A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium házirendje
I. Bevezető
A házirend jogi alapja a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet, továbbá ezek módosításai. A házirend jogforrás.
II. A házirend vonatkozási köre
A házirend szabályai vonatkoznak: a tanulóra, a szülőre, illetve a gyermek törvényes képviselőjére, a
pedagógusra és az iskola más alkalmazottjára.
III. A tanuló jogai és a jogok gyakorlásának rendje
A tanulói jogviszony
- kezdete a gimnáziumba történő beiratkozás napja. A jogviszony a szülő, illetve a gyermek törvényes
képviselője kérésére szünetelhet, pl. külföldi tanulmányok idején. A tanulói jogviszony megszűnése
törvényi előírás vagy a szülő, vagy törvényes képviselő kérésére, írásban benyújtott kérvény alapján
történhet.
- A tanulók felvétele az iskolába: A tanulók felvétele a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a
továbbiakban SzMSz) meghatározott módon történik. A képzési idő - 4 ill. 6 év - közben csak abban az
esetben van lehetőség az iskolánkba történő átvételre, ha a jelentkező tanulmányi átlaga eléri az iskola
tanulmányi átlagát és az iskola tanulói létszáma továbbá az osztály tanulói létszáma a törvényben
meghatározott maximális létszámot nem éri el, valamint – az általános tantervű osztály kivételével – sikeres
különbözeti vizsgát tesz az adott osztályban emelt szinten oktatott tantárgyakból.
- A gimnáziumi osztályok kialakítása egyértelmű, mivel az évfolyamokon tanuló osztályok eltérő
specializációjúak, és ez már a felvételi vizsgák során is különválik.
- A 11. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportok szervezése tantárgyanként,
évfolyam szinten történik. A kötelező érettségi tantárgyakon kívül – megfelelő létszámú jelentkező esetén biológiából, fizikából, informatikából, angol nyelvből és kémiából szervezünk emelt szintű csoportot. A
2013 szeptemberében beiratkozó tanulók számára két emelt szintű csoport választása kötelező. A 11.
évfolyam után emelt szintű csoportot váltani, vagy új tantárgyi csoportot választani különbözeti vizsga
letételével lehet. A középszintű érettségi vizsgára osztálykeretben készülhetnek fel a tanulók.
A tanulók jogai:
(A tanulói jogokról és kötelezettségekről az Ntk. 46.§ rendelkezik.)
- Látogathatja az iskola létesítményeit, a vagyonbiztonságnak megfelelő körülmények között használhatja
azokat a berendezéseket, eszközöket, amelyek az eredményes felkészülését szolgálják.
- Az iskolai könyvtárban elhelyezett példányból és az iskola honlapján elhelyezve minden érdeklődő
megismerheti az intézmény pedagógiai programját, szervezeti-működési szabályzatát, házirendjét.
- Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, az ismeretek
számonkérésének formáit, a tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének követelményeit,
a tantárgyi minimumokat.
- A tanuló érdeklődésének megfelelően választhat az iskola által biztosított fakultatív foglalkozások,
választható tantárgyak között. A jelentkezés az osztályfőnök által kiadott jelentkezési lapon, írásban történik
előzetesen minden tanév januárjában, az emelt szintű érettségire felkészítő csoportba minden év május 15-ig
adhatja be jelentkezését. Az emelt és középszintű érettségi vizsgára felkészítő csoportból szintváltási
szándékkal csak tanév végén – a következő tanévre vonatkozóan- igazgatói engedéllyel, különlegesen
indokolt esetben van lehetőség. Részt vehet iskolai, városi, megyei, területi, országos szintű pályázatokon,
tanulmányi versenyeken.
- Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő
és oktató pedagógus munkájáról; az iskola működéséről.
- Javaslatot tehet a diákönkormányzat útján az intézmény pedagógiai programjával kapcsolatban,
- Közreműködhet az iskola szabadidős programjának összeállításában, szervezésében (sport- és egyéb
diákrendezvények),
- Részt vehet az iskolai DÖK munkájában,
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Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a magatartás és a szorgalom értékelése során.
Az iskolarádión, az iskola honlapján és az iskolai faliújságon keresztül folyamatosan informálódhat az
iskolai eseményekről, eredményekről.
Érdekeinek érvényesítését saját maga, a diákönkormányzat képviselői, szülei vagy törvényes felnőtt
képviselője gyakorolhatja.
Joga van tájékoztatást kapni személyét és tanulmányait érintő kérdésekben - az adott tantárgyat tanító
szaktanártól tájékoztatást kapni osztályzatairól, és a kijavított dolgozatát megtekinteni.
A szaktanár a témazáró dolgozat megíratását a dolgozatírás előtt egy héttel köteles bejelenteni.
Egy tanuló egy nap maximum két dolgozat megírására kötelezhető, melyet a szaktanár 15 munkanapon
belül kijavít. A szaktanár igazolt távolléte (továbbképzés, betegség stb.) nem számít munkanapnak. A cetli
az órai felelet írásbeli formája.
Az intézmény vezetője az előírt feltételek megléte esetén felmentheti a tanulót a tanórai foglalkozásokon
való részvétel alól.
A tanuló részleges vagy teljes tantárgyi mentességet kaphat:
Testnevelésből: ha szakorvosi vélemény alapján az iskolaorvos engedélyezi a könnyített testnevelést
(részleges mentesség), vagy a felmentést (teljes menteség). Szakorvosi vélemény és az iskolaorvos
javaslatára az iskola által szervezett gyógytestnevelés foglalkozásokon vehet részt.
A többi tantárgyból: ha kérvényezi az adott idegen nyelv tantárgy tananyagából osztályozó vizsga letételét,
és sikeres vizsgát tesz. A vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat a gimnázium Pedagógiai Programja
tartalmazza. Az osztályozó vizsgát augusztus utolsó hetében (előrehozott), és januárban (rendes) lehet
letenni, melyre írásban - a tanuló és a szülő aláírásával ellátott jelentkezési lapon - lehet jelentkezni (június
15-ig , illetve december 16-ig) A kérvény elfogadásának feltétele, hogy a szaktanár a tanuló korábbi
eredményeinek figyelembevételével hozzájáruljon.
Választó és választható az osztály diákbizottságában. Személyesen vagy az ODB képviselői révén részt
vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában és az iskola tevékenységének irányításában (diákönkormányzat).
A diákönkormányzat, a tanulók érdekeinek képviseletére létrehozott diákszervezet, melyet a tanulók, a
tanulóközösségek és a diákkörök hoznak létre.
A diákönkormányzat működése a szervezeti és működési szabályzat alapján történik. Megilletik mindazok a
jogok, amelyeket a törvény meghatároz, döntési, egyetértési és véleményezési jogokat gyakorol. Az
iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók a diákönkormányzati tisztségekre választók és választhatók.
Az iskolában nem oktatott nyelvekből, tantárgyakból más iskolában vendégtanulói jogviszonyt létesíthet, és
osztályozó vizsgát tehet.
Kérelmére más iskolában - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adhat számot tudásáról.
Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet. Az iskolaorvosi és fogorvosi
szűrővizsgálatokon az iskola által meghatározott beosztás szerint a megjelölt időben vehet részt. Az
iskolaorvos minden héten egy délelőtt rendel, a védőnő két délelőtt tartózkodik a gimnáziumban.
Ezek pontos időpontját minden tanév elején az osztályfőnökök beíratják az ellenőrző könyvbe.
Az intézmény teljes területén a tanulóknak és a dolgozóknak a dohányzás tilos.

IV./A A tanuló kötelességei és a munkarend
Vegyen részt a kötelező és a választott foglalkozásokon
- Abban az esetben, ha a tanuló bejelenti részvételét a nem kötelező tanórai foglalkozásokra, azt a tanítási év
végéig a tanulói foglalkozás, a mulasztás, az értékelés és a minősítés, továbbá a magasabb évfolyamba lépés
tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne és a jelenlétfeltétele a magasabb
évfolyamba lépésnek.
- Képességeinek megfelelően, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi
kötelezettségének.
- Tartsa be az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó
területek használati rendjét.
- Óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
- Jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskolai
alkalmazottait veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel.
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Tartsa tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát, jogait.
Legkésőbb tíz perccel az órarendben leírt első foglalkozás előtt a tanuló köteles megérkezni az iskolába, s
becsengetés után a teremben, vagy a kulccsal zárt osztálytermek előtt tartózkodni.
Köteles a szükséges felszereléseket és ellenőrző könyvét minden órára magával hozni.
A tanítási óra menetét zavarni nem lehet, az iskolai rendet zavaró eszközt nem szabad használni.
Az iskola területén és rendezvényein a szeszesital és a kábítószer fogyasztása, a szerencsejátékok és a
dohányzás tilos. Az iskola területén alkoholos állapotban, kábítószeres befolyásoltságban történő
megjelenés, illetve a dohányzás igazgatói figyelmeztetést von maga után.
Az iskolát a tanuló tanítási idő alatt csak írásban rögzített szülői kérés alapján csak külön engedéllyel
hagyhatja el (osztályfőnök, igazgató helyettes).
A tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába értéktárgyat, nagy összegű pénzt, mobiltelefont,
bankkártyát.
Az iskola minden tanulója köteles részt venni az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken. Javasoljuk,
hogy az ünnepségeken a lányok krúdys blúzban és sötét szoknyában a fiúk öltönyben jelenjenek meg.
A testnevelés órákon a tanulók iskolai feliratos pólóinget viselnek. A testnevelés órákon az iskolai
„egyenpóló” használata kötelező.
Ha a tanuló az iskola területén elhagyott tárgyat talál, azt köteles azonnal leadni a portán.
A tanulók az utolsó tanítási óra után a székeket rakják fel az asztalokra, kapcsolják le a világítást és rendben
hagyják el a tantermet.
A tanuló az általa szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt köteles megtéríteni. Minden osztály a
saját tantermében észlelt károkat, rongálásokat azonnal köteles jelenteni a gazdasági irodában. Amennyiben
ezt elmulasztja, a rendbetétel költségei az adott osztályt terhelik.
A tanulók a ruhájukat, testnevelés órai felszerelésüket a folyosón - a tantermük mellett lévő –
szekrényekben tárolhatják. A szekrénykulcsot egy példányban tanév elején megkapja az osztály, amelyről a
diákok másolatot készíthetnek maguknak, így a tanulók - értékeik megóvása érdekében - a szekrényeket
zárhatják. A tanév folyamán a szekrényekben a tanulók kötelesek rendet és tisztaságot tartani.
A tanulónak az iskolán kívüli minden olyan rendezvényen, ahol az iskolát képviseli rendezett öltözékben,
fegyelmezett magatartással kell jelen lennie. A dohányzás, alkohol és drogfogyasztás ott is tilos.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány
kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók
esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. Az érettségi
vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1. után
megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

IV./B A tanulói hiányzások igazolásáról
- A tanítási órákról elmaradt tanulónak 8 napon belül igazolnia kell a hiányzást szülői vagy orvosi igazolással.
Az orvosi igazolást a szülőnek (kollégista esetén a nevelő tanárnak) is alá kell írni.
- A hiányzás miatti tananyag-elmaradást a tanuló köteles bepótolni. Ehhez segítséget kérhet a szaktanároktól.
- Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések ideje
összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét (45 perc), a késés 1 igazolt, vagy
igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
- A szülő 1 tanévben maximum 3 megkezdett tanítási napot igazolhat. Három napot meghaladó
távolmaradásra az intézményvezető adhat engedélyt a szülő kérésére.
- Az osztályfőnök a tanulónak nyelvvizsgára nyelvenként 3 felkészülési napot igazol a vizsganapokon kívül,
egy tanév alatt maximum két alkalommal adhatja meg ezt, ha két nyelvből vizsgázik, vagy ha ugyanazt
megismétli.
- Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulónak az írásbeli és szóbeli vizsgák előtti felkészülésre
együttesen 5 nap hiányzást igazolhat az osztályfőnök. Ezen túl a tanuló hiányzása a vizsganapokon is
igazoltnak tekintendő.
- Az osztályfőnök egy igazolatlan, illetve 100 igazolt óra után írásban értesíti a szülőt. A további hiányzások
esetén az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII. 31.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet vonatkozó szabályai alapján jár el.
-
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A tanuló az éves munkatervben elfogadott – tanítás nélküli munkanapokra szervezett programokon (ISK,
DÖK stb. rendezvények) köteles részt venni.
Ha a tanuló összes hiányzása meghaladja az évi 250 órát vagy valamely tantárgyból az éves óraszám 30 %át a tanév végén nem osztályozható. A nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgára, vagy évismétlésre
kötelezhető.

IV./C A joggyakorlás és kötelességek gyakorlati szabályai
1. A szülő által is aláírt írásbeli kérelmet köteles beadni a tanuló:
- osztályozó vizsgára történő jelentkezés,
- a másik iskolában létesített vendégtanulói jogviszony létesítése esetén a tantárgyi felmentés kérésére,
- a 3 napot meghaladó szülő által kért távolmaradás engedélyezésére előzetesen.
- A tanuló nyilvántartott adataiban bekövetkező változás-módosítási kérelmet az okiratmásolattal együtt.
- ha tanulmányait, tanulói jogviszonyának módosítása mellett bizonyos ideig cserediákként kívánja folytatni
- Az étkezési térítési díj mindenkori összege a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
207/2014. (XII.18.) számú határozata alapján kerül megállapításra. Az iskolai ebéd lemondására hó közben
csak akkor van lehetőség, ha a lemondani kívánt napot megelőző munkanapon 11 óráig a Titkárságon
Nádasi Csabát értesítik. A lemondott ebédek térítési díjának levonására azonban csak akkor kerülhet sor, ha
a tanuló a Titkárságon leadja a fel nem használt ebédjegyét.
2. A hetes feladata:
- a tanóra helyét érintő változásokról informálja a szaktanárt
- az osztály rendjének és tisztaságának megőrzése
- szellőztetés a szünetekben
- a tábla tisztán tartása
- gondoskodnia kell táblakrétáról, tiszta és nedves táblai szivacsról
- a hiányzó tanulók jelentése az órát tartó tanárnak (a tanár félrevezetése fegyelmi vétség)
- a becsengetés után 10 perccel a hiányzó tanár jelentése az igazgatóhelyettesi irodában.
- a hetesi kötelességek ellátása reggel 7 óra 25 perctől a tanítás befejezéséig tart. Az órák befejezése után
ellenőrzi, hogy az osztály rendben hagyta-e el a tantermet, és felrakta-e a székeket az asztalok tetejére.
IV./D A munkarendre vonatkozó egyéb szabályok
- A tanév során az intézmény munkarendjét az EMMI rendelettel szabályozza. Ebben meghatározza a tanév
legfontosabb oktatási-nevelési feladatait, a felvételi és az érettségi vizsgák formáit és időpontjait, a tanév
első és utolsó napját, az iskolai szünetek időpontjait, a központi mérések tantárgyait, érintettjeinek körét és
időpontját, valamint a tanítás nélküli munkanapok számát.
- A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról minden tanévben a nevelőtestület és a DÖK véleményezése
alapján a nevelőtestület dönt. A felhasználásra csekély a mozgástér: az érettségi vizsgák megtartása minden
évben 2-3 tanítás nélküli napot igényel, a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítjuk az 1 napot
DÖK számára, a fennmaradó napo(ka)t mindig az aktuális feladatoknak megfelelően használjuk fel.
- Az iskolánk saját kollégiummal nem rendelkezik, így vidéki diákjaink elhelyezése a városi kollégiumokban
történik. A kollégiumok és a gimnázium között folyamatos az információáramlás. A tanulóra a
kollégiumban az ottani házirend szabályai vonatkoznak.
- Az iskolai sportkör (ISK) iskolánkban 3 sportágban szervezett csapatokat: kosárlabda, röplabda, atlétika. Az
ISK anyagi támogatása az állami normatívából történik az ISK tanár elnök éves munkaterve alapján.
V. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendj e
Az első óra 7. 30-kor kezdődik, a tizedik óra 16:30-kor ér véget. Az ebéd elfogyasztására az órarendek szerint,
12:00-15:00 között van lehetőség.
A tanítási órák 45 percesek, amely után – az 1. és a 3. szünet kivételével – 10 perces szünetek illetik meg a
tanulókat. (Különleges esetben az intézmény vezetője másként is rendelkezhet.)
Csengetési rend:
1. óra
7.30 – 8.15
2. óra
8.20 – 9.05
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3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra
9-10.óra (csak
testnevelés, sportkör)

9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.10 – 11.55
12.05 – 12.50
13.00 – 13.45
13.55 – 14.40
15.00 - 16.30

A tanórán kívüli foglalkozások csak az adott osztály kötelező tanítási óráinak megtartása után szervezhetők.
VI. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
- a takarékos energiafelhasználásért,
- tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
A helyiségek és létesítmények tanítási napokon 7-17-óráig, a sportlétesítmények 19.30-ig vehetők
igénybe, az intézmény vezetője által engedélyezett szervezett keretek között.
- A tanítási órák után a tanulóknak el kell hagyni a tantermeket, hogy a takarítónők a munkájukat
elvégezhessék.
- A tanulók a könyvtárban, tornateremben, előadókban és szertárakban, valamint a számítástechnika
termekben csak tanári felügyelet mellett, a tantermekben tanári felügyelet nélkül is tartózkodhatnak.
- A tanuló a berendezések épségéért anyagilag és erkölcsileg is felelősséggel tartozik. A gondatlanságból,
vagy szándékosan elkövetett rongálást, kárt köteles megtéríteni. Ha az elkövető személye nem derül ki,
akkor a felelősség a közösséget terheli.
- Az egyes helyiségekben, létesítményekben található eszközöket, felszerelési tárgyakat csak tanári utasításra
vihetik más helyiségekbe. Az iskola épületéből bármely eszközt kivinni csak engedéllyel lehet!
- A diákönkormányzat rendezvényeit a DÖK éves munkaterve rögzíti. Ennek elfogadása az iskolavezetéssel
történő egyeztetésen történik. A DÖK munkatervében szereplő rendezvényekre az iskola épületét,
helyiségeit a rendelkezésükre bocsátja az iskolavezetés. A rendezvények bevételét a diákrendezvények
színvonalának növelésére fordíthatják a diákok.
- A teremdekorációkat úgy kell elkészíteni, hogy a terem falazatában, berendezéseiben maradandó változást
ne okozzon.
- Az iskola helyiségei magáncélokra, vagy politikai rendezvények tartására nem vehetők igénybe.
VII. A tanulóra vonatkozó védő -óvó előírások, szabályok
A gimnázium területén belül érvényes balesetvédelmi előírásokat a diákokkal a tanév első napján a baleset- és
tűzvédelmi felelős, illetve az osztályfőnökök ismertetik, és a jegyzőkönyvet aláíratják a tanulókkal. Azon
tantárgyakból, amelyeknek vannak gyakorlati feladatai (testnevelés, számítástechnika, kémia, fizika, biológia,
stb.) a tantárgy első tanítási óráján a szaktanár tart balesetvédelmi oktatást. Balesetveszély forrásának észlelése,
vagy baleset esetén a tanulónak értesítési kötelezettsége van a legközelebbi pedagógus felé. Az iskola területén
elszenvedett balesetekről, sérülésekről az iskolának jelentési kötelezettsége van, ezért az igazgatóhelyettesi
irodában Füzeséri Andrea igazgatóhelyettesnél a jegyzőkönyv felvétele céljából a diáknak a sérülés napján,
vagy a sérülést követő első tanítási napon meg kell jelennie.
VIII. Szociális és normatív kedvezmények, támogatások
Kedvezmények, támogatások a következő területen és feltételekkel járnak egyes tanulóknak.
Étkezési támogatás
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A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXI. törvény 151.§(5b) bekezdése alapján
az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a fennállását a 328/2011.(XII.29.)
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
Tankönyvtámogatás
A tankönyvtámogatás a függelékben található tankönyvellátási szabályzatban foglalt eljárás szerint adható.
IX. A tanulók jutalmazása, büntetése
1. Jutalmazás
Azt a tanulót, aki munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató
közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez - az iskola
dicséretben részesítheti, illetve jutalmazhatja.
Iskolánkban a következő dicséretek adhatók:
Szaktanári dicséret (szóban vagy írásban):
- tantárgyi munkáért
- szakköri, szertári tevékenységért
- tanulmányi versenyen elért eredményért
Osztályfőnöki dicséret (szóban vagy írásban):
- az osztályban végzett közösségi munkáért
- ünnepélyeken, megemlékezéseken, rendezvényeken való közreműködésért
- tanulmányi, kulturális és sport munkáért
Igazgatói dicséret (írásban):
- kiemelkedő közösségi munkáért
- kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport munkáért
Nevelőtestületi dicséret (írásban):
- kitűnő tanulmányi eredményért
- példamutató magatartásért és szorgalomért
tanulmányi, kulturális, sport területen országos szintű teljesítményért (SZMSZ szerint)
2. Büntetés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal
fegyelmi büntetésben részesíthető.
A fegyelmi büntetés lehet:
Bizottság nélkül:
- megrovás
- szigorú megrovás
Fegyelmi bizottság által:
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése
- illetőleg megvonása
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába
- az adott iskolában a tanév folytatásától való eltiltás. (nem tanköteles tanuló esetén)
A fentieken kívül, - ha a kötelességét enyhébb formában megszegi - a következő fegyelmező intézkedések
hozhatók:
Szaktanári figyelmeztetés (szóban vagy írásban):
- órai munka zavarásáért
- a tantárgyi munka elhanyagolásáért
- hetesi teendők elmulasztásáért
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- meg nem engedett segédeszköz használatáért
Osztályfőnöki figyelmeztetés és intés (szóban vagy írásban):
- közösségi feladat elmulasztásáért
- tanulmányi munka elhanyagolásáért
- az iskolai tulajdon rongálásáért
- 1-10 igazolatlan óráért
- felnőttel szemben tiszteletlen viselkedésért
Igazgatói figyelmezetés és intés (írásban):
- az osztályfőnökök által adható vétségekért az eset súlyosságától függően, a fokozatosság elvének betartása
mellett
- dohányzásért
- alkoholfogyasztásért
- az iskola hírnevét romboló és egyéb súlyos fegyelmi vétségért
- 11-15 igazolatlan óráért
Nevelőtestületi megrovás, (utolsó figyelmeztetés):
- tanáraival szembeni súlyos tiszteletlenségért
- tanulótársak ellen elkövetett súlyos vétségért
- 16-29 igazolatlan óráért
30 igazolatlan óra esetén:
- tanköteles tanuló esetén ismételt szabálysértési eljárás alkalmazása
- nem tanköteles tanuló esetén a tanév folytatásától való eltiltás
X. Joggyakorlás, jogviták, érdekütköztetések
A tanulónak joga különösen, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák
a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
A tanuló a személyét és tanulmányi munkáját érintő kérdésekben javaslatot tehet, vagy kérdést intézhet az
iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül (az
iskolaszéktől a harmincadik napot követő első ülésen) érdemi választ kell kapnia.
A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indíthat, továbbá igénybe
veheti a nyilvánosságot. Személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározott eljárás szerint –
független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról. Érdekképviseletért a diákönkormányzathoz fordulhat,
illetve a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott
esetben és formában – írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló jogainak megsértése esetén a
jogszabályban meghatározottak szerint jogorvoslati kérelmet nyújthat be – 15 napon belül. Ezt személyesen
vagy képviselője útján teheti meg.
A tanuló a fenti esetben segítséget kérhet osztályfőnökétől, szaktanárától, igazgató helyettesektől, igazgatótól.
A diákönkormányzatnak a házirend elfogadásakor egyetértési joga van.
XI. Az elvárt tanulói magatartás szabályai
A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulója
- a napszaknak megfelelően köszön az iskola dolgozóinak (pedagógusainak, gazdasági- és technikai
dolgozóknak egyaránt). A köszönés nemcsak az iskola épületén belül, hanem azon kívül is illendő.
- az iskola dolgozóival és diáktársaival intelligensen, tisztelettudóan beszél, kerüli a trágár kifejezéseket,
ezekkel nem értékeli le magát, hiszen amilyen stílusban beszélünk másokkal, olyan stílust várhatunk el
másoktól is irányunkban.
- Az iskola épületében és udvarán nem szemetel, személyes példamutatással igyekszik társait is erre nevelni.
Az ember nemcsak otthon, de a „munkahelyén” is legyen igényes a környezetére. Sokkal jobb a
közérzetünk, ha tisztaság és rend vesz körül bennünket. Különösen a büfé előtt, az aulában és a folyosókon
elhelyezett ülőkék asztalaira és környékének tisztaságára fordít figyelmet
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A tantermekben keletkező szemetet bedobja a kukákba, nem hagyja a padban vagy a földön, ezzel is
hozzájárul a tantermek rendjéhez, és segíti a takarítónők munkáját.
Megóvja a tantermek falát, a tantermi bútorzatot a rongálástól, firkálástól, hiszen tudja, hogy ezek
rendbetétele, beszerzése igen jelentős költséget jelent az iskolának, és ezek egészsége, esztétikája is segíti a
jó hangulatú, hatékony órai munkát.
Az iskolában csak esztétikusan, tiszta ruhában jelenik meg. Az iskola a diák munkahelye, és a munkahelyen
az adott tevékenységhez szükséges ruházatot kell viselni. Ne keverjük össze a bulikon alkalmas öltözékeket
az iskolába illőkkel.
Lyukas órákon nem hangoskodik a tanteremben vagy a folyosón, ezzel nem zavarja a többi tanteremben
folyó munkát. Ha beszélgetni szeretne, levonul a társaival együtt az ebédlőbe.
A szünetekben: nem ül be a szekrényekbe, és nem ül, illetve fekszik a folyosó kövén. A szekrények
funkciója az értékmegőrzés, amelyet csak akkor tudnak ellátni, ha célszerűen használják azokat.
A magánjellegű érzelmi életét nem a nagy nyilvánosság előtt éli, azaz barátnőjével vagy barátjával nem a
folyosón vagy a szekrényben éli meg intimitásnak minősülő pillanatait. Ezek nem a közösségre tartoznak, és
a gesztusok zavarba is hozhatnak másokat /diáktársakat, felnőtt dolgozókat/. Ennek tiszteletben tartása az
alapintelligenciához is hozzátartozik.
Az étteremben ebéd közben nem hangoskodik, kultúráltan elfogyasztja az ételeket, és az ebéd befejezése
után a maradékokat a tálcán visszaviszi a beadó ablakhoz. Az ebédlő asztalon és körülötte, maga után nem
hagy szemetet, és a terítőt – szükség esetén – megigazítja, hogy az utána jövők is esztétikusan megterített és
tiszta környezetben fogyaszthassák el az ebédjüket.

XII. Záradék
A házirend 2017. március 31-én lép hatályba.
A házirendet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta az iskolaszék, és az iskolai diákönkormányzat
egyetértésével.
A házirendet a fenntartó hagyja jóvá.
- A házirendet amennyiben az intézmény igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék vagy a diákönkormányzat
kezdeményezi, minden tanévben felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.
- A házirendet minden tanuló a tanév első napján megismeri. Egy példánya az iskola könyvtárában
megtekinthető, valamint minden tanteremben kifüggesztésre kerül. Minden tanuló az iskolába történő
beiratkozáskor a házirend egy példányát kézbe kapja.
Nyíregyháza, 2017. március 30.
……………………..
Chriszt Gyula
Intézményvezető
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