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I. CIKKELY 

 

A diákok jogai 
 

1. A diáknak joga van az anyanyelvén való művelődéshez. 

2. A diáknak joga van saját lehetőségeit, tehetségét és egészségi állapotát figyelembe vevő 

egyéni bánásmódhoz a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2008. évi 245. számú 

törvénye alapján. 

3. A diák joga, hogy vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 

tiszteletben tartsák. 

4. A diák joga, hogy biztonságban és egészséges (higiénikus) környezetben legyenek számára 

biztosítva az oktatás és nevelés feltételei. 

5. A diáknak joga van korának, képességeinek, érdeklődésének, tehetségének és egészségi 

állapotának megfelelő, valamint a pszichohigiénés alapelveket figyelembe vevő oktatásra és 

nevelésre.  

6. A diáknak joga van emberi méltóságának megbecsülésre és az ellene irányuló fizikai, lelki 

és szexuális erőszak elleni védelemre. 

7. A diáknak joga van a választható és a nem kötelező tantárgyak szabad megválasztására, 

melyek összhangban vannak lehetőségeivel, érdeklődési körével és kedvteléseivel az oktatási 

programban foglaltak szerint. 

8. A diáknak joga van az individuális oktatásra a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

2008. évi 245. számú törvényének 24. §-a  alapján. 

9. A diák joga, hogy szóban és írásban tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekben. 

10. A diáknak joga van a kötelező tantárgyakhoz szükséges tankönyvek és egyéb ismeretközlő 

szövegek ingyenes kölcsönzésére. 

11. A diáknak joga van a tananyag érthető, részletes és egyértelmű magyarázatára. 

12. A diáknak joga van a kérdések feltevéséhez a tananyaggal kapcsolatban, amennyiben nem 

volt számára érthető a tananyag magyarázata.  

13. A diáknak joga van azon elv betartására, mely szerint ugyanazon napon legfeljebb két felmérő 

íratható, tekintet nélkül arra, hogy írásbeli vagy felmérő munkát érint, kizárt az egyazon napon 

történő két nagydolgozat íratása.  

14. A diáknak jogában áll az osztályfőnökéhez, illetve az iskola vezetéséhez fordulnia 

megválaszolatlan problémáival.  

15. A diáknak jogában áll illendő módon kifejezésre juttatnia az őt érintő kérdésköröket.  

16. A diákot nem lehet kitenni önkényes beavatkozásnak a magánéletét, családját, otthonát érintő 

kérdéskörökben.  

17. A diákot nem lehet diszkriminálni, nevetségessé tenni a diáktársai előtt világnézete, hitvallása, 

nemzetisége miatt.  

18. Amennyiben a diák nem tudott komoly családi, egészségügyi, illetve más okból felkészülni a 

tanítási órára, joga van jelentenie az óraadó tanárnak az óra elején, az osztályfőnök tudtával.  

19. A diáknak joga van objektív értékelésre. 

20. A diáknak joga van az esetlegesen elkövetett hibák, tévedések korrigálására. 

21. A diáknak joga van az önálló véleményalkotásra. 
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II. CIKKELY 

 

A diákok kötelességei 

1. A diák azáltal, hogy tanulmányait a középiskolában folytatja, az iskola rendszeres 

látogatására is kötelezte magát. Ezért pontosan és felkészülten köteles részt venni a tanítási 

órákon. 

2. Amennyiben a diák előre ismert okok miatt nem tud iskolába menni, köteles azt 

személyesen vagy a szülők közreműködésével az osztályfőnöknek, ill. az óraadó tanárnak 

bejelenteni, ill. erre engedélyt kérni. Iskolalátogatás alól egy tanítási óra vagy egy tanítási 

nap esetében az osztályfőnök, több nap esetében az iskola igazgatója mentheti fel a tanulót. 

3. Abban az esetben, ha a diák előre nem tudható okok miatt hiányzik a tanításról, köteles a 

szülő 2 napon belül a hiányzást az osztályfőnöknek bejelenteni. Amennyiben ez nem 

történik meg, az osztályfőnök 3 nap elteltével írásban jelenti a szülőnek a tanuló hiányzását 

a tanítási órákról. Betegség esetében a diák 3 napon belül hiányzásának okát igazolja az 

osztályfőnöknél a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2008. évi 245. számú 

törvényének, 144. paragrafusának, 10 bekezdése alapján. („Neprítomnosť̌ maloletého 

dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne 

odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať̌ lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa 

alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť̌ jeho neprítomnosti. Ak 

neprítomnosť̌ dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia potvrdenie od lekára.“).  

4. Amennyiben a diák családi okok miatt hiányzott, ezt a szülő írásban igazolja, csakúgy mint 

azt a tényt, hogy a diák betegsége fertőző. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a családban, 

lakásban fordul elő fertőző megbetegedés. A diák ebben az esetben orvosi ellenőrzésen vesz 

részt, védőoltást kap. A diák hiányzásáról szóló igazolást az osztályfőnök az iskolaév végéig 

köteles megőrizni. 

5. Amennyiben a diák a félévben 70 vagy több tanítási órát, ill. a végzős évfolyam 2. félévében 

50 vagy több tanítási órát hiányzik, a tanárnak joga van a tanulót a hiányzott tananyagból 

lefeleltetni. Ha a 70, ill. 50 tanítási óra hiányzást a diák a félév utolsó két hetében éri el és 

van elegendő jegye, a feleltetés szükségességét a tanár dönti el. 

6. Ha a tanuló egy adott tantárgy tanítási óráinak több mint a 20 %-án nem volt jelen, 

a tanárnak joga van a diákot a hiányzott tananyagból lefeleltetni akkor is, ha a diák 

összhiányzása nem haladja meg a 70, ill. 50 tanítási órát. 

7. Ha a diák egy félévben több mint 150 tanítási órát, ill. a végzős évfolyam 2. félévében több 

mint 105 tanítási órát hiányzik és a többi diákhoz viszonyítva az egyes tantárgyakból nincs 

elegendő jegye, a félév végén nem osztályozható. A félév tananyagából a pedagógiai tanács 

döntésének értelmében, pótterminusban fog vizsgázni. 

8. Igazolatlan órák esetében az osztályfőnök mindenfajta körülményt figyelembe véve 

a következő nevelési intézkedéseket javasolhatja: 

a. 1 - 3 igazolatlan tanítási óra esetében osztályfőnöki-megrovásban, 

b. 4 - 8 igazolatlan tanítási óra esetében igazgatói megrovást és 2-es (kielégítő) 

magaviseleti jegyet, 

c. 9 és több tanítási óra esetében 3-as (kevésbé kielégítő) magaviseleti jegyet és 

feltételes kizárást. 

9. A diák tanítási óráról való háromszori indokolatlan késése 1 igazolatlan órát von maga után. 

Amennyiben négyszer fordul elő indokolatlan késés, ez a diák magaviseleti érdemjegyének 

lerontását eredményezi. 

10. A diák a tanítási órákon, az iskolán kívüli rendezvényeken az alkalomnak megfelelő, tiszta, 

ízléses, feltűnést mellőző öltözetben jelenik meg. Külső megjelenése, öltözködése megfelel 

az általános erkölcsi- és illemszabályoknak, az intézmény szellemiségének, különös  
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tekintettel az előre ismert és az egész iskolára vonatkozó ünnepnapokra: ünnepélyes 

tanévnyitó, tanévzáró, érettségi vizsgák, ill. egyéb társadalmi és kulturális események.  Ezen 

rendelkezés megszegése, ill. figyelmen kívül hagyása magával vonja a rendezvényről az 

iskola igazgatójának megítélése alapján történő kizárást. A diáklányok számára tilos 

a feltűnő, az egyes intim területeket, vállat, hasat közszemlére tevő és megbotránkoztató 

ruházat viselése. A diák az iskolában köteles cipőt cserélni.  

11. A délutáni tanítási órák befejezése után a diákok felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az 

iskola épületében, kivételt képeznek a bejáró diákok, akik 15
30

-ig a kijelölt osztályban 

tartózkodhatnak (az előcsarnokban és az öltözőkben tilos a tartózkodás.). 

12. A diák köteles az ellenőrző füzetet, valamint az órarend, illetve a tanár utasítása alapján 

a tanszereit, tankönyveit az iskolába hordani, ill. a diák-könyvtulajdonos köteles bevezetni 

nevét és az adott iskolaévet a tankönyveibe. Amennyiben a diák az iskolától kikölcsönzött 

tankönyvet, tansegédeszközt elveszíti vagy megrongálja, az iskola a Tansegédeszközök és 

tankönyvek használati szabályzata alapján jár el. 

13. A diákok az óraközi szünetekben kötelesek betartani a felügyelő tanár utasításait. Minden 

órakezdés előtt a hetes felszólítás nélkül jelenti a hiányzó tanulókat. 

14. Amennyiben a diák indokolt okok miatt nem tudott az órára felkészülni, írásbeli feladatát 

nem tudta elkészíteni, köteles az óra kezdetekor azt a tanárnak jelenteni, ill. a hiányzó 

feladatot a tanár utasítása alapján bepótolni. 

15. Amennyiben a diáknak nincs az adott tornaórára tornafelszerelése, köteles magát orvosi, 

ill. szülői igazolással igazolni. Szülői igazolást félévenként egyszer mutathat fel az óraadó 

tanárnak. A tanár az órára felkészületlennek minősíti, és a óra pótlására kötelezi a diákot 

abban az esetben, ha a diák nem tudja megfelelő módon igazolni magát, ill. a tanár nem 

ismeri el az indokokat. Az óra pótlására délutáni időpontban, a felmentett tornaórán kerül 

sor, legfeljebb két héten belül. 

16. A diák ne hozzon az iskolába nagyobb mennyiségű pénzösszeget és értékes tárgyakat. Az 

iskola igazgatósága az elveszett tárgyakért (értékért) nem vállal felelősséget. 

17. Ha a diák más tulajdonát elsajátítja, az iskolából feltételesen kizárják, ill. csalás és (okirat) 

hamisítás is feltételes kizárást von maga után. 

18.  Az iskola területén a tanítás ideje alatt tilos a diákokról, ill. tanárokról bárminemű 

kompromittáló fénykép- vagy videofelvétel készítése, ill. terjesztése.  

19. A tanítási idő alatt valamint az iskola által szervezett rendezvényeken a diáknak tilos 

mobiltelefont használni. 

20. A diák köteles a személyi higiénia követelményeit betartani, biztosítani tanszerei, ruházata 

tisztaságát. Köteles az alapvető illemszabályokat, a nyelvi kultúrára vonatkozó elvárásokat 

betartani. A trágár beszéd az iskolai rendtartás elleni véteknek minősül. 

21. A diák a tantermekben, az iskola egyéb helyiségeiben, a nyilvános helyiségekben felügyel 

a rendre és a tisztaságra. Védi és óvja saját és osztálytársai tulajdonát, tankönyveit, 

a tansegédeszközöket, kölcsönzött tárgyakat, az iskola épületét. A diákok számára tilos 

a tantermek berendezését rongálni, falait önkényesen díszíteni. Amennyiben a diák 

tudatosan vagy gondatlanságból kárt okoz, köteles ezt a Polgári törvénykönyv értelmében 

megtéríteni. A kár megtérítése nem mentesíti a diákot a megfelelő büntetéstől. Amennyiben 

az osztályban az iskolai vagyontárgy megrongálására, ill. eltulajdonítására kerül sor, és nem 

derül ki az elkövető személye, ill. nem ismeri be tettét, a károkozás időpontjában ott 

tartózkodó osztály felel a kárért. Az osztálykollektíva elemi érdeke, hogy a károkozás ne 

jöjjön létre, ezért ezen vétségeket személyes, ill. kollektív figyelmeztetéssel, 

megakadályozással igyekezzenek kiküszöbölni. Azon diák, akinek tudomására jut az iskolai 

vagyontárgy megrongálásának, ill. eltulajdonításának ténye, köteles ezt azonnal jelenteni az 

osztályfőnöknek. 

22. A diákoknak tilos a dohányzás, a szeszes italok és a kábítószerek fogyasztása az iskola belső 

terében, külső területén és közvetlen környékén (például az iskola bejárata előtti 

parkolóban) és az iskola által szervezett rendezvényeken. A kihágást az ügyeletes tanár 

azonnal köteles jelenteni az osztályfőnöknek. 
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23. Azon diák, aki az iskola területére kábítószert hoz, rendkívüli módon szegi meg az iskola 

belső rendtartását, ezért azonnali kizárással büntethető. A kábítószert terjesztő diák azonnali 

hatállyal kizárható az iskolából és a kihágása büntetőjogi eljárást von maga után. 

24. Tilos rasszista, etnikai, nemzetiségi, egyházi vagy olyan jelképek viselése, amely mások 

erkölcsi meggyőződését valamilyen módon sérti. 

25. Az iskola területére, valamint az iskola által szervezett rendezvényekre tilos olyan tárgyakat 

hozni, melyek veszélyeztetik az egészséget és életet, ill. a tanítás alatt figyelemelvonásra 

alkalmasak. Ide értendők a szúró- vagy lőfegyverek, kémiai szerek.   

26. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken tilosak a látványos 

intim érzelmi megnyilvánulások. 

27. A diákok a szaktantermek előtt várakoznak. Amennyiben nem a törzsosztályban van órájuk, 

az óraadó tanár nyitja, ill. a tanóra után zárja a szaktantermet.   

28. A diák köteles magánál hordani az érvényes diákigazolványt, felszólításra felmutatni 

a portásnak az épületbe való belépéskor.  

29. Mindazon dokumentumok megjelenéséhez, aktivitások szervezéséhez, melyek tartalmazzák, 

ill. felhasználják az iskola elnevezését, logóját (újság, szalagavatói üdvözlet stb.) az iskola 

vezetésének jóváhagyására van szükség. 

30. A tanítás ideje alatt a diákok számára tilos a látogatók fogadása.  

31. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken nem megengedett 

magatartásnak minősül:  írásban és szóban történő vulgáris kifejezésmód, nevetségessé tétel 

esetei, megalázó csúfnevek használata, verekedések, fenyegetések, megalázások, zsarolás 

esetei, pornográfia terjesztése, hamisítás. Ezen eseteket az osztályfőnökkel való egyeztetés 

után a pedagógiai tanács az iskola belső rendtartásának komoly megszegéseként fogja 

tárgyalni.  

32. Tanítási idő alatt valamint az iskola által szervezett rendezvényeken a diák az iskola 

valamint az aktivitás területét csak az osztályfőnök, vagy ha nincs jelen, akkor az óraadó 

tanár vagy a szervező engedélyével hagyhatja el. 

33. Az iskolai étkezdében köteles a diák a meghatározott rendet betartani, kulturáltan étkezni. 

Minden diák köteles az ebéd kiadásánál sorban állni.  

34. A diáknak lehetősége van egészségesen táplálkozni az iskola étkezdéjében, így nem 

termelődik hulladék a vendéglátóipari egységek ételkihordó dobozaiból, ezért az 

ételrendelés ezen formája az iskola területén nem megengedett. 

35. A diák az iskola pedagógusait, alkalmazottait, valamint az iskola épületében dolgozó 

személyeket: „Jó reggelt kívánok!”, a „Jó napot kívánok!”, „Jó estét kívánok!” köszöntéssel 

üdvözli. 

36. A közlekedési eszközökben a diák fegyelmezetten viselkedik, idegen személyekkel szemben 

udvarias, szükség esetén az idősebbeknek átengedi a helyét. Az utakon, ill. az utcán betartja 

a közlekedési szabályokat. 

37. A teljes tanulmányi időszak alatt az iskola igazgatósága csak egyszer engedélyezi az 

évfolyam ismétlését. 

38. A diák viselkedését a középiskola látogatásának kezdetétől befejezésig az iskolai rendtartás 

határozza meg. A rendtartásban megfogalmazott elvárásokat a diák a tanítási órákon kívüli 

időszakban és a szünidőben is köteles betartani. 
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III. CIKKELY 

 

A nevelési rendelkezések módszertani útmutatója 
 

A nevelési rendelkezések dicséretek, büntetések és egyéb jutalmak a fegyelmet elősegítő 

rendelkezések. Ezen terület kötelező érvényű előírása az iskolai rendtartás. Mérvadó szava 

a nevelési rendelkezések megítélésében az iskola pedagógiai tanácsának, ill. az iskola igazgatójának 

van. 

Jutalmazási és büntetési fokozatok:  

1. osztályfőnöki dicséret,   

2. igazgatói dicséret, 

3. osztályfőnöki figyelmeztetés,  

4. osztályfőnöki megrovás,  

5. igazgatói megrovás.  

A nevelési rendelkezések egyes büntetési fokozatait nem kötelező betartani abban az esetben, ha 

az iskolai rendtartás rendkívül komoly megszegéséről van szó, melynek súlyosságáról az iskola 

pedagógiai tanácsa dönt. A nevelési rendelkezések fokozatai a diák törzslapján vannak vezetve, 

a fokozatokról írásban vannak értesítve a kiskorú diák szülei, ill. a nagykorú diákok.  

 

Osztályfőnöki dicséretben részesül a diák: 

 kitűnő tanulmányi előmenetelért – kitüntetéssel megfelelt az adott iskolai évben, 

 példamutató iskolalátogatásért – legfeljebb 10 igazolt mulasztott tanítási óra esetében, ennek 

megítélése az osztályfőnök feladata, 

 az iskola sikeres képviseléséért és a magasabb szintű versenyeken való részvételért,  

 az osztályban végzett önzetlen, a kötelességein túl teljesített tevékenységért az adott 

tanévben,  

 az önzetlen segítségért, az emberekhez való humánus hozzáállásért, példamutató 

cselekedetért, az egyének, ill. intézmények általi elismerésért. 

Igazgatói dicséretben részesül a diák: 

 kitűnő tanulmányi előmenetelért a négy év folyamán – minden osztályzási időszak végén 

kitüntetéssel megfelelt, 

 példamutató iskolalátogatásért – nincs, ill. minimális a mulasztott órák száma (max. 40 

tanítási óra) a négy év folyamán, az osztályfőnök megítélése alapján,  

 az iskola sikeres képviseléséért – kitűnő helyezés elérése a magasabb szintű versenyeken, 

legalább sikeres megoldó, 

 az önzetlen segítségért, az emberekhez való humánus hozzáállásért, példamutató 

cselekedetért, az egyének, ill. intézmények általi elismerésért, 

 az osztályban végzett önzetlen, a kötelességein túl teljesített tevékenységért a négy év 

folyamán. 

Osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a diák: 

 a pedagógiai tanácson elhangzott szóbeli panaszért a pedagógusok, ill. az iskola 

alkalmazottai részéről, 

 a tanítási órákról való indokolatlan késésért, 

 helytelen megjelenésért,  

 a cipőcsere elmulasztásáért az iskola épületén belül, 

 a hetes kötelességeinek elmulasztásáért,  

 az általános erkölcsi- és illemszabályok megszegéséért, az intézmény szellemiségének 

figyelmen kívül hagyásáért, 

 az egyéb kevésbé komoly fegyelmi vétségekért és helytelen viselkedésért az osztályfőnök 

megítélése alapján, a látványos intim érzelmi megnyilvánulásokért, az óra menetének 

megzavarásáért, 

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az osztályfőnök megítélése alapján.  

  



Iskolai rendtartás  8/10 

 

Osztályfőnöki megrovásban részesül a diák: 

 az egyéb ismétlődő, kevésbé komoly fegyelmi vétségekért az osztályfőnök, ill. a nevelési 

tanácsadó megítélése alapján,  

 a tanítási órákról való ismétlődő késésért,  

 a mások megalázását célzó vulgáris kifejezésmódért, mások nevetségessé tételéért, 

megalázó csúfnevek használatáért, 

 a helytelen viselkedésmódért a tanítási órákon, 

 1 - 3 igazolatlan tanítási óráért,  

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az osztályfőnök megítélése alapján.  

 

Igazgatói megrovásban vagy alacsonyabb fokozatú magaviseleti érdemjegyben részesül a 

diák: 

 az iskolai rendtartás szabályainak ismétlődő megszegéséért az osztályfőnöki megrovást 

követően,  

 4-8 igazolatlan óráért az adott osztályzási időszakban (2-es, azaz kielégítő magaviseleti 

érdemjegy),  

 csalásért, 

 dohányzásért, szeszes ital birtoklásáért és fogyasztásáért az iskola belső terében, külső 

területén és közvetlen környékén, beleértve a parkoló büfé előtti részét, ill. az iskolai 

rendezvényeken,  

 ismétlődő helytelen és illetlen magatartásért,  

 az iskola vagyonának szándékos rongálásáért,  

 az iskolai rendtartás szabályainak ismétlődő megszegéséért az iskola igazgatójának 

megítélése alapján.  

 

Az iskolából történő feltételes kizárásban és a magaviseleti érdemjegy alacsonyabb fokozatúra 

való lerontásában részesülhet a diák (amennyiben a tanuló teljesítette a kötelező 

tankötelezettségét): 

  9, ill. több mint 9 igazolatlan óráért az adott osztályzási időszakban (3-as, azaz kevésbé 

kielégítő magaviseleti érdemjegy) 

 az iskolába, ill. iskolai rendezvényekre hozott, a diákok és tanárok egészségét veszélyeztető 

tárgyak birtoklásáért,  

 az iskola munkamentének megzavarásáért, ill. a tanítás meghiúsításáért,  

 lopásért, 

 szándékos testi sértésért, 

 mások megalázásáért, zsarolásért, fenyegetésért és verekedésért,  

 pornográfia terjesztéséért, 

 vandalizmusért,  

 rasszista, etnikai, nemzetiségi, egyházi vagy olyan jelképek viseléséért, amelyek mások 

erkölcsi meggyőződését valamilyen módon sértik, 

 a különösen durva, ill. ismétlődő helytelen viselkedésért az iskola alkalmazottaival szemben,  

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az iskola igazgatójának megítélése alapján, 

 (okirat) hamisításért. 

 

Magaviseleti érdemjegy alacsonyabb fokozatúra való lerontásában részesülhet a diák 

(amennyiben a tanuló nem teljesítette a kötelező tankötelezettségét): 

  9, ill. több mint 9 igazolatlan óráért az adott osztályzási időszakban (3-as, azaz kevésbé 

kielégítő magaviseleti érdemjegy) 

 az iskolába, ill. iskolai rendezvényekre hozott, a diákok és tanárok egészségét veszélyeztető 

tárgyak birtoklásáért,  

 az iskola munkamentének megzavarásáért, ill. a tanítás meghiúsításáért,  

 lopásért, 

 szándékos testi sértésért, 
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 mások megalázásáért, zsarolásért, fenyegetésért és verekedésért,  

 pornográfia terjesztéséért, 

 vandalizmusért,  

 rasszista, etnikai, nemzetiségi, egyházi vagy olyan jelképek viseléséért, amelyek mások 

erkölcsi meggyőződését valamilyen módon sértik, 

 a különösen durva, ill. ismétlődő helytelen viselkedésért az iskola alkalmazottaival szemben,  

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az iskola igazgatójának megítélése alapján, 

 (okirat) hamisításért. 

 

Az iskolából történő kizárásban és a magaviseleti érdemjegy alacsonyabb fokozatúra való 

lerontásában (4-es, azaz nem kielégítő) részesülhet a diák (amennyiben a tanuló teljesítette 

a kötelező tankötelezettségét): 

 kábítószer birtoklásáért és terjesztéséért – ezen kihágás büntetőjogi eljárást von maga után, 

 a feltételes kizárás feltételeinek megszegéséért, 

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az iskola igazgatójának megítélése alapján. 

 

Magaviseleti érdemjegy alacsonyabb fokozatúra való lerontásában (4-es, azaz nem kielégítő) 
részesülhet a diák (amennyiben a tanuló nem teljesítette a kötelező tankötelezettségét): 

 kábítószer birtoklásáért és terjesztéséért – ezen kihágás büntetőjogi eljárást von maga után, 

 a feltételes kizárás feltételeinek megszegéséért, 

 az iskolai rendtartás szabályainak megszegéséért az iskola igazgatójának megítélése alapján. 

 

Amennyiben a diák iskolaköteles, de indokolt a kizárása az iskolából, a szülőkkel való megegyezés 

után szülő kérvényezi a diák elhelyezését más oktatási intézménybe, esetlegesen a iskolaköteles 

időszak lejárta után zárják ki az iskolából.  

 

IV. CIKKELY 
 

Záradék 
 

1. Tanévkezdéskor az iskolai rendtartással az osztályfőnök ismerteti meg a diákokat, ill. 

szüleiket. 

2. A iskola belső rendtartása kötelező érvényű a diákok számára, kötelező elsajátítani, 

tiszteletben tartani és a megszegése következményeit viselni. 

3. A diáknak joga van érvényesíteni az ENSZ „A gyermekek jogairól“ szóló rendeletét. 

4. A diák, ill. törvényes képviselője megjegyzéseivel, kéréseivel, ill. panaszaival 

az osztályfőnök, ill. az iskola igazgatója felé fordulhat.  

5. Az iskola igazgatónője szociális ösztöndíjban részesíthet minden tanulót a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsának T.t. 596/2003 sz. az állami közigazgatásra az oktatásügy 

terén és iskolai önkormányzatokra vonatkozó, a T.t. 245/2008 sz.a nevelésről és oktatásról 

(iskolaügyi törvény)szóló 149.§-a, valamint a T.t. 71/1967 sz. a közigazgatási eljárásról  

törvénye alapján; ill. amennyiben teljesíti az iskola belső rendtartására és az alapvető 

tanulmányi kötelezettségekre vonatkozó rendszabályokat. Amennyiben a tanuló részéről 

módosulnak a szociális ösztöndíj folyósításának körülményei, mely körülmények 

módosulása befolyásolja a szociális ösztöndíj folyósításának feltételeit, avagy a tanuló nem 

tartja be az iskola belső rendtartására (pl. igazolatlan órák, helytelen viselkedés) és az 

alapvető tanulmányi kötelezettségekre vonatkozó rendszabályokat, az iskola 

igazgatónőjének jogában áll megszüntetni, ill. felfüggeszteni a szociális ösztöndíj 

folyósítását. 

 

Nagymegyer, 2018. 08. 31. 

 

 Mgr. Horváth Erzsébet 

 igazgató 
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