében 

és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elfogadásához előírt véle-

ményezési jogunkat gyakoroltuk.  

 

 

  Paks, 2019. augusztus …….. 

                    ................................................ 

                                diákvezető 

 

 

 

Záradék: 

A házirendet a fenntartó ................................................... szám alatt jóváhagyta. 

        

 

       ................................................ 

                                  fenntartó 
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 1. számú melléklet  

 

 

 

Csengetési rend 

 

 

 

 

Alsó tagozat 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 855 940 

3. 955 1040 

4. 1050 1130 

5. 1140 1230 

6. 1235 1320 

7. 1325 1410 

 

Felső és gimnáziumi tagozat 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 855 940 

3. 955 1040 

4. 1050 1130 

5. 1140 1230 

6. 1235 1320 

7. 1325 1410 

 

A tanórák kezdete a felső tagozaton az 5. órát követően az ebédeltetés rendje miatt eltérő le-

het!



 19 

                                                                                                                         2. számú melléklet 

A szentmisék és lelkigyakorlatok házirendje 

 

Szentmise 

 

1. Minden katolikus diák köteles az iskola közös vasárnapi szentmiséjén részt venni, melyet a 

miserend esetleges változásáig minden hónap negyedik vasárnapján, a diákmise keretében 

tartunk. Nem katolikus diákjaink a felekezetük szerinti istentiszteleten kötelesek megjelen-

ni.  

Bejáró tanulóink településükön is részt vehetnek a szentmiséken, istentiszteleteken. 

2. A szentmisére az igazgató jóváhagyása mellett, a hitoktatók által kijelölt osztályok külön is 

készülnek, a szentmise hívekre tartozó részeiben történő tevékeny részvétellel. Tehát mi-

nistrálnak, felolvasnak, stb. 

3. Az iskola közös vasárnapi szentmiséjén az iskola kórusa énekel, így a kórus katolikus tag-

jainak kötelező a részvétel. 

4. A közös szentmisékről csak az orvos által igazolt távolmaradás fogadható el, illetve indo-

kolt esetben a szülő is igazolhat, a teljes tanévben legfeljebb három alkalmat. A tanulók 

szentmisén történő megjelenését az osztályfőnök ellenőrzi, és a diák első igazolatlan hi-

ányzása után a szülőt értesíti  

5. A szentmisén való megjelenést és tevékeny részvételt figyelembe vesszük a szorgalom, 

illetve hittan érdemjegyek osztályzásánál. 

6. A parancsolt főünnepeket, amelyek a hét munkanapjaira esnek, közös szentmisével ünne-

peljük, melyen az iskola minden tanulójának kötelező a részvétel a 2. pontban említettek 

szerint.  

7. A tanórák idejében megtartott szentmisékről való távolmaradás igazolatlan órának számít 

és az arra vonatkozó következményekkel jár. 

8. Az iskola havi rendszerességgel, előre megjelölt időpontban bűnbánati napot tart, melyen a 

katolikus tanulóknak lelki igényük szerint, lehetőség nyílik a gyónásra. Természetesen a 

részvétel nem kötelező. 

 

Lelkigyakorlat 

 

1. Az iskola a diákok részére évente két alkalommal lelki napot szervez, melyen a részvétel 

diákjaink számára kötelező. 
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2. A lelkigyakorlatot, lelki napot az igazgató jóváhagyásával, a hitoktatók szervezik, akik 

kötelesek a lelkigyakorlat helyszínét, időpontját, programját kellő időben közölni a szülők-

kel és a tanulókkal. 

3. A lelkigyakorlatról , lelki napról csak az orvos által igazolt távolmaradás fogadható el, 

illetve indokolt esetben a távolmaradást a szülő is igazolhatja, melyet azonban előre be kell 

jelentenie. 

4. A tanórák idejében megtartott lelkigyakorlatról történő igazolatlan távolmaradás, igazolat-

lan órának számít, és az arra vonatkozó következményekkel jár. 
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3. számú melléklet 

Az uszodai tanórák rendje 
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4. számú melléklet 

 

Az ebédeltetés rendje 
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5. számú melléklet 

 

 

 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje  

 

 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található do-

kumentumok. 

7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 10 nap. 

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles 

másik példányról gondoskodni. 

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rende-

zi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozáso-

kat rendezni kell. 

13. A könyvtár hetente meghatározott rend szerint  tart nyitva, ebben az időben van lehetőség 

a kölcsönzésre .  

14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
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6. számú melléklet 

 

Géptermi rend 

 

 

1.A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tar-

tózkodhat. Más személyek benntartózkodását a felügyelő tanár engedélyezheti. 

 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát 

csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 

 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőriz-

ni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy 

a felelős. 

 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

 

7.A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő be-

avatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

 

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - 

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (betörésjelző) műszaki állapotát folyamato-

san figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a 

működésükért felelős megbízottaknak. 

 

 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell 

elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a 

vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan 

javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi 

előírásokat. 

 

12. Tilos: 

 a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rend-

szer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz 

hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rend-

szert feltörni, saját floppyt , pendrivot a gépbe helyezni és futtatni. 



 25 

 

13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szak-

tanárt. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezde-

ményezhető. 

 

14. Tilos a gépeken az iskola szellemiségét sértő tartalmakat futtatni, letölteni, megtekinteni, 

obszcén, vagy agresszív játékot működtetni. 
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                                                                                                                7. számú melléklet 

 

A tantárgyválasztás rendje 

 

 

 

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, közép-

iskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tá-

jékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja ok-

tatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői 

szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kap-

csolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 

jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy 

az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cse-

lekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 
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8. számú melléklet 

Térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések 

A tanulók igény szerint az 1-4.évfolyamon napi kétszeri étkezésben (tízórai, ebéd), az 5-12. 

évfolyamon napi egyszeri étkezésben részesülhetnek.  

Iskolánkban tálaló konyha üzemel, ezért az étkezés megrendelésére és lemondására a tárgy-

napot megelőző nap 8.00 óráig van lehetőség 

 

Térítési díj befizetése: 

 A félév kezdetén a tanulókon keresztül a szülők értesítést kapnak a befize-

tések napjáról. 

 Térítési díj-tartozásról a szülőt első alkalommal tájékoztató füzetben, má-

sodik alkalommal hivatalos levélben értesítjük. 

 30 napot meghaladó tartozás esetén nem áll módunkban a tanuló étkezését 

tovább biztosítani. 

 

Ingyenes étkezési kedvezményre jogosult az a tanuló, aki: 

 

 1-8. évfolyamon: gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

50%-os kedvezmény: 

 

 1-12. évfolyam: tartósan beteg, 

 1-12. évfolyam: három vagy több gyermekes családban élő, 

 

Igénybevétel feltétele: a kedvezményre jogosító irat bemutatása. 
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Házirend 

legitimizációs záradék 

 

 

 

                                                                      

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az iskola nevelőtestülete 2020. február 4-én tartott ülésén elfogadta. 

 

 

                                                                                          Nevelőtestület képviseletében 

 

 

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a Szülői Munkaközösség elfogadta. 

Paks, 2020. február 11. 

 

 

                                                                                        Szülői Munkaközösség elnöke 

 

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a Diákönkormányzat elfogadta. 

Paks, 2020. február 11. 

 

 

                                                                                             Diákönkormányzat elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


