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HÁZIREND  
 

A. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának be-

tartása minden tanuló kötelessége.   

B. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az 

iskola felügyelete alatt áll.  

C. A Házirend elolvasható az aulában lévő faliújságon, az iskola honlapján.  

A tantermekben kivonatot találsz a házirendről. 

 

I. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, az iskola helyi-

ségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsola-

tos rendelkezések, és a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei. 

 

1. Az iskola munkarendje 

1.1 Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel kell beérkezned, hogy 

legyen időd az első tanítási órára előkészülni. Tantermedbe 7 óra 45 

perc után mehetsz fel, kivéve, ha tanítóddal, tanároddal másképp be-

szélted meg. Az iskola területét az utolsó foglalkozás befejezése előtt 

csak osztályfőnököd, illetve az ő távollétében az ügyeletes tanár enge-

délyével hagyhatod el.  

A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett ma-

gatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el fela-

dataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! 

Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is jo-

ga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, 

munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, le-

zárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél 

részt!  

1.2 A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint: 

 

0.óra 7
00

-7
45 

15 perces szünet  

1.óra 8
00  

- 8
45

 20 perces szünet 

2.óra 9
05 

 - 9
50

 25 perces szünet 

3.óra 10
15 

 - 11
00

 10 perces szünet 

4.óra 11
10  

- 11
55

 10 perces szünet 

5.óra 12
05 

 - 12
50

 10 perces szünet 

6.óra 13
00  

- 13
45

 5   perces szünet 

7.óra 13
50

 -14
35

  

  

1.3 A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás  

helyszínén kell tartózkodnod! Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított 

rendjére! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első ta-
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nítási óráján. Ha lyukasórád van, az aulában kell tart tartózkodnod úgy , 

hogy a tanórákat ne zavard. 

 

1.4 Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy 

 Letöröld a táblát, gondoskodj krétáról.  

 Az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat. 

 Jelentsd a tanáriban, ha öt perccel a becsöngetés után sem érkezett ta-

nár a tanórára. 

 Ellásd az osztályfőnököd, szaktanárod által rád bízott feladatokat. 

1.5 Az udvaron csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatsz délelőtt és dé-

lután egyaránt. Jó idő esetén a 2. óra utáni szünetben ki kell menned az 

udvarra. Szeptembertől júniusig  az iskolában váltócipőt kell használ-

nod.  

1.6 Ha alsó tagozatos vagy, az utolsó tanítási óra után tanítód, tanárod lekí-

sér a földszintre, vagy a napközis termed emeletéig. Ha szüleid kérik, 

csak az ő kíséretükben hagyhatod el az épületet.  

1.7 Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor tartózkodhatsz, 

ha szervezett foglalkozáson veszel részt. 

1.8 Az iskolába való érkezésedkor illetve távozásodkor megfelelően kö-

szönj a felnőtteknek és társaidnak.   

1.9 A napközis foglalkozások 16
00

-ig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy 

egy-egy alkalommal előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát 

kérjük. A foglalkozások végén tanítód, napközis nevelőd lekísér az 

ügyeletes nevelőhöz ahol 17
00

-ig maradhatsz a délutáni ügyeleten. Ha 

szüleid kérik, csak az ő kíséretükben hagyhatod el az épületet. A tanu-

lószoba 13
00

-14
45  

tart. 

 

1.10 Az iskolai szervezett étkezések /tízórai, ebéd, uzsonna/ és az ebédlő 

használatának rendje: 

 Ha alsó tagozatos vagy, az 1. szünetben, ha felső tagozatos vagy, a 2.  

szünetben mehetsz le az ebédlőbe a tízóraiztató tanár kíséretében. Ha 

alsó tagozatos vagy, az osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelhetsz. 

 Ha felső tagozatos vagy, a kijelölt helyen sorakozz, a felügyelő nevelő  

kíséretében mehetsz be az ebédlőbe.  

 Az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha ott étkezel.  

 

 

1.11 Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása sze-

rint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredmé-

nyességét. Tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a ren-

dezvények előkészítésében, lezárásában. Használd az iskola kitűzőjét 

iskolai ünnepélyeken, egyéb olyan rendezvényeken, ahol az iskolát 

képviseled. 
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Az iskolai ünnepélyeken alkalomhoz illő öltözetben -/ lányok: fehér blúz, 

fekete(sötét)szoknya vagy nadrág, iskolajelvény 

fiúk: fehér ing ,fekete(sötét) nadrág, iskolajelvény/- kötelező részt ven-

ned. 

1.12 Az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon a pedagógusok 

által meghatározott magatartási szabályok, normák szerint kell visel-

kedned. 

1.13 Ha kérelmedre felvettek a nem kötelező tanórai foglalkozásra, a tanév 

végéig köteles vagy azon részt venni. 

Ha a tanítási órán vagy az iskola által szervezett rendezvényen nem ve-

szel részt, a mulasztást szülői vagy orvosi igazolással kell igazolnod.  

Szüleid tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradásodat igazolhatják. 

Az igazolást a hiányzásod után 3 napon belül, betegség esetén a hiányzás 

utáni első tanítási napodon az osztályfőnöködnek kell bemutatnod. 

Óráid igazolatlannak minősülnek, ha távolmaradásodat határidőre nem 

igazolod. 

Ha a tanóráról késel, és azt nem tudod igazolni, késéseid ideje összeadó-

dik, 45 perc elérése után igazolatlan órának számít. 

Első igazolatlan órád után az iskola értesítést küld a szüleidnek, melyben 

felhívja figyelmüket az igazolatlan mulasztás következményeire is. 

Ha a tantárgyak egyikéből hiányzásaid száma eléri a félévi óraszámod 30 

%-át, az adott tantárgyból osztályozó vizsgát kell tenned. 

Ha egy tanítási évben a hiányzásaid száma eléri a 250 tanítási órát, csak 

sikeres osztályozóvizsgák letételével folytathatod tanulmányaidat. 

1.14 A testnevelés óráról felmentést csak orvosi igazolás vagy az ellenőrző-

be előzetesen írt szülői kérelem bemutatásával kaphatsz.  

1.15 A testnevelés órákon megfelelő felszerelésben vehetsz részt. Fiúk: fehér 

póló, sötétkék v. fekete nadrág, leányok: fehér póló, sötétkék v. fekete 

nadrág.   

1.16 Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten keresztül is kapcso-

latot tart. A tájékoztató füzet hivatalos dokumentum, amit minden nap 

magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraid-

nak haladéktalanul be kell mutatnod.  

1.17 Ha 3 alkalommal nem készül el a házi feladatod, vagy felszerelés hiá-

nyában nem tudsz megfelelően dolgozni, akkor a naplóba bekerül az 

elégtelen osztályzat.  

1.18 A telefonodat tanórán csak a táskádban tarthatod, kikapcsolt állapotban. 

Ha megszólal a mobil telefonod, vagy más zenei eszközöd tanórán, ak-

kor azt a tanár elveszi és csak a szüleidnek fogja visszaadni.  

1.19 Az iskolai rendezvények kivételével – tanári engedély nélkül – nem ké-

szíthetsz felvételt vagy fényképet az iskola területén. 

1.20 Az iskolai gyakorlókertben a munkának megfelelő öltözetben, cipőben 

dolgozz. A gyakorlókert gondozása a nyári szünetben is szükséges, 
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ezért a tanulók a szaktanár beosztása szerint kötelesek  egy alkalommal 

megjelenni. Aki ezt nem teljesíti az a választható szabad foglalkozások 

alól eltiltható. 

1.21 A gyakorlókertben megtermelt és eladott termékekből keletkezett bevé-

telt az iskolai diákönkormányzat használhatja fel. 

 

 

2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges 

előírások 

2.1 Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, ha-

ladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak 

2.2 A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a bale-

set- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségé-

nek védelmében köteles vagy megtartani. 

Ezek közül a legfontosabbak: 
- Az épületben úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszé-

lyeztesd se a magad, se társaid testi épségét. A folyosókon, lép-

csőfordulókban mindig a jobb oldalon menj, hogy az ellenkező 

irányból jövőknek is legyen helyük.  

- Tilos: 

 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot /gyufa, petárda, ön-

gyújtó stb. /az iskolába hoznod, illetve az iskola által 

szervezett iskolán kívüli programokra elvinned.   

 Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, 

illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programok-

ra elvinned /pl.: lézerfény, kés, olló, stb/.  

 Az udvaron kavicsot, köveket, faágakat dobálnod, az épü-

let ablakain bármilyen tárgyat kidobnod, illetve bedobnod.  

- Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod. 

 

2.3 Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, test-

nevelés- és kémiaórákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első 

tanórán. 

2.4 Sportfoglalkozásokon nem viselhetsz balesetet okozó ékszereket.  

   (pl. nagyméretű fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, karóra stb.)  Piercing  

   használata iskolánkban tilos. 

2.5 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli 

programokon alkoholt, energiaitalt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod 

tilos! 

2.6 Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során 

a köznevelési törvény 45. és 46. §-ában meghatározott jogaid érvénye-

süljenek.  



Hunyadi János Általános  Iskola      

 

2013., 2014. mód. Oldal 5 
 

2.7 Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelező betarta-

nod. Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és tár-

said emberi méltóságát, személyiségi jogait. Ezeket az általános köte-

lességeidet a köznevelési törvény  31.fejezete  tartalmazza.  

2.8 Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést 

von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a köznevelési törvény 

58.§-a tartalmazza. 

  

 

3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tár-

gyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 

 

3.1 Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszkö-

zeit rendeltetésszerűen használd, ha szándékosan kárt okozol, szüleid-

nek a köznevelési törvény 59. §-a szerint kártérítést kell fizetniük. 

3.2 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni: A testnevelés óra, a 

délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltö-

zőt zárjátok be, az öltöző kulcsát adjátok át testnevelő tanárotoknak. Ér-

téket /pénzt, órát, ékszert stb./ az öltözőben ne hagyjatok, adjátok azt át 

megőrzésre tanárotoknak. 

3.3 Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgya-

kat, eszközöket tanórákon nem használhatod, az azokban bekövetkezett 

kárért az iskola felelősséget nem vállal.  

3.4 Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtő-

be tedd! Padodban, szekrényedben magad tarts rendet tanítód, osztály-

főnököd útmutatása szerint!  

3.5 Tanórán, valamint az ebédlőben nem rágógumizhatsz. 

3.6 Felszereléseitek védelme érdekében a földszinti, valamint ez első eme-

leten lévő folyóson videokamerás megfigyelő rendszer működik. 

3.7 A zavartalan munkavégzés érdekében- nyílt nap kivételével- hozzátar-

tozók az iskola helyiségeiben tanítási órákon, foglalkozásokon nem tar-

tózkodhatnak. Az elsősöket a tanév első két hétében kísérhetik a szülők 

az osztálytermekig.  

4. A tanulók jutalmazása, és a fegyelmező intézkedések 

Jutalmazások 

1. Szaktanári dicséret   

2. Osztályfőnöki dicséret  

3. Igazgatói dicséret   

4. Nevelőtestületi dicséret (a 3-4. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetni 

kell)  
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Automatikus kategóriaugrást jelent 3 azonos fokú dicséret.( pl.3 szaktanári 

dicséret után osztályfőnöki dicséret jár, 3 igazgatói dicséret után nevelőtestü-

leti dicséret stb.)  

Tanév végén jutalmazzuk azokat a tanulókat akik: 

  - kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt érnek el, 

- eredményes kulturális tevékenységet folytatnak, 

- kimagasló sportteljesítményt érnek el, 

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet, 

vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végeztek. 

 

Aranykönyvbe 8. évfolyamos tanuló kerülhet az osztályfőnök javaslatára, fi-

gyelembe véve:  

- tanulmányi eredményt 

- magatartást 

- versenyeken, pályázatokon való eredményes szereplést 

- közösségi munkát 

 

Büntetések 

1. Szaktanári figyelmeztetés   

2. Osztályfőnöki figyelmeztetés  

3. Osztályfőnöki intés  

4. Osztályfőnöki megrovás  

5. Igazgatói figyelmeztetés  

6. Igazgatói intés  

7. Igazgatói megrovás  

8. Nevelőtestületi megrovás  

9. Fegyelmi eljárás  

(a 8-9. fokozatot a tanulóifjúsággal ismertetni kell) 

Az 3-4. 5. büntetési fokozat elérésékor a tanuló a nem kötelező iskolai ren-

dezvényekről eltiltható. (Pl. klubdélután, osztálykirándulás, iskolai diszkó, 

csapatversenyek, délutáni szabadidős tevékenységek) 

A jutalmazásokat illetve büntetéseket a magatartás és szorgalom osztályzatok 

megállapításánál figyelembe kell venni, és attól csak a nevelőtestület határo-

zata alapján lehet eltérni.  

A magatartás füzetbe 5 összegyűlt beírás után a sorban következő büntetési 

fokozat jár. 

5.  A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések  

A tanulók általános jogait a köznevelési törvény  45. és 46. §-a tartalmazza.   

E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza.  

5.1 Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkor-

mányzatot segítő pedagógus . Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, el-

sősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot 
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segítő pedagógushoz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordul-

hatsz. 

5.2 Szüleid írásbeli kérésére az igazgató –az osztályfőnök javaslatát figye-

lembe véve- felmenthet az iskolában tizenhat óra előtt megszervezett 

egyéb foglalkozások alól . 

5.3 Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban 

tanítunk, megválaszthatod, hogy melyik, képességeidnek, szándékaid-

nak legjobban megfelelő csoportban szeretnéd az adott tantárgyat ta-

nulni. Ha szaktanárod, osztályfőnököd nem ért egyet választásoddal, a 

kérdést a szüleid és a te meghallgatásod után az osztályodban tanító ta-

nárok és az iskola vezetősége együtt döntik el. A csoportbontásokról, a 

fakultációs lehetőségekről a tanév végén, legkésőbb az első tanítási hé-

ten az osztályfőnököd tájékoztat. 

5.4 Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri 

foglalkozásokat, amelyeken legalább 8  tanuló részt vesz, és amelyek 

megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Az is-

kola a szakkörökért, tanfolyamokért  térítési díjat kérhet. A térítési díj 

összegéről a tanév elején tájékoztat az osztályfőnököd.  

 

5.5 Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha  

annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjá-

ban megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a 

diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja. A diákkör 

létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a di-

ákkör munkáját helyiség biztosításával segíti.  

 

5.6 Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A különböző felekeze-

tek által tartott hittanórák időpontját és helyszínét a hirdetőtáblán talá-

lod meg.  

5.7 Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes 

tankönyvellátásban részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az 

igénylés rendjéről az iskola tankönyvfelelősétől kaphatsz te, vagy kap-

hatnak szüleid részletes felvilágosítást.  

5.8 Ha tartós tankönyvet kölcsönzöl, azt tanév végén le kell adnod a szak-

tanárodnak. Ha ezt elmulasztod, vagy a könyv megrongálódik, akkor ki 

kell fizetned. A következő tanévben csak akkor kölcsönözhetsz, ha az 

előző évi könyvtári tartozásodat rendezted. Az állam által térítésmente-

sen biztosított tankönyveket a könyvtári állományba vétel után veheted 

igénybe, azokat tanév végén le kell adnod.hatályos 2014.09.01. 

5.9 Jogaid gyakorlásához szükséges információkat 

az osztályfőnöködtől, a szüleidtől szülői értekezleteket, fogadóórákat 

követően, Iskolagyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül, a diákön-

kormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg  
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5.10 Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilvánít-

hatsz. Bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselőn keresztül a di-

áktanácsban, a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési sza-

bályzatában foglaltak szerint. 

5.11 Kérdést intézhetsz az iskola igazgatójához. 

5.12 A Szülői Közösséghez vagy annak vezetőségéhez bármikor fordulhatsz, 

amikor az ülésezik.  

5.13 Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről tájékoztatást kaphatsz 

az osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól. 

5.14 A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanára-

id. Egy nap max. két témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Hatodik 

órában csak akkor kell témazáró dolgozatot írnod, ha az adott tárgyból 

az órarendben nincs 1-5. órád. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva egy 

héten belül, rendkívüli esetben két héten belül megkapod a szaktanára-

idtól. 

6. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 

6.1 A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. 

6.2 A szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola 

működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véle-

ményt.  

6.3 Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biz-

tosítja: 

 anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz,  

 helyiség az önkormányzat megbeszéléseihez,  

 kellékek az iskolaújság előállításához, sokszorosításához 

 önkormányzati faliújság, iskolarádió  

 gyakorlókert bevétele 

6.4 A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai 

programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervez-

het.  

6.5 A diákönkormányzat évenkénti egy tanítás nélküli munkanap program-

járól dönt, melyről a nevelőtestület az éves program elfogadásakor 

nyilvánít véleményt.  

6.6 A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § -a részletezi a diákönkor-

mányzat működésének részletetit.  

6.7 A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának szá-

mítanak a tagozatok: alsó tagozat, felső tagozat. 

 

7. A térítési díj, tandíjbefizetés 

 

7.1  Szüleidnek az alábbiakért kell térítést fizetnie: 

 művészeti képzés, 

 hangszerhasználat,  
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 külsős személy által szervezett sportfoglalkozás,  

 étkezés. 

 

7.1.1 Művészeti oktatásban díjfizetés ellenében részesülhetsz. Térítési dí-

jat kell fizetnie szüleidnek, ha csak egy művészeti ág egy tanszakán 

tanulsz, második szak csak tandíj fizetése ellenében vehető igény-

be. Mértékét intézményünk fenntartója  határozza meg. 

A díjak összege tanulmányi eredményedtől függ, és szociális hely-

zeted alapján is kérvényezheted csökkentését. 

Az első félévre vonatkozó díjat az előző tanévi, év végi eredményed 

alapján, a második félévit az adott tanév első féléve alapján állapít-

juk meg. 

Ha hátrányos helyzetű tanuló vagy, mentesülsz a díjfizetés alól. Ezt 

azonban a jegyzői határozat bemutatásával kérned kell. 

A fizetési kötelezettségről szüleidet október illetve március elején 

határozatban értesítjük.  

7.1.2 Hangszerkölcsönzés esetén kölcsönzési díjat kell fizetned. 

 

7.1.3 Ha iskolánkban külsős személy által szervezett sportfoglalkozásra 

jársz, akkor a foglalkozást szervezőnek kell befizetned az általa 

meghatározott térítési díjat, melynek összegéről már a jelentkezé-

sed előtt tájékoztatást kapsz. 

7.1.4 Az étkezési díjakat minden hónap elején a hirdetésben meghatáro-

zott helyen és időpontban kell a szüleidnek befizetni.    

Az étkezési díj megállapítása szüleid vagy általad leadott igazolá-

sok, határozatok figyelembevételével történik. A térítésmentességet 

vagy az 50%-os kedvezményt igazolások hiányában nem veheted 

igénybe. 

 

 

 II. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések 

 

A Házirendet a nevelőtestület 2012. november 21-én ,( módosítását 2014. 

aug.25-én) tartott értekezletén fogadta el, a Szülői Közösség 2012. november 5-

én, a Diákönkormányzat 2012. november 5-én  a Házirendben foglaltakat meg-

tárgyalta, azzal egyetértett. 

 

A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően kétévenként felülvizs-

gálja. Hatálybalépés napja: 2013. január 1. 

 

Miovecz János 
Igazgató 

 


