
Isk'olai rendtartSs

Eztaziskolai rendtart6st, mely a somorjai Mad6ch Imre Magyar TannyelviGimniziumban
foly6 tanft6st 6ltaliinos 6rv6nnyel szabillyozza, az iskola igazgatljaadja ki a kdz6piskolikr6l
sz6l6 t6rv6nnyel 6s a miniszt6rium ide vonatkoz6 rendelet6vel <isszhangban.
Az oszthlyfilnrik a tan6v els6 oszt6lyf6ndki 6ra1an kdteles ismertetni a tanul6kkal az iskolai
rendtartiis szdveg6t.

I. A tanul6k alapvet6 jogai

A tanul6nak joga van:

1. Az iskolai 6lettel, saj6t szem6lyiikkel kapcsolatos k6rd6sekkel, probl6m6kkal
oszt6lyf 6nriktikhdz,tanixaih,hozvagyaziskolavezet6shezfordulni

2. Kultur6ltan v6lem6nyt nyilvdnftani, javaslattal elni az iskola mrikdd6s6vel, az iskolai 6let
valamennyi k6rd6s6vel kapcsolatban

3. A dirlkkdzgytil6s nyilvrlnossilga el6tt kdz6rdekri javaslatokat el6terjeszteni, jogs6relmeket
bejelenteni

4. Ir6sban megfogalmazott panaszaira, felvetett k6rd6seire 15 tanft6si napon beliildrdemi
vdlaszt kapni

A tanul6 szem6lyis6gi jogainak tiszteletben tartdsa

1. A tanul6val szemben fizikai vagy lelki er6szakot nem alkalmazhatnak.Megalaz6
biintet6snek vagy brln6sm6dnak nem vethetik al5.

2. A tanul6nak joga, hogy ellene kollektiv biintetdst ne alkalmazzanak, azazmdsok
vi selked6 se, magatartdsa miatt 6t hdtr 6ny ne 6rj e.

3. A tanul5 joga, hogy szem6lyes kapcsolatait ne korl6tozzik mindaddig, arnig azok m6sok
jogait vagy a kozizlest nem s6rtik.

4. A tanul6 joga, hogy villaszt6 6s vSlaszthat6 legyen a di5k6rdekeket k6pvisel6
szervezetekbe.

5. A tanul6 adatait az iskola biztons6gos koriilm6nyek k<iz<itt kezeli
6. A tanul6nak joga, hogy r6szt vegyen az iskola kultur6lis 6let6ben, iskolai tanulm6nyi

versenyeke n, pdly iaatokon.
7. A tanul6nak joga, hogy ig6nybe vegye az iskola kcinyvtar6t 6s m6s kultur6lis

szolgdltatdsait, szbmit6g6pes term6t. Az iskolai rendezv6nyeken az iskola
sportfelszerel6seit 6s 16te sitm6nyeit t6rit6smente sen hasznalj a.

8. A tanul6nak joga, hogy hozz6jusson a tanulm[nyai folytat6sahoz 6s jogai gyakorl6sdhoz
sztiks6ges inform6ci6khoz. E joga 6rv6nyestil6se 6rdek6ben a tanul6 a toviibbtanul6si
tigyekkel megbizott pedag6gushoz fordulhat k6rd6seivel, valamint hasznilhatja az
iskol6ban megtakllhat6'tov6bbtanul6si 6s j ogi dokumentumokat.

9. A tanul6nak joga, hogy k6rje fel6vi vagy 6v v6gi 6rdemjegy6nek feliilvizsgillatfit. A
hat6lyos iogsiabalyok figyelembe v6tel6r[i rulgetie, virsgiiiotts6g el6tt adhat szitmot
tud6sar61.

10. Ha a tanu16 tgy 6rzi, hogy b6rmely jogrlnak gyakorl6s6ban megs6rtett6k, segits6g6rt
fordulhat oszt6lyfondkdhez, a diakdnkormimyzathoz, illetve panaszt tehet az iskola
igazgat6jiniil 6s a trirv6nyben meghatirozottak szerint k6rheti az 6t 6rt s6relem orvosl6s6t.



II. A tanul6 alapvet6 kdtelessdgei

1. a tano#n pontosan megjelenni, 6s r6szt venni a kritelez6 6s az illtala vfilasrtofi
foglalkoz6sokon (a tanit6s megkezd6se el6tt tizperccel az iskolSban kell lennie )

2. eleget tenni - rendszeres munk6val 6s fegyelmezettmagatart6ssal - k6pess6geinek
megfelel6 tanirlm6nyi k<itelezetts6g6nek

3. tanul6trlrsai tanul6shoz va16 jog6t magatartds6val nem korliltozni
4. tan6rai felszerel6s6t 6s ellen6rz6 kdnlv6t naponta az iskolSba mag6val hozni
5. az iskola vezetbi,tanirai, alkalmazottai, tinul6tdrsai emberi m61t6s6g6t 6s jogait

tiszteletben tartani
6. az egymhs kdzdtti 6rintkez6sben kultur6lt viselked6st tantsitani
7. a kciz<is tulajdont (az iskola 6piilet6t, berendez6seit 6s felszerel6seit) v6deni, azokat

kultur6ltan hasznSlni
8. a tisztasigrafokozottan vigyiuni
9. szem6lyes holmijilra, nagy 6rt6kii tixgyaira szem6lyes felel6ss6ggel, fokozott gonddal

vigyiz:ni
10. iskolai 6s egy6b (keriileti, orsz6gos) versenyeken isko16j6t legjobb tud6sa szerint

k6pviselni
ll. az 6rdemjegyeketazitzenbfizetben felttintetni 6s azokata sziil6vel alfiiratni

III.A tanitits rendje

1. A tanit6si 6nlk: 1. 8,00 - 8,45
2. 8,50 - 9,35
3. 9,50 - 10,35
4. 10,45 - 11,30
5. 11,35 - 12,20

eb6dsztinet
6. 12,50 - 13,35
7. 13,40 - 14,25

8. 14,30 - 15,15

2. Atanitirs az iskolaigazgat6 6ltal j6vdhagyott 6rarend szerint folyik.

IV. A tanit6s a161 va16 felment6s

l. A testnevel6s a161 (rdszlegesen vagy teljesen) orvosi rendeletre az igazgatl ad
felment6st. A felment6sre szolg6l6 orvosi igazolilst a tanul6 a szakos tanrlrnak adja le.

2. A ktil<inlegesen tehets6ges tanul6k szitmiraaz iskola igazgat6jaenged6lyezheti az
individu6lis tanterv szerint val6 tanulist.

3. A kiilfblddn, hasonl6 kinyzatt iskoliban va16 tanul6st azigazgat6 enged6lyezheti.
Sziiks6g eset6n ktilcinbcizeti vizsg6k let6tel6t rendelheti el, legt0bb hdrom t6rgyb6l.

4. Betegs6g miatt (ha atananyagjellege ezt megengedi) azigazgat6 engedelyezheti a
vizsgilcraval6 otthoni felk6sziil6st 6s azok let6tel6t me$ratirozott idSpontban.



Y. Az iskolal6togat6s

1. A tanul6 a tanit6son az 6rarend szerint vesz rdszt. Az els6 tanit6si 6ra el6tt,
csenget6skor az osztdlyban van.

2. Az iskola teriilet6t atanitds megkezd6se utiin az 6rarend szerinti utols6 6ra
befejez6s6ig csak tanixi enged6llyel hagyhatja el. A tanul6 az eb6dsziinet ideje alatt
sem hagyhatja el az iskola tertilet6t.

3. Egy tanit6si napn6l rdvidebb hifunyzds eset6n atanitfusi 6r6kr6l, az osztillyfbnok
beleegyez6se utiln, az ilrikat tanit6 tanrirok engedhetik el a tanul6t.

4. Egy tanit6si napra az osztilyfon<ik, k6t vagy t<ibb tanit6si napra azigazgat6 engedheti
el a tanul6t.

5. Sztil6i vagy orvosi igazol6st az erre szolgril6 kiskdnyvben kell felttintetni.
6. A tanit6si &ar6l val6 k6s6s ok5t a tanul6 sz6ban jelenti az 6r6ttanit6 tan6rnak. A

tanitr a k6s6st bejegyzi az oszthlykonlvbe.
7. A tanit6si 6nir61 val6 indokolatlan k6s6s miatt a tanflr az 6r6n val6 hi6nyz6st nem

igazolja.
7. Az egdsztanit6si 6rix6l, napr6l, napokr6l val6hi6nyz6st a tanul6 az iskol6ba

6rkez6skor, de legk6s6bb 6t napon beltil az oszt6lyfonOknek (amenyiben nincs jelen
azigazgatbhelyettesnek ) a sziil6t6l vagy az orvost6l val6 ir6sbeli igazolSssal
igazolja.

8. Ha el6re nem ismert okb61 branyzik a tanul6, ahiinyzirs m6sodik napja utiin a sztil6
kriteles jelezru ahrimyzds okifi.

9. Ha a tanul6 5 napig folyamatosanigazolatlanul hi6nyzik, irdsbeli figyelmeztetdst kap
azigazgat6t6l. Ha a figyelmeztetet6s klzhezvdtele utan l0 napig nemlifiogatja az
iskol6t, elbocs6that6.

10. A sztil<i feldvente legfeljebb k6t alkalommaligazolhatja gyermeke hi{nyzdsilt, ebb6l
egy igazolils sem haladhatja meg a 3 napot. Egy6bk6nt orvosi illetve egydb hivatalos
igazol6s sziiks6ges.

11. Az orvosi igazol6st a sztil6 kdteles alilirdsival meger6siteni.
12. Ha a tanul6 ery neryed6v vary f6l6v sorin valamely tantfrry 6riinak 30Vo-At

elmulasztja, a szakos tanhr kezdem6nyezheti a di6k bizottsig el6tti
vwsgfiztati'sitt

13. Ha av6gzils (neryedikes vary oktdv6s) di6k ery negred6v sor{n valamely
tanthrgr6r6inak 30oh-6t elmulasztja, a szakos tanir kdtelez6en kezdem6nyezia
di6k bizottsig eldtti vizsgi.ztatfisht az 6rintett id6szak alatt itvett vary 6tism6telt
tananyagb6l. A hiinyzrflsokat a szakos tanir iisszegzi az els6 neryed6v v6g6n,
majd az els6 f6l6v v6g6n az egilsz f6l6vre vonatkoz6lag (hasonl6an a II. f6l6vben
is). :,

I 4. Az igazolatlan hiinyzds fegyelmi v6ts6g:
. ogy f616v sorrln 3 igazolatlan 6rahiinyzds eset6n a tanul6 oszt6lyf6ndki

megrov6sban r6szesiil.
o egy f616v sorrln 6 6raigazolatlan hiinyzils eset6n a tanul6 igazgat6i

megrovdsban r6szesiil.
o egy f616v sorrln 7 6raigazolatlan hiinyzds eset6n a pedag6giai tandcs a

magaviseleti jegy egy fokozattal val6 ront6sSval biintet.
Indokolt esetben az osrtillyfbndk kevesebb igazolatlan 6ra el6r6sekor is javasolhatja a
magaviseleti j egy ront6s6t.

15. 60 6raigazolatlanhiinyzds eset6n a tanul6t el lehet bocs6tani az iskol6b6l.



1.

2.

J.

4.

VI. Viselked6s az iskol6ban

Az iskola 6piilet6t 7,15-kor nyitjak, a tanit6s 8,00-kor kezd6dik: a tanul6k az iskola
6piilet6t 1egk6s6bb 16,00-ig elhagyjrik. Kiv6telt csakazigazgat6 enged6lyezhet
(szakkdrdk 6s egy6b tanfir 6ltal feltigyelt tev6kenys6g eset6n).

Az iskol6ban a tanul6 fels6 ruhdjSt ( kab6tj6Q az ilLtdzoben hagyja. Az iskol6ban
l6bbelit vilt, av6ltott l6bbeliben csak az iskol6ban tart6zkodik. A testnevel6sre el6frt
felszerel6st a tanul6 az osiliiybantxthatla, de hetente legal6bb egyszer hazaviszl
A diak asajht holmij66rt felel6ss6ggel tartozik. A dirlkok nem hozhatnakbe az iskol6ba
olyan tfirgyakat,6llatokat, melyek a tanul6shoznem sztiks6gesek, amelyek mSsok testi
6ps6g6t, eg6szsdg6t veszdlyeztethetik (viry6, szur6 eszkdzrlk, fegyvernek min6siil6
targyak stb.), tov6bb6 nagy 6rt6kri targyakat 6s nagyobb p6nz<isszeget.

A tanul6 kim6li az iskola6piiletet 6s felszerel6s6t, a tankdnyveket, atanszereket 6s a

kdlcsrinz<itt targyakat. Az iskola leltrlri targyaiban6s berendez6s6ben okozott kirta
tanul6 (t6rvdnyes k6pvisel6je) a Polgriri Tcirv6nykdnyv 6rtelm6ben ktiteles
megt6riteni.
A tanul6 a gyakorlati foglalkoz6sokon betartja a munkabiztons6gi, eg6szs6gv6delmi 6s

trizv6delmi el6ir6sokat. Ezekkel az osilirlyfonoki 6rakon ismerkedik meg.
K<irnyezetiink vddelme 6rdek6ben a dirlk kdteles a szemetet a szemetesben elhelyezni,
az iskola birtorait 6s helyis6geit rendeltet6sszer[ien haszndlni, aztdvar rendj6t 6vni.
Megsz6lftris, k<iszdn6s.

A tanu16 atanitrt a napszaknak megfelel6en koszrinti. P1.: J6 reggelt kivrlnok! J6 napot
kiv6nok! A tanu16 atanilrtmaginza, s ,,tan6rn6",ill. ,,tanir fr" megsz6lit6ssal illeti.
Ugyanigy kdszdnti az iskoliiba l6togat6 feln6tteket, a szomszdd iskola tanirait. A
tanitdsi 6rAra erkez6 vagy onnan tixozS tanirt fel6ll6ssal kriszdnti.
A hetesek feladatai: Ugyelnek atisztasigra, ellkdszitik a tanul5shoz sziiks6ges
eszkdzdket. Minden 6ra elej6n jelentik ahiSnyz6kat. Ot perccel az 6rakezdete utan
jelzika tantesttiletben vagy azigazgat6ndl,haatandrhifunyzik. A tanteremben 16v6

seg6deszk<iz<ik valamintbitorzat megrong6l5s6t azonnaljelentik az osztalyfbnriknek.
A tanft6si 6ra lefolydsa.
Ha a tanul6 valamilyen okb6l nem k6sziilt az 6rira, a tanit6si 6ra kezdete el6tt sz6ban
jelzi atan6rnak. A tanteremben a tanul6 az tildsrend szerint foglal helyet, hacsak atanir
m6sk6ppen nem rendelkezik. Tankrinyveit, fiizeteit 6s tanszereit atanix rendelkez6sei
szerint hozzaaz iskol6ba, 6s haszn6lja a tanftfsi 6rdn. Ugyanez vonatkozik oszt6lycsere
eset6n is. A szaktermekbe csak a szakos tan6r enged6ly6vel 16phet a tanul6. A felel6s
form6ir61 (a padban tilve, 6llva, atdblandl) atanfu rendelkezik.
Tilos mobiltelefont 6s sz6rakoztat6 elektronikai eszkdzoket, k6sztil6keket tan6r6n,
illetve tan6rSn kivtili foglalkoz6sokon (pl. szakkdrdk) haszndlni. Az 6ritkon ezeket az

eszkcizdket kikapcsolt 6llapotban, elzdwa kell tartani. A tanft6si 6ra alatt atanir
enged6lye n61kti1 szigoruan tilos k6p- vagy hangfelv6telt k6szfteni. Elvrirjuk, hogy az

6riikon a dirlk ne egyen, igyon, rig6zzon, illetve ne folytasson 6rai munkSt zavar6
tev6kenys6get.
Ha a tanul6 magatartSsdval zavaqa az 6ramenet6t, atanix sz6ban ftgyelmezteti a
di6kot. Ha ezutin a di6k magatartilsa nem villtozik, atanir az osztdlykonyvbe bejegyzi
azt:

o k6t bejegyz6s eset6n a dirlk oszt6lyf6n<iki megrov6sban r6szestil
. n6gy bejegyz6s eset6n a tanul6 igazgat6i megrovSsban r6szestil
o n6gyn61 tdbb bejegyz6s eset6n a pedag6giai tan6cs foglalkozik az esettel

6 s a magavi s e I eti j e gy ro nt6s 6t kezdemerry ezheti
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A tanul6k az ltteremben az eb6dszinet idejdn eb6delhetnek, megfelel6 <iltdzetben ( a
gyakorlaton hasznilt kdpenyben 6s tomafelszerel6sben tilos az 6tterembe menni). Az
dtteremben csak az eb6dj eggyel rendelkez<ik tart6zkodhatnak.
Magasabb rendri jogszab5lyok 6rtelm6ben az iskola egdsztertilet6n, valamint az iskolai
rendezv6nyeken tilos a dohhnyzbs, a szeszesital 6s a k6bit6szer tiiroliisa, fogyasztdsal, Ez
a tilalom 6rv6nyes az iskoltln kiviili kcizcis rendezv6nyek tartamara is (kir6ndulSsok,
sitirra, iinnepi rendezvdnyek). Amennyiben a diak az eg6szs6gre k6ros, tiltott szert
(szeszesital, doh6nytffi stb.) birtokol vagy fogyxzt, fegyelmi v6ts6get (k6bit6szerrel
val6 vissza6l6s eset6ben btincselekm6nyt) kdvet el.
Tilos alkohol vagy k6bit6szer hat6sa alatt az iskola tertilet6re l6pni.

VII. A tanit6son kfvtili tevdkenys6gek

A tanitason kiviili tev6kenys6gek kdz6 tartozik: sporttev6kenys6g
tanulmdnyi versenyek
szakkdrdk
sz6r akoztat6 6 s szej dvetelek
tinnep6lyek
iskolai kirandul6sok

Ezekatanitiison kfviili 6r6kban szewezodnek, hogy a tanul6k 6rdekl6d6s szerintr6szt
vehessenek rajtuk. A szakk<irok azigazgatl 6ltal j6v1hagyott terv szerint miikcidnek.
Azokat arendezvdnyeket, amelyek nem rendszeresek, azigazgat6hagyjaj6vil. Minden
rendezv6nynek van felel6s szewezoje, sztiks6g eset6n feliigyelet.
Az iskolai tinnep6lyeken (tan6.mytt6,tandvzix6, ballag6s) a tanul6k megjelen6se
kritelez6. Az tinnepdlyekre, rendezv6nyekre a tanul6k meghivhatj6k sziileiket,
rokonaikat (p1. tan6vnyits,tandvz[r6,ballagils, szalagavat6bdl). Az iskolai k6z<iss6g

tinnepdlyes risszej<ivetelei ktils6s6geiben is megkiildnbdztettek, ezdrt az iinnepl6 ruha
visel6se kdte1ez6. Ugyanez vonatkozik az erettsdgi vizsg6kra is.
Tanulmrlnyi-, 6s iskolai kir6ndulisok
A tanulmdnyi- 6s iskolai kirandul6sok terv6t az iskola munkatervetartalmazza.
R6szletes utitervi.iket azigazgat6hagyjajbvil. A kirdndul6s kezdete el6tt a szewezl
tan6rok 6s a di6kok a15ir6sukka1 igazoljak a bizons6gi szab6lyok betartdsht.

VIII. Az iskolai rendtart 6s hatilly a

Ezaz iskolai rendtart6s a Somorjai Mad6ch Imre Magyar Tannyelvti Gimnazium
minden tanul6j6ra vonatkozik 6s visszavon6sig 6rv6nyes. Betart6sa 1ehet6v6 teszi a rendszeres

6s eredm6nyes tanul5st. Be nem tart6sa figyelmeztot6st, majd fegyelmi elj6r6st vonhat maga

ut6n.

Somorja, 2014. szeptember 1.
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az iskola igazgat6ja


