LICEUL TEHNOLOGIC „VENCZEL JÓZSEF”
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BELSŐ RENDSZABÁLYZAT
2014 – 2015
TANULÓKRA ÉS SZÜLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (KIVONAT)
I. A tanulók
1. A tanulói minőség gyakorlása
A Venczel József Szakközépiskola diákjának lenni egyben egy civilizált magatartást is jelent, mind
az iskolában, mind azon kívül is. A civilizált magatartás a következőket foglalja magába:
a. tisztelettudó viselkedés a tanárokkal, diáktársakkal, az iskola kisegítő személyzetével
szemben
b. az erőszak, agresszivitás bármilyen formájának kerülése
c. a konfliktusos helyzetek párbeszéddel történő, az iskola rendszabályzatának megfelelő
megoldása (esetenként az osztályfőnök vagy az igazgatóság segítségével).
d. a tanulóknak és szüleiknek joguk van a szaktanárral, az osztályfőnökkel, az intézmény
igazgatójával, pszihológusával személyes beszélgetésre, ezen igény bejelentésétől számított
egy héten belül.
e. az iskolai tulajdon és a személyes javak (osztálytárs, iskolatárs tulajdona) megőrzése,
rongálásának kerülése
f. felelősségtudat az iskolai feladatok elvégzésében, feladatvállalás az osztály/iskola
problémáinak megoldásában
g. nyugodt légkörben zajló tanórák biztosítása, függetlenül a tantárgy vagy a tanár személyétől
h. a tanulói minőség gyakorlása feltételezi a tanórákon és az iskolán kívüli szabadidős
tevékenységeken, rendezvényeken való részvételt. A megszabott alkalmakon kötelező az
ünnepi öltözet viselése: fekete vagy sötétkék nadrág/szoknya, valamint ing.
i. a tanulók jelenlétét az órákon minden tanár számon tartja. Azoknak a tanulóknak, akik
zavarják az órákat a Tanári Tanácsban való megbeszélés után kiszabjuk a büntetésüket.
j. a hiányzásokat az osztályfőnök heti rendszerességgel igazolja, orvosi vagy szülői igazolás
alapján. A szülő egy tanévben 3 napot igazolhat félévenként.
k. az osztályfőnök a hiányzást legkésőbb az igazolás kézbesítésétől számított egy héten belül
igazolja. A tanuló a hiányzást követő 10 napon belül köteles átadni az igazolást, ellenkező
esetben a hiányzásai igazolatlannak minősülnek.
l. az iskola igazgatója vagy az igazgatóhelyettes (indokolt esetben) a szülő/nevelő/sportklub
stb. kérése alapján hagyja jóvá a hosszabb ideig tartó hiányzást a sportoló vagy kulturális
tevékenységen részt vevő tanulók számára, valamint azok számára, akik az iskola által
szervezett különféle programokon, pályázatokon vesznek részt.
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2. A tanuló/k jogai
A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől
az időponttól kezdve gyakorolhatja.
A tanuló(k) joga, hogy:
a. adottságainak és képességeinek megfelelően nevelésben és oktatásban részesüljön
b. IX. és X. osztályban ingyenes tankönyvet kapjon.
c. minden tanév első osztályfőnöki óráján megismerje a tanév szerkezetét, az órarendet, a
szünidők tartamát, a gyakorlati hetek periódusát, a tanítás nélküli munkanapok, ünnepek és
fogadóórák időpontját
d. az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.
e. nyilvános dicséretben, díjakban részesüljön.
f. Választhat képviselőt, illetve megválasztható a Diáktanács (DT) tisztségviselőjének. Az
osztályok diákképviselői az iskola Diáktanácsát alkotják, amely saját szabályzat szerint
működik. A Diáktanács képviselője – meghívásra – részt vehet a Vezetőtanács ülésein.
g. létrehozhat különböző köröket, társulásokat az iskola vezetőségének jóváhagyásával.
h. diákújságot, szórólapokat szerkeszthet és terjeszthet, de azok nem sérthetik sem a törvény,
sem a belső rendszabályzat előírásait.
i. ösztöndíjban, anyagi támogatásban részesülhet. Az állam kiváltképpen a kiemelkedő
teljesítményű és a szociális gondokkal küszködő diákokat támogatja.
j. ingyenes pszicho-pedagógiai tanácsadásban részesülhet az iskolában.
k. segítséget kérjen tanulása során, a tananyaggal kapcsolatban kérdéseket fogalmazzon meg
tanórán (vagy a tanárral való előzetes egyeztetés után tanórán kívül).
l. látogassa az iskola létesítményeit (könyvtár, titkárság, könyvelőség, fénymásoló iroda,
orvosi rendelő) a tanórákon kívül, a kifüggesztett program alapján
3. A tanulók kötelességei
A tanuló(k) kötelessége, hogy:
a. járjon iskolába, rendszeresen készüljön a tanórákra
b. figyeljen és képességeinek megfelelően aktívan vegyen részt a tanórai munkában
c. becsengetés után az osztályteremben tartózkodjon és ott fegyelmezetten várja a tanárt
d. a tanórán mobiltelefont, audio lejátszót kikapcsolt állapotban a táskában tartsa
e. ismerje és tartsa be az iskolák működésére vonatkozó szabályokat
f. óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi,
környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályokat. Amennyiben másokat veszélyeztető
állapotot vagy balesetet észlel, azonnal jelentse az ügyeletes tanárnak.
g. teljesítsen szolgálatot az osztályban és az iskolában valamint végezze el a szolgálattal járó
feladatait.
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h. mindig hozza magával a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést, az ellenőrző
könyvét az órákra. A tanulók kötelesek magukkal hozni az ellenőrzőjüket és beíratni a
jegyeket.
i. őrizze meg a tisztaságot az iskola termeiben, a folyósokon és az udvaron.
j. ízléses öltözetben, testékszerek (piercing) nélkül jelenjen meg az iskolában. Ha a tanár
kirívó öltözetű, testékszeres tanulót lát, értesíti az osztályfőnököt.
k. viselkedése legyen civilizált, kulturált mind az iskolán belül, mind azon kívül.
Magatartásával mutasson példát.
l. tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és diáktársait, nemtől,
nemzetiségtől, vallástól, társadalmi/szociális helyzettől függetlenül
m. tanórán kívül, a kifüggesztett órarend szerint vegye igénybe az iskola létesítményeit
(könyvtár, titkárság, könyvelőség, fénymásoló iroda, orvosi rendelő)
n. részt vegyen a testnevelés órákon az azok alól felmentett tanuló is. Ellenkező esetben a
hiányzása igazolatlan.
o. szolgáltassa vissza az év végén a tankönyveket jó állapotban.
p. vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje.
4. Tiltások
A Venczel József Szakközépiskola diákjainak tilos:
a. iskolai dokumentumokat (napló, ellenőrző, anyakönyvi kivonat stb.) hamisítani vagy
tönkretenni.
b. az iskola javait (felszerelését, berendezését) rongálni.
c. a tantermekben ízléstelen dolgokat kifüggeszteni.
d. idegen személyek behívása az iskolába, osztályba.
e. olyan tevékenységeket szervezni vagy ezekben részt venni, amelyek zavarják az iskolai élet
zavartalan működését vagy ártanak az iskola hírnevének.
f. a bejáratokat elzárni.
g. az iskola területén alkoholt, drogot fogyasztani, cigarettázni, szerencsejátékokban részt
venni.
h. obszcén vagy pornográf képeket, folyóiratokat az iskola területére behozni vagy terjeszteni
i. a mobiltelefonokat órán használni. A diákok nem használhatnak az iskola területén
fényképezőgépet, kamerát, nem vetethetik fel az óra kép- és hanganyagát. Az ilyen jellegű
fotók, filmek, hanganyagok engedélyezetlen lejátszása bármilyen helyen és formában
szigorúan tilos.
j. fenyegető, pánikot keltő bejelentéseket tenni.
k. diáktársaikkal vagy az iskola alkalmazottaival sértő, agresszív módon beszélni.
l. agresszív magatartást tanúsítani másokkal szemben.
m. az iskola épületébe különféle kémiai alapú spray-ket, petárdákat behozni.
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n. biciklit, motorkerékpárt, görkorcsolyát, gördeszkát, elektronikus játékokat, állatokat,
kártyát, sakkot /táblét behozni az iskolába.
o. rock-os, sátánista, náci stb. jellegű öltözetben megjelenni.
p. a politikai jellegű tevékenység és propaganda.
q. lopást elkövetni, másokat megalázni, zsarolni, életveszélyesen megfenyegetni másokat.
r. a tankönyvek és a könyvtári könyvek rongálása.
s. az állam függetlenségét, törvényeit, érdekeit sértő vagy erőszakra késztető írott anyagokat
behozni.
t. saját vagy más személyek identitását (személyazonosságát) tagadni/hazudni róla.
u. puskázni. A puskázásért járó büntetést a tanár rója ki.
5. A tanulók jutalmazása, díjazása
a. A kiváló teljesítményű diákok jogosultak nyilvános dicséretre, érdemösztöndíjra,
oklevelekre, díjakra.
b. Azok a tanulók kaphatnak díjat, akik az osztályban a 3 legmagasabb tanulmányi átlagot
érték el vagy versenyeken díjakat nyertek vagy akik szakmailag a legjobbaknak
bizonyultak.
c. Azok a diákok, akik példamutató magatartást tanúsítnak, vagy képességeikhez mérten
folyamatosan jó tanulmányi eredményt értek el, vagy az osztályuk, illetve az iskola
érdekében közösségi munkát végeznek, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken,
vetélkedőn vesznek részt, esetleg bármely más módon hozzájárulnak az iskola hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomba részesíti őket.
d. 4.) Az iskolai jutalmazás formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói
dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél és tárgyjutalom.
6. A tanulók büntetése
(1) Azok a tanulók, akik megszegik a törvényt vagy az iskolai rendszabályzatokat, büntethetők.
(2) Lehetséges büntetések: egyéni figyelmeztetés/megrovás szóban, osztály/Tanári Tanács előtti
megrovás, írásbeli figyelmeztetés, ösztöndíjmegvonás, fegyelmi áthelyezés más osztályba/iskolába,
kicsapási értesítés, kicsapás.
Az iskolai rendszabályzatok értelmében a büntetések a magaviseleti jegy levonásával járnak.
Kihágás
Büntetés
1. Nem megfelelő öltözetben való 1. szóbeli figyelmeztetés az osztály előtt
megjelenés
2. a szülők értesítése
3. 1 jegy levonás a magaviseletből
2. Ellenőrző hiánya vagy megrongálása
1. szóbeli figyelmeztetés az osztály előtt
2. a szülők értesítése
3. 1 jegy levonás a magaviseletből
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3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Rocker, sátánista, náci stb. jellegű 1. nem tartózkodhatnak az iskolában, hazaküldés
öltözet, jelvények viselése
2. a szülők értesítése
Indokolatlan késés az óráról
igazoltatlan hiányzás
Igazolatlan hiányzás az órákról
IX-X. osztályban: minden 10 hiányzás vagy egy
tantárgyból az órák számának 10%-ról való hiányzás
– 1 jegy levonás a magaviseleti jegyből.

Késlekedés a könyvtári
visszaszolgáltatásával, a
vissza nem adása
Bármilyen beírás a naplóba

XI-XII. osztályban: 20 igazolatlan hiányzás vagy egy
tantárgyból az órák számának 15%-ról való hiányzás
– kicsapási értesítés.
30 igazolatlan óra – második kicsapási értesítés.
40 igazolatlan óra – kicsapás.
könyvek - nem kölcsönözhet könyvet egy hónapig
könyvek - a könyv árának megtérítése

IX-X: 6-os magaviselet
XI-XII: kicsapás
Iskolai
dokumentumok
lopása, IX-X: 6-os magaviselet
rongálása, jegyek beírása/javítása az XI-XII: kicsapás
ellenőrzőben
Lopás
1. a lopott tárgy visszaszolgáltatása vagy értékének
kifizetése és magaviselet jegy levonása két jeggyel
2. a Rendőrség értesítése ha szükséges
3. kicsapás
A tantermek/ laborok felszerelésének, 1. a megrongált tárgyak vagy a szükséges
berendezésének rongálása
munkálatok kifizetése
2. magaviseleti jegy levonása egy jeggyel
3. amennyiben a kár nem térül meg teljes egészében:
6-os alatti magaviseleti jegy
4. szülők értesítése
Az ingyenes tankönyvek elveszítése
a tankönyvek árának megtérítése
Szerencsejáték
1. írásbeli figyelmeztetés
Tiltott
tartalmú
nyomtatványok 2. 6-os magaviseleti jegy
behozatala az iskolába
Rendzavarás, tüntetés szervezése, az 1. a szülők beidézése
iskola bejáratainak eltorlaszolása
2. 6-os magaviseleti jegy
3. kicsapási értesítés
Alkohol,
drog,
kábítószerek 1. a szülők beidézése és magaviseleti jegy levonása
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

fogyasztása az iskolában/ az iskola
területén
az iskola épületébe különféle kémiai
alapú spray-ket, petárdák használata
Cigarettázás (beleértve az elektronikus
szivart is) az iskolában/az iskola
területén
Fehér fegyverek, veszélyes eszközök,
pornográf nyomtatványok behozatala
az iskolába
Bármilyen felvétel készítése a tanórán

6-osra, valamint kicsapási figyelmeztetés kiküldése
2. a Rendőrség értesítése
IX-X: 6-os magaviselet
XI-XII: kicsapás 3-5 napra
Nyilatkozat írása amit aláír a szülő
1 jegy levonás a magaviseletből minden alkalommal

1. a szülők beidézése és 6-os magaviseleti jegy
2. kicsapási figyelmeztetés kiküldése
3. szükség esetén a Rendőrség értesítése
1. az elektronikus eszköz elvétele
2. a szülők értesítése és 2 jegy levonás a magaviseleti
jegyből
Pánikkeltés az iskolában
1. a Rendőrség értesítése
2. kicsapási értesítés
Közönséges, durva beszéd, szóbeli 1. a szülők beidézése
bántalmazás, fizikai bántalmazás, 2. 2-4 jegy levonás a magaviseletből
verekedés
A tanórák normális menetének 1. egyéni figyelmeztetés
ismételt zavarása
2. megbeszélés az osztály tanári tanácsában
3. 2 jegy levonás a magaviseletből
A
számítógépek
beállításainak 2 jegy levonás a magaviseletből
módosítása
A szolgálatos tanuló feladatainak személyes figyelmeztetés
mulasztása
magaviselet jegy levonása

24. Rendezvényszervezés
az
iskola 1 jegy levonás a magaviseletből
vezetőségének engedélye és az
osztályfőnök jelenléte nélkül
25. Mobiltelefonok használata az órákon
1. a tanuló figyelmeztetése, az eszköz elvétele
2. a tanuló nyilatkozatot ír, amelyet az
osztályfőnöke aláír
3. a telefonkészülék visszaszolgáltatása
4. 1 jegy levonás a magaviseletből minden
alkalommal
1. Minden büntetést a tanuló tudomására kell hozni. A súlyosabb büntetésekről a szülő vagy a
nagykorú tanuló írásbeli értesítést kap.
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2. A büntetés beíródik a tanuló anyakönyvébe, az osztálynaplóba, valamint az osztály
évi/félévi beszámolójába
3. A magaviselet levonásával járó büntetés adott esetekben félév/év végéig visszavonható ha
büntetett tanuló viselkedése kifogástalan.
4. Abban az esetben ha a kihágást/rongálást elkövető személye ismeretlen az anyagi felelősség
az egész osztályt terheli
8. A tanulók áthelyezése
(1) A tanulók áthelyezése az érvényben lévő szabályzatok alapján történik.
(2) A tanulóknak joguk van kérni az áthelyezésüket más iskolába, más szakra, más tagozatra, de csak
abban az esetben írhatók át, ha a különbözeti vizsgáik sikerülnek.
(3) Végzősök nem helyezhetők át, csak ha ugyanolyan tagozatra, szakra mennek.
(4) Az áthelyezett tanulókkal az osztályfőnök 3 napon belül köteles ismertetni iskolánk belső
rendszabályzatát.
(5) A IX- es diákok csak az első félév végén mehetnek át más osztályba, ha a bejutási jegyük legalább
akkora, mint a másik osztályba utolsónak bejutott tanulóé.
(6) A szakközépiskolás tanulók kérhetik az áthelyezésüket:
a) egy másik, ugyanolyan szakos osztályba
b) szakot váltva, ha sikerültek a különbözeti vizsgáik és a másik osztályban a létszám nem haladja
meg a 30-at.
II. A szülők jogai és kötelességei
A szülőknek a következő jogaik és kötelességeik vannak:
1. a tanulók szülei kötelesek aláírni és betartani a Partneri egyezményt a nevelésért, amelyet az
intézménnyel kötöttek
2. tartsa a kapcsolatot az iskolával, érdeklődjön a tanuló iskolai helyzetéről
3. járuljon hozzá az iskola erkölcsi és anyagi alapjainak gyarapításához, illetve az oktatói,
nevelői folyamathoz
4. jelenjenek meg a szülői értekezleteken, az iskolában, ha az osztályfőnök vagy az
igazgatóság kéri
5. a szülőnek (tanulónak) joga van gyerekének írásbeli jegyét megóvni a kiközlés után 5 napon
belül
6. ha a kapott eredménnyel nincs megelégedve írásban kérheti az intézmény vezetőségét, hogy
újraértékeljék a tanuló tudását (nem javítható a felelésre, gyakorlatra kapott jegy)
7. az újrajavításra az igazgató két másik tanárt nevez ki
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8. a szülők felelnek anyagilag a tanuló által elkövetett rongálások javításáért, a tönkretett javak
pótlásáért
9. ismerniük kell a belső rendszabályzat előírásait
10. az iskolával folytatott szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során tiszteletben kell tartaniuk a
tanárok szakmai és személyiségi jogait
11. tiszteletben kell tartaniuk a gyermekvédelmi törvényeket
12. a szülőknek tilos a tanórák alatt az osztálytermekbe menni, kivéve, ha az osztályfőnök hívta
őket
Az iskolánk diákjainak szülei a következő formában tevékenykedhetnek:
SZÜLŐI TANÁCS (Adunarea generală a părinţilor)
SZÜLŐI BIZOTTSÁG (Comitetul de părinţi)
SZÜLŐI EGYESÜLET (Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi)
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