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Műszaki Szakközépiskola Galánta

Iskolai rendtartás
A diák önkéntes iskolaválasztással kötelezi magát a rendes iskolalátogatásra, ezért köteles a
szabályok és az iskolai rendtartás betartására.
Az iskolai oktatás hatékonyságának érdekében biztosítja a belső iskolai rendet, a diákok
életének szervezését és az optimális emberi kapcsolatok feltételeit úgy, hogy a lehető
leghatékonyabb legyen az iskolában töltött idő az oktatás és az iskolán kívüli tevékenységek
szempontjából.
Az iskola betartja a Gyermekjogi Nyilatkozatot, az Alapjogokról szóló és a
gyermekvédelemről szóló Nyilatkozatot a diákokkal, tanárokkal és az összes iskolai
alkalmazottakkal szemben.
Az Iskolai rendtartás a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Törvényéből indul ki - a
nevelés és oktatás törvénye – 245/2008 sz. és a MŠVVaŠ SR 65/2015 sz. hirdetményéből a
középiskolák részére.

A Műszaki Szakközépiskola, Galánta diákjai, tanárai és a szakgyakorlat mesterei
rendelkeznek minden joggal és szabadsággal az Emberi Jogok Általános Nyilatkozatának
értelmében és kötelesek betartani minden érvényes rendelkezést, az iskola követelményei
alapján viselkedni az iskolában és az általa szervezett rendezvényeken.
Minden diák a saját magatartásával az iskolában és az iskolán kívül képviseli saját magát és
az iskolát.
Minden diák és pedagógus köteles ismerni és betartani az iskolai szabályokat, melyek az
Iskolai rendtartásban szerepelnek.
Az Iskolai rendtartás egy nyitott dokumentum, melyet szükség szerint kiegészíthető. A
kiegészítendő információkat az iskola igazgatójának kell benyújtani.
A tanár kötelessége ismertetni az Iskolai rendtartást a diákokkal, törvényes képviselőikkel az
adott tanév kezdetén. Az iskola igazgatója javasolja írásban jelölni az elvégzett ismertetést –
például az osztálykönyvben történő feljegyzéssel, a szülői értekezlet jegyzőkönyvében,
esetleg a dokumentum diákok és törvényes képviselőinek aláírásával.

A rész
A diákok jogai
1. A Nemzeti Tanács 245/2008 sz. törvénye értelmében a diáknak jogában áll az állam nyelvén és
anyanyelvén való ismeretszerzésre.

2. A diák jogában áll a teljes értékű ismeretszerzésre faj, nem, hitvallás, nemzetiség, anyagi
helyzet figyelembe vétele nélkül.
3. A diáknak joga van a személyiségének és egészségi állapotának tiszteletben tartására
diáktársai és tanárai részéről az általános emberi jogok értelmében.
4. A diáknak joga van a tankönyvek és tananyagok térítésmentes kölcsönzésére a kötelező
tanórákra, melyek az Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma térit.
5. A diáknak joga van részt venni a különböző iskolai rendezvényeken tanítási időn belül és
kívül abban az esetben, ha az a diák osztályának, évfolyamának, korosztályának megfelelő az
osztályfőnök engedélyével.
6.A diáknak jogában áll orvosi kivizsgálásra a tanítási idő alatt, ha azon kívül nem lehetséges.
7. A diák jogában áll a korosztályának megfelelő érthető magyarázatra.
8. A diák joga kiválasztani a nem kötelező és szabadon választható tantárgyakat
érdeklődésének, lehetőségeinek mérten az oktatási programból.
9. A diák jogában áll tudni az információkat a személyével kapcsolatban és tanulási
folyamatának eredményeit.
10. A diáknak joga van kérdéseket feltenni a tananyaggal kapcsolatban választ kapni rá.
11. A diáknak joga van individuális (egyéni) képzésre a 245/2008 § 24 –es törvény alapján.
12. A speciális nevelési és tanitási igényű diák jogában áll részt venni speciális képzésen,
mely megfelel az ő igényeinek, szükséges feltételek teremtésére, mely lehetővé teszi
a nevelést és képzést.
13. A diák joga van
a) tárgyilagos értékélésre
b) tudni, milyen módszerrel és mi lesz értékelve
c) minden értékelést megtudni
14. A diáknak jogában áll - az Iskolatanács tagjai által - véleményét kifejteni az iskolai élet
problémáival kapcsolatban az Iskolatanács szabályzatának értelmében.
15. A diák joga kihasználni az iskola által nyújtott szolgáltatásokat, ha betartja a szervezési
előirásokat és rendelkezéseket.
16. A diák joga létrehozni az iskolai önkormányzatot, és joguk van aktiv és nyitott
párbeszédre az iskola és osztályfőnök között.
17. A diák joga védeni egészségét és biztonságát a tanítás alatt, és joga van az alap higiéniai
és pszichológiai szabályok betartására.

18. A nagykorú diák további jogai és kötelességei a Polgári Törvénykönyvben szerepelnek.
A kiskorú diák jogait a törvényes képviselője biztositja legtöbb esetben.
19. A diáknak jogai vannak a Gyermekjogi Nyilatkozat alapján ( 1989.11.20. Közgyűlés és
a korábbi 1990.9.30. gyűlés alapján).
20. A diák jogában áll írásban bizottsági (komisszionális) vizsgát kérvényezni az igazgatónál
(a kiskorú diák esetében a törvényes képviselő aláirásával) abban az esetben, ha kétségei
vannak a tantárgy(ak) osztályozásával kapcsolatban az első és második félév végén három
napon belül a bizonyitvány kiadását követően.
21. A diák joga írásban kérvényezni az osztályzást pótidőben (kiskorú diák a törvényes
képviselője) abban az esetben, ha az osztályzási időben annyi tanórát hiányzott, hogy nem
tudja teljes mértékben pótolni a tanmenet által előirt tananyagot egy vagy több tantárgyból.
A bizottsági (komisszionális) vizsgáról az igazgató dönt.
22. A diákot értékelni kell a következőképpen: az adott tantárgy heti egy tanóra esetében
legalább kétszer, ebből legalább egyszer szóban. Olyan tantárgy, melyből több mint egy
tanóra van előirva hetente, a félév alatt legalább háromszor értékelendő, melyből legalább egy
szóbeli.
23. Szóbeli felmérés után a diáknak joga van azonnal tudni a felmérés eredményét.
24. Az írásbeli felmérések eredményeit 14 napon belül tudatni kell a diákkal. A diák
betekinthet az írásbeli munkájába.
25. A diák egy napon belül csak egy ellenőrző tesztet írhat a tanterv szerint.
26. A diáknak joga van, hogy az értékelésben figyelembe legyen véve a munka minősége és
a tanulási eredmények, melyeket elért az adott osztályzási időszak alatt. Tehát nem az
érdemjegyek átlaga a mérvadó, hanem az érdemjegyek súlya.
27. A diáknak jogában áll a jogait érvényesíteni nemcsak az osztályfőnöki órán, hanem az
iskolai újságon keresztül, faliújságon, a diákönkormányzat képviseletében is. Ebben az
értelemben a diák tévedhet és megváltoztathatja a nézetét, véleményét.
28. Ha a diák életében valamilyen komoly élethelyzet alakul ki, amely miatt tnem folytathatja
tanulmányait, a diák vagy törvényes képviselője irásban kérheti, hogy:
a) átlép más középiskolára,
b) tanulmányai megszakítására – a kötelező iskolalátogatási idő leteltével
c) iskola elhagyására – a kötelező iskolalátogatási idő elteltével.
29. Az elméleti oktatás nagyszünetében: 9,35 – 9,50 órakor, a szakmai gyakorlat
ebédszünete alatt: 11,30 – 12,00 órakor és az elméleti oktatás ebédszünetében: 12,15 –
13,00 óra között a diák saját felelősségére elhagyhatja az iskola területét étel vétele
végett a közeli Lidl bevásárlóközpontba.

B RÉSZ
AZ ISKOLALÁTOGATÁS
1. A diák rendszeresen jár iskolába, és részt vesz az összes kötelező és nem kötelező
tantárgyon, melyet választott.
2. A diák köteles 5 perccel a tanítás megkezdése előtt az iskolában lennie vagy a
szakgyakorlat megkezdése előtt. Az iskola épülete a diákok számára 7,00 órától van
nyitva.
3. A választható tantárgyak tanfolyamként szerepelnek. A diák kötelezően jelentkezik a
választható tantárgyra az előző tanév végén, és részt vesz rajta az egész tanév folyamán az
órarend szerint.
4. A tanítási idő után a diák csak a tanár vagy az iskolai alkalmazottak tudtával maradhat az
iskola épületében és területén.
5. Ha a diák előre ismert okok miatt nem vesz részt a tanításon, írásban tudatja ezt a törvényes
képviselője által. A diák hiányzását családi okok /rendkívüli családi okok/ miatt megindokolja
az osztályfőnöknek.
6. A diákot a tanítási idő vagy a szakgyakorlat ideje alatt elengedheti:
- egy tanítási óráról a tanár vagy a szakgyakorlat mestere,
- 1-2 tanítási napról az osztályfőnök,
- több napról írásbeli kérvény útján az osztályfőnök az iskola igazgatójának
beleegyezésével.
7. A középiskola igazgatója elengedheti a kötelező tanítási óráról vagy felmentheti a diákot a
fizikai tevékenységek elvégzésétől a szakorvos leletével. A diák írásban benyújt egy kérelmet
erről a szándékáról legkésőbb szept.15-ig vagy azonnal, mikor valamilyen változás történik az
egészségi állapotát illetően, ha az a diák egészsége érdekében történik. Ezáltal a diák
felszabadul teljesen vagy részben a fizikai tevékenységek alól.
8. Orvos kérésére az iskola vezetője bevonhat egy tanulót a testnevelés oktatásához a
fizikailag és orvosilag gyengék csoportjába. A hallgató köteles értesíteni a tanárt, a vezetőt
iskolai rendezvények esetében (kirándulások, iskolai kirándulások, céltudatos gyakorlatok, ...)
az egészségi állapotukra az esemény előtt, és ha szükséges, bemutatja a szükséges orvosi
igazolást.
9. Ha a diák előre nem ismert okok miatt nem tud részt venni az oktatáson, a törvényes
képviselője köteles bejelenteni az okát az osztályfőnöknek két napon belül. Két nap után,
miután visszatér, köteles igazolást adni az osztályfőnöknek a törvényes képviselő
aláírásával ellátva. A diákot ezalatt a törvényes képviselője igazolja. A diák hiányzását,
mely meghaladja a három nap egymás utáni napot, a törvényes képviselője igazolja,
különleges esetekben az iskola kérhet igazolást a diák egészségi állapotáról, melyben
szerepel, mi az oka a hiányzásnak.
10. Az első tanítási óráról való késés hiányzásnak számít és következményeket vonhat
maga után az érvényes szabályok alapján.

11. Abban az esetben, ha a diák gyakran hiányzik a tanításról, az osztályfőnök kérhet
igazolást minden egyes elmulasztott alkalomról.
13. Ha a diák (vagy akivel együtt él) fertőző betegségben szenved, a diák törvényes
képviselője jelenti az osztályfőnöknek.
14. Abban az esetben, ha a diák az adott iskolai év során (félév során) nagyrészt nem
vesz részt az oktatáson, az oktató javaslatára kérvényt adhat be arra, hogy pótidőben
legyen értékelve bizottsági (komisszionális) vizsgán.
15. A diák értékelve lehet az igazgató javaslatára az adott időszak végén (tanév végén
például) bizottság előtt, melyet az igazgató állít össze. Az értékelést beszámítja az oktató az
adott érdemjegybe az osztályzási időszak végén.
16. A diák, ha nem teljesíti az adott kötelező tantárgy követelményeit, a pedagógiai
tanács döntése alapján pótidőben lesz értékelve.
17. A nem iskolaköteles diák, ha öt napot hiányzik a tanításról igazolatlanul, az igazgató
írásban felszólítja a diákot, hogy adott időn belül igazolja azokat a napokat (a kiskorú
diák esetében a törvényes képviselőt szólítja meg). Ha ezt elmulassza, az az iskola
elhagyását jelenti. Ha 10 napon belül nem jelentkezik az írásbeli felszólítás után, és
iskolában nem jön, vagy nincs igazolás az elmulasztott napokról, a tanintézmény
elhagyását jelenti attól a naptól kezdve, melyet az igazgató adott meg. Ettől a naptól
kezdve nem számít iskolalátogatónak az adott diák.

C RÉSZ
A DIÁKOK KÖTELESSÉGEI
1. A diák köteles betartani az iskolai rendtartást és az iskola belső rendelkezéseit.
2. A diák tiszteletben tartja az osztálytársait és az iskola alkalmazottait.
3. A diák megfogadja az iskola alkalmazottainak rendelkezéseit, melyek összhangban vannak
az általános jogi előírásokkal, az iskola belső rendelkezéseivel.
4. A diák megfelelő ruhában látogatja az iskolát és tisztelettudóan viselkedik.
5. A diák, mikor betér az iskolába, köteles átvenni a cipőjét. A felső öltözetét (kabátot) és a
cipőjét az arra kijelölt helyen tárolja.
6. A diák nem hord értékes tárgyakat és nagyobb összegű pénzösszeget magával az iskolába.
Annak elvesztéséért az iskola nem felel.
7. Az iskola épületében a diák ügyel a biztonságos közlekedésre, megőrzi a tisztaságot,
rendet, épségben tartja az iskolai berendezéseket, a tankönyveket és a taneszközöket.
8. A károkat, melyeket a diák okoz - akár akaratlanul is – a károkozó téríti meg. Ha a diák
kért tesz az iskola berendezésén vagy az iskola épületén vagy diáktársa, az iskola
alkalmazottjának tulajdonán, köteles megtéríteni a kárt.

9. A diák köteles hordani az iskolába a szükséges taneszközöket, tankönyveket, és dolgozni
azokkal a tanár utasítása alapján.
10. A tanítási óra folyamán a diák összpontosítva tanul, dolgozik, nem zavarja alkalmatlan
viselkedésével az osztálytársait és oktatóját.
11. A szünetek alatt a diák az osztályban, esetleg a folyosón tartózkodik. Feleslegesen nem
veszi át cipőjét, melyet a szekrényében tárol. nem hagyja el az iskola épületét indokolatlanul.
A diáknak tilos a fűtőtesten, a padon, az ablakban, az ablakpárkányon ülni, rálépni a
bútorokra.
12. Lyukas órák esetén a diák az osztályban tartózkodik az osztályfőnök utasítása alapján.
13. Az adminisztratív ügyintézés fogadóórái: hétfő – péntek: 9,35 – 9,50 és 12,20 – 12,50
között.
14. Az osztályfőnök rendelkezése alapján kijelölhet hetest, amikor köteles:
- jelenteni az igazgatónak vagy helyettesének az oktató jelenlétének hiányát,
- jelenteni az oktatónak a hiányzó diákokat az osztályból vagy csoportból,
- a taneszközök elkészítését a tanórára a tanár utasítása szerint,
- a tábla, az osztály tisztaságát, rendet őrzi az osztályban a tanítás folyamán.
15. A tanítás során a diák megfogadja a tanár utasításait, teljesíti a feladatokat, melyeket a
tanár kiad, illemtudóan viselkedik, esetleges problémák megoldásával az osztályfőnökhöz
fordul.
16. Tornaórán a diák megfelelő sportcipőt és felszerelést használ a tornatanár rendelkezése
alapján. A diákok, akik nem tornáznak, jelen vannak a tanítási órán és a tornatanár
rendelkezése alapján tevékenykednek.
17. A diák képviseli iskolánkat a nyilvánosság előtt, ezért úgy viselkedik, hogy terjessze az
iskola jó hírnevét.
18. A diák felel az érdemjegyeiért az iskolán eltöltött évek alatt, ezért köteles művelődni,
tanulni, megtartani az iskola belső rendtartását és a társas viselkedés szabályait.
19. A diák felel a rendért és tisztaságért az iskolapadjában és környékén, az osztályban, a
szaktanteremben és a műhelyben. A tanítás befejezését követően rendet tesz az padjában,
felteszi a padra a székét. Ez érvényes az osztálytermekre, szaktantermekre és a műhelyekben
is.
20. Bármely pont be nem tartása magával von bizonyos következményeket.
21. A nagykorú táv utas diák magát igazolja.

A DIÁKOKNAK TILOS
1. A biztonsági előírások értelmében és az egészség védelmében tilos az iskolába alkoholt és
egyéb egészségre káros kábító szereket hozni és fogyasztani. Ez a rendelet az iskolán kívüli
rendezvényekre is vonatkozik.
2. A diáknak tilos cigarettázni az iskola területén. Ez érvényes az iskolai
tevékenységekre is.

3. Tilos egyéb tárgyakat hozni és használni, melyek károsak az iskola diákjai, alkalmazottai,
dolgozói számára.
4. Az alkohol és drogkereskedelem az iskola erkölcsi elveivel nem összeegyeztethető. Ezen
szabály megsértése esetén a diák kizárását vonja maga után.
5. Az oktató-nevelői munka folyamán tilos mobiltelefonok vagy egyéb használati tárgyak
használata, melyek akadályozzák és zavarják a diáktársakat és a tanárt. Az említett
tárgyakat a tanítás ideje alatt a diák a táskájában tárolja.
6. A diákok a szakgyakorlaton összetűzött hajjal vesznek részt a munkabiztonság és
egészségvédelem érdekében.
7. A diáknak tilos a mestere beleegyezése nélkül elhagyni a szakgyakorlat helyszínét.
8. A diáknak tilos a diáktársát fizikai vagy pszichikai módon zaklatni. A diáknak tilos a
zaklatás bármilyen formája és módja. Ha ilyenre sor kerül, az iskola érvényes rendszabálya
szerint jár el.
9. Tilos káromkodni, illetlen szavakat és gesztusokat használni.
10. Bármilyen módon javítani, hamisítani a hivatalos iratokat és igazolásokat.

D RÉSZ
NEVELŐI INTÉZKEDÉSEK
1. A példás magaviseletért, a példaértékű kötelesség-teljesítésért, bátor tettért és a tanintézet
képviseletéért dicséretet vagy más pozitív értékelést kaphat a diák.
2. Dicséretet adhat az osztályfőnök, az iskola igazgatója, állami szerv vagy más szervezet.
Osztályfőnöki dicséretet kaphat a diák félévben vagy tanév végén. Igazgatói dicséretet az
összegyűlt osztály előtt kaphat vagy a tanév végén.
3. Amennyiben a diák megszegi az iskolai rendtartás szabályát, szabályait, megrovásban
részesülhet az osztályfőnökétől, és rendreutasítást végezhet. Megrovást kaphat az igazgatótól,
esetleg feltételes kizárást vagy teljes körű kizárást vonhat maga után. Osztályfőnöki vagy
igazgatói megrovást kaphat az osztály vagy iskola gyülekezete előtt vagy az első félév és a
második félév végén.
4. Abban az esetben, ha a diák viselkedésével és agressziójával fenyegeti a diákok egészségét
és biztonságát olyannyira, hogy az lehetetlenné teszi az oktatói- nevelői munkát, az iskola
igazgatója olyan védő rendelkezést hajthat végre, hogy kizárja a diákot az oktató-nevelői
munka alól, és elkülöníti egy más helyiségben egy pedagógiai alkalmazott kíséretében. Az
igazgató értesíti:
a) törvényes képviselőt
b) orvosi segítséget

c) rendőri hatóságot.
5. A védőintézkedés a diák megnyugtatására szolgál. Ezen intézkedés okát és folyamatát
írásban rögzíti az iskola igazgatója.
6. A bűnösség mértékétől függően a következő rendelkezések állnak rendelkezésre:
a) figyelmeztetés vagy osztályfőnöki megrovás
b) igazgatói megrovás
c) a nem iskolaköteles diák feltételes vagy teljes körű kizárást kaphat, amennyiben a
pedagógiai tanács ezt jóváhagyja.
7. A diák esetében, amennyiben többször megszegi az iskolai rendtartást, nevelői
rendelkezések vezethetőek be. Ilyen például a tanítási óráról való késés. A felépítményi
szakot látogató diák 50 tanítási óra fölötti igazolatlan hiányzás esetén kizárást vonhat maga
után az igazgató döntése szerint.
Amennyiben a diák a tanítási óra vagy a szakgyakorlat kezdetén hiányzik (óraszámtól
függetlenül), és nem ad hihető magyarázatot a késésére, igazolatlan órának számít!!!
8. Az igazolatlan hiányzás súlyos iskolai rendszabály-megszegésnek számít, mely esetén a
következő rendelkezések lépnek érvénybe:
a) osztályfőnöki vagy szakmesteri figyelmeztetés vagy megrovás


2 – 7 igazolatlan óraszám esetén



a diák elszántan teszi



hiányzás ismétlődése esetén



iskolai rendszabály megsértése

b) igazgatói megrovás


8-14 igazolatlan hiányzás esetén



a diák elszántsága



többszöri ismétlődés esetén



iskolai rendszabály megsértése

c) magaviseleti érdemjegy rontása – 2-re


15 – 35 igazolatlan hiányzás esetén



osztályfőnöki, szakmesteri, igazgatói megrovás



jelentős iskolai rendszabály megsértése

d) magaviseleti érdemjegy rontása – 3-ra


igazolatlan hiányzás 36 – 49 tanítási óra esetén



osztályfőnöki, szakmesteri, igazgatói megrovás



jelentős iskolai rendszabály megsértése



feltételes kizárás az iskolából



kizárás a tanintézményből

e) magaviseleti érdemjegy rontása – 4-re


igazolatlan hiányzás 50 – 100 tanítási óra esetén



nagyon jelentős iskolai rendszabályok megsértése (lopás, egészségre káros anyagok
használata)



iskolai kizárás

f) feltételes iskolai kizárás
A feltételes kizárás előtt nem szükségszerű semmilyen nevelői rendelkezés, amennyiben a
diák jelentősen megszegi az iskolai szabályokat:


a diákok zaklatása



igazolatlan hiányzás 100 tanítási óra fölött



ismételt dohányzás az iskola területén vagy az iskola rendezvényein



egészségre káros, alkohol és kábítószerek használata az iskolában vagy az általa
szervezett rendezvényeken



szemtelen viselkedés az oktatók vagy iskolai alkalmazottaival szemben



iskolai vagy műhelyi lopás esetén



hivatalos döntés bűncselekmény végrehajtásáról



alapkötelességek ismételt be nem tartása az „A“ és „B“ részek szerint az iskolai
rendtartás II. bekezdése szerint.

g) iskolából való kizárás


ha a feltételes kizárás pontját megszegi



150 igazolatlan tanítási óra esetén



nagyon jelentős iskolai rendszabály megszegése (lopás, egészségre való rontás)



alkohol vagy más kábító szerek használata az iskolában vagy az iskolai
rendezvényeken)



az iskolai rendszabály II. bekezdésében szereplő „A“ és „B“ részek megszegése – a
diák kötelességeinek elhanyagolását illetően



bűncselekmény elkövetése, hivatalos döntéssel alátámasztva.

9. Többszöri iskolai rendszabály megszegés esetén nevelési rendelkezéseket hoz a pedagógiai
tanács.
10. Feltételes kizárás esetén az igazgató legfeljebb egy hónap próbaidőt szabhat ki.
Amennyiben ez alatt az idő alatt nem követ el újabb megszegést, a kizárás elévül. Ha azonban
újabb szabálysértést követ el, az iskola igazgatója kizárja őt az iskolából.

E RÉSZ
A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ JOGAI
1. A diák törvényes képviselőjének jogában áll kérni, hogy az oktató-nevelő folyamat során a diák információkat és ismereteket szerezzen a nevelés és oktatás céljának teljesítése érdekében és az oktatás-nevelés elvei szerint a következő törvény szerint: NR
SR 245/2008 Z. z. a nevelésről és oktatásról (iskolai törvény) és a többi törvény
szerint.
2. A törvényes képviselőnek jogában áll megismerni az iskola oktató – nevelő programját és az iskolai rendtartást.
3. A törvényes képviselőnek jogában van megtudni gyermeke oktató- nevelő munkájának eredményét.
4. A diák törvényes képviselőjének jogában áll kérni tanácsadó szolgáltatásokat a nevelés és oktatás terén.
5. A törvényes képviselő részt vehet az oktató-nevelő folyamatban az azt megelőző igazgatói jóváhagyás szerint.
6. A törvényes képviselő kifejtheti véleményét az iskola oktató-nevelő programjáról az
iskolai tanács által.
7. A törvényes képviselő részt vehet a gyermeke bizottsági (komisszionális) vizsgáján az
előzetes igazgatói beleegyezés szerint.

F RÉSZ
A DIÁK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉNEK KÖTELESSÉGEI
1. A diák törvényes képviselőjének biztosítania kell a gyermekének a tanuláshoz szükséges
feltételeket az iskolai követelmények teljesítése érdekében.
2. A törvényes képviselőnek be kell tartania az oktató-nevelő folyamat feltételeit, melyek le
vannak fektetve az iskolai rendtartásban.
3. A törvényes képviselőnek tudatnia kell az iskolával, ha gyermeke egészségi állapotában
változások lépnek be vagy egyéb lényeges változás zajlott le, melyek hatással lehetnek az
iskolai teljesítményére, befolyásolják az oktató-nevelő munkát.
4. A törvényes képviselő megtéríti a gyermeke által okozott kárt.
5. Amennyiben a diák nem tud részt venni az az iskolai oktató-nevelő munkán, a törvényes
képviselője köteles két napon belül közölnie a távollét okát.

6. Három napi hiányzást igazolhat a diák törvényes képviselője. A tanintézet kérvényezheti az
orvosi vagy egyéb igazolást. Ha a diák több mint három napot hiányzik, köteles orvosi
igazolást bemutatnia.

BEFEJEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. Az iskolai rendtartás kötelező érvényű minden diák és iskolai alkalmazott részére.
2. Változásokat és kiegészítéseket az iskolai rendtartásba az igazgató ad ki.
3. Az alábbi iskolai rendtartás 2019. 9.1.-től érvényes.

