HÁZIREND
I. fejezet
Hatálya
1. Az intézmény neve, székhelye:
DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM
Idegen nyelvű megnevezése: Ady Endre Secondary School
(OM azonosítója: 031 201)
4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1.
Telefon: Porta: 501-987, Titkárság: 501-986
Fax: 501-987
Honlap: www.ady-debr.sulinet.hu
E-mail: ady@ady-debr.sulinet.hu

2. A házirend hatálybalépésének dátuma:
2016. szeptember 1.

3. A házirend érvényessége:
Az elfogadásától kezdődően a visszavonásig. Minden tanévben augusztus 31-ig a nevelőtestület
felülvizsgálhatja. A házirend felülvizsgálatára, módosítására a házirend megalkotásában törvény
alapján hatáskörrel rendelkezők a tanév folyamán javaslatokat tehetnek, amelyeket a házirend
következő módosításakor figyelembe kell venni.

4. Elfogadásának módja:

Az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadás előtt ki kell kérni a
diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményét. A házirend azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.

5. Nyilvánossága:
Az új növendékek és szüleik a beiratkozáskor átveszik a házirendet.
A tanévnyitó értekezleten az iskola pedagógusai, azt követően egyéb dolgozói ismerik meg. Az
első tanítási napon az osztályfőnökök a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel
ismertetik meg. Az osztályfőnökök biztosítják a tantermekben való állandó elhelyezését.
A nemzeti köznevelési törvény és végrehajtási rendelete, az iskola pedagógiai programja,
tantervei, szervezeti és működési szabályzata, és annak mellékletei a házirenddel együtt állandóan
hozzáférhetőek az iskola könyvtárában, illetve elektronikusan az iskola honlapján keresztül is.

6. A házirend vonatkozik:
a Debreceni Ady Endre Gimnázium minden tanulójára a beiratkozás napjától a tanulói jogviszony
idejére; pedagógusára, egyéb dolgozójára és a jogok gyakorlása szempontjából a tanulók szüleire
(gondviselőire) az iskolai munkában és az intézményen kívüli iskolai rendezvényeken egyaránt.
A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13.§(1); 25.§(2),(3),(5); 46.§(1);
48.(1),(3); 58.§(1),(3),(4),(5),(8) és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról intézkedő
229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 35.§(7), valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMIrendelet II. fejezet 5. pont 5.§ (1),(2)a)b)c)d)f)g) bekezdései alapján az iskola Pedagógiai
Programjával, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban készült. Figyelembe
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veszi az ENSZ Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményét, a Diákjogi Chartát és a Diákjogi Tanács
ajánlásait.
II. fejezet
A tanuló jogai
A tanulót megilletik az Alaptörvényben rögzített alapjogok. A tanuló legalapvetőbb joga a
művelődéshez való jog. A művelődéshez való jog egyik legfontosabb területe az oktatáshoz való
jog. Magyarország képességei alapján mindenki számára biztosítja a közép- és felsőfokú oktatást.
1. A diáknak joga van
 a tanév elején megismerni a tantárgyak éves tantervét;
 a tanórán való részvételhez (tanóráról ki nem küldhető);
 a tanórák közötti szünethez (a tanóra becsengetéstől kicsengetésig tart);
 minden tantárgyból egy félévben legalább egy, ill. az érintett felek megállapodása szerint több
felelésmentes órát (testnevelés órán felmentést) kérni (indoklás nélkül) a tantárgy tanárától,
melyet az köteles megadni (előre bejelentett számonkéréstől eltekintve); mindezeket az
ellenőrző könyvben kell kérnie; a testnevelés órán a felmentett tanulónak részt kell vennie.
 állapotától, személyes adottságától vagy sajátos helyzetétől függően, az iskola igazgatójától
kérheti felmentését bizonyos tantárgyak óráin való részvétel alól
 a szülő kérelmére, illetve szakértői vélemény alapján, hogy a követelményeket egyéni
munkarendben teljesítse. Egyéni munkarendben a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb
foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg
készül fel; valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni
 osztály, csoport, fakultáció, tagozat változtatását kérni (csak tanév végén, ill. a Szervezeti és
Működési Szabályzat, a továbbiakban SZMSZ eljárásrendje alapján);
 a tanuló joga, hogy kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási
intézménybe. Tanköteles tanuló esetén szülői kérelem és az átvevő iskola befogadó
nyilatkozata, nem tanköteles, de kiskorú tanuló esetén pedig szülői kérelem szükséges a tanulói
jogviszony megszüntetéséhez.
 vendégtanulói jogviszonyt létesíteni másik iskolával, amennyiben az anyaintézmény képzési
rendjében nem szerepel a tanulni kívánt tantárgy. Órarendi akadályok esetén a követelményeket
osztályozóvizsgával lehet teljesíteni. Vendégtanulói jogviszony keretében érettségi vizsga is
tehető másik tanintézményben, ha az adott iskola igazgatója fogadja a tanuló érettségi
jelentkezését.
 ahhoz, hogy egy nap legfeljebb kettő, az egész osztályra (csoportra) kiterjedő témazáró írásbeli
számonkérés legyen; (Ez nem érvényes a diákok által elhalasztott dolgozat esetében.)
2. A diáknak alapvető joga, hogy időben tájékoztatást kapjon minden, a személyét, jogait,
kötelezettségeit és tanulmányait érintő kérdésben:
 a szaktárgyi témazáró dolgozat megírásáról legalább 1 héttel korábban értesüljön
 joga, hogy teljesítményéről rendszeres visszajelzést kapjon (félévente a tantárgy heti
óraszámának megfelelő, de legalább két alkalommal érdemjegy formájában is);
 joga, hogy az írásbeli számonkérés (dolgozat) megírásától számított 15 munkanapon belül
felvilágosítást kapjon az értékelés szempontjairól és a kapott érdemjegyről. (A szaktanár
hiányzása miatt kiesett idő nem számít bele a 3 hétbe.) Ha a szaktanár nem értesíti a diákot az
előbbiekben megadott időintervallumon belül, abban az esetben a tanuló nem köteles elfogadni
a dolgozatra adott érdemjegyet, és joga van a dolgozat megismétléséhez.
 a diák joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóban rögzített érdemjegyeiről, az
esetleges szaktanári és osztályfőnöki. bejegyzésekről. Ez egyrészt az osztályfőnök, illetve
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szaktanár által történő szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás útján történhet. Másrészt az
elektronikus naplóhoz a szülők, illetve tanulók részére beiratkozás után automatikusan kiosztott
kódok segítségével, mely – olvasásra – hozzáférést biztosít a gyermek adataihoz.
3. A diáknak joga, hogy minden, a személyét és tanulmányait érintő kérdésben javaslatot tegyen és
kérdést intézzen a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz, az igazgatóhoz, az Iskolaszékhez vagy a
Diákönkormányzathoz (továbbiakban DÖK), illetve hogy ezekre 30 napon belül választ kapjon.
Érdekeinek képviseletét a DÖK látja el.
4. Jogai megsértése esetén eljárást indíthat azok érvényesítésére iskolán belül és a fenntartó
irányában, vagyis a diáknak joga van panaszt tenni (a fokozatok betartásával: szaktanár,
osztályfőnök, igazgató vagy az ifjúságvédelmi felelősön illetve a diákönkormányzaton keresztül,
igazgatói döntés esetén a fenntartónak).
5. A tanuló joga, hogy szervezett formában véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus
munkájáról. Ennek formája kérdőív ill. „problémafeltáró nap”.
6. A tanulónak joga van ahhoz, hogy személyiségét, emberi méltóságát, vallási meggyőződését,
nemzeti, etnikai hovatartozását, nemi identitását és jogait tiszteletben tartsák, és ennek feltételeit
biztosítsa az iskola úgy, hogy az jogszabályt, illetve másoknak a tanuláshoz való jogát ne sértse.
Senki sem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, illetve
megtagadására. Tanulói, illetve szülői igény esetén az iskola biztosítja a fakultatív hit- és
vallásoktatás feltételeit. A foglalkozások idejét és helyét a szülői szervezet és a diákönkormányzat
véleményének kikérése után az igazgató jelöli ki, miközben együttműködik az érdekelt egyházi
jogi személlyel. A diákok jogainak gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, és nem korlátozhatja
mások jogait, továbbá nem zavarhatja a tanítási órákat.

7. Joga van a biztonságos és egészséges környezethez, a mindennapos testedzéshez.
8. Joga van az Önkormányzat által biztosított étkezéshez az aktuális DMJV önkormányzati rendelet
alapján. A tanuló, családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésben
részesülhet, amennyiben megfelel a jogszabály, illetve a helyi intézményi szabályok által előírt
feltételeknek. Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni az
étkeztetést, be kell jelentenie az iskola ebédmegrendelésekkel foglalkozó dolgozójának. A
bejelentést követő naptól a tanuló a távolmaradás idejére mentesül a díjfizetés alól.

9. Joga van ahhoz, hogy a tankönyvekhez időben hozzájusson, hogy országos rendelkezés, vagy
normatív támogatás alapján ingyenes tankönyvben részesülhessen az iskolai tankönyvterjesztés
rendje értelmében. A törvényben előírt normatív támogatáson felül az iskola – saját lehetőségein
belül – támogatást nyújthat rászorulók részére. A támogatás keretében a tankönyvek (vagy azok
egy része) az iskolai könyvtárból térítésmentesen kölcsönözhetők. Előnyben kell részesíteni azt,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
öregségi nyugdíj (28 500 Ft) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének
megállapításáról szóló igazolás szükséges.
Egyéb szempontok a kedvezményre jogosultság megítéléséhez:
I. A szülők helyzete alapján:
 özvegy
 elvált
 munkanélküli az egyik szülő
 munkanélküli mindkét szülő
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terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, gyermekgondozási segélyben
részesülő
 rokkantnyugdíjas
 nyugdíjas
II. Eltartott gyermekek száma
III. A tankönyvcsomag ára
IV. Az osztályfőnök javaslata a tanuló tanulmányi eredménye, magatartása alapján
A rendelkezésre álló tankönyvkeret szétosztásáról az ifjúságvédelmi felelős által készített rangsorok
alapján a nevelőtestület dönt.
10. A tanulónak joga van iskolán kívüli társadalmi szervezetek (klubok, egyesületek, társaságok)
 alakítására;
 az azokban való részvételre, tagságra;
 a választhatóságra illetve a választójog gyakorlására.

11. A tanulókat véleményezési és egyetértési jog gyakorlása szempontjából a diákközgyűlés, két
közgyűlés között a DÖK-vezetősége képviseli. Ezeket a jogosítványokat a nemzeti köznevelési
törvény határozza meg. Mindezt a diákönkormányzat SZMSZ-e szabályozza.





A DÖK képviselői meghívottjai a nevelőtestületi és alkalmanként az iskolavezetői
értekezleteknek.
Az évi rendes diákközgyűlésen a DÖK-vezetőség és az iskolavezetés beszámol a diákjogok
érvényesülésének és a házirend betartásának tapasztalatairól. A diákönkormányzat évenként
kialakítja saját ütemtervét és dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, amelynek
tervezetét a diákvezető legalább két héttel a diákönkormányzati nap előtt átadja az iskola
igazgatójának, és amelyről a nevelőtestület véleményt nyilvánít. A diákönkormányzat
vezetője legkésőbb 5 munkanappal a diákönkormányzati nap előtt visszakapja a
véleményezett programot. Iskolánk éves programjának összeállításakor a nevelőtestület
határozza meg a diákönkormányzati nap időpontját.
A diákoknak joguk van választani a szabadon választható tárgyak, foglalkozások közül. A
választható tanórán kívüli foglakozások egy részét a különböző képzési irányok helyi tantervi
órakereteibe beépülve hirdetjük meg (pl. énekkar). A beiratkozással a tanuló vállalja az
azokon való részvételt. Az egyéb választandó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat a
pedagógusok a szakmai munkaközösség támogatásával április 8-ig, a program leadásával
jelzik az iskolavezetésnek. Az iskola igazgatója minden év április 15-ig írásban tájékoztatja a
tanulókat és szüleiket a választható tantárgyak, foglalkozások köréről, azok szintjéről,
valamint arról, hogy a tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus fogja oktatni. A tanulók
arról is értesülnek, hogy ha azt a tanuló felveszi az adott tanévre kötelezővé válik számára. A
tanulók az adott választható tantárgy, egyéb foglalkozás többféle programja és meghirdető
pedagógusa közül szabadon választhatnak. A tanuló az iskolai munkaterv alapján
meghirdetett szabadon választható órát, emelt szintű érettségi fakultációt május 20-ig vehet
fel, illetve változtathat meg – a szaktanár által előírt különbözeti vagy osztályozóvizsgával.
Ugyanezen időpontig – a következő tanévre - indoklás nélkül leadhatja, félévkor – a félév
lezárását követő 8 napon belül - csak abban az esetben, ha kilépése a csoport megszűnését
nem vonja maga után, illetve egy másik fakultáció felvételével nem lépi át a csoport létszáma
a 21 főt.
A kérelmet írásban – kiskorú tanuló esetében – szülői egyetértéssel kell leadni. 11.
évfolyamon – indokolt esetben – lehetőség van a jelentkezés módosítására szeptember 15-ig,
abban az esetben, ha a tanuló kilépése a csoport megszűnését nem vonja maga után, illetve
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egy másik fakultáció felvételével nem lépi át a csoport létszáma a 21 főt. (Az alsó létszámhatár 8 fő, alaposan indokolt esetben ettől el lehet térni.)

12. A kötelezően választható tanórai foglakozásokra jelentkezéskor előfordul, hogy tanulók között
rangsort kell felállítani.
1. Elsősorban előnyt élvez a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki ezt hitelt érdemlően
bizonyította.
2. Az igazoltan hátrányos helyzetű.
3. Az a tanuló, akinek az állandó lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén, a mi esetünkben Debrecenben található.
4. Akinek a tanulmányi átlageredménye az érintettek közül jobb, az előnyt élvez.

13. Joga továbbá:

 hozzájutni a jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatos információkhoz;
 megválasztani az érettségi szintjét, előrehozott érettségit tenni;
 javaslatot tenni diákkör szervezésére, az azt vezető tanár személyére; Diákkör legalább 5 fő
részvételével alakulhat. A diákkör megalakulását a tagok névsorával és a vezető tanár nevével
az iskola igazgatójának be kell jelenteni.
 hogy tudásáról független vizsgabizottság előtt adhasson számot. A tanuló - kiskorú tanuló
szülője írásban a félév, illetve a tanév utolsó napját megelőző 30. napig jelentheti be, ha
osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni
tudásáról. Mulasztás miatt, a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsga esetében a
független vizsgabizottság előtt történő vizsgázás szándékát az engedély megadását követő öt
napon belül kell jelezni. A tanuló – saját, illetve szülői kérésre – javítóvizsgát is tehet független
vizsgabizottság előtt, amennyiben ezt a szándékát a bizonyítvány átvételét követő 15 napon
belül jelzi az iskola igazgatójánál. A fent említett – bármely típusú – független vizsga díjköteles.
 pályázati lehetőséggel élni (külföldi tanulmányok stb.);
 tanulmányi versenyeken való részvétel. A jelentkezés önkéntes alapon történik, egyik szaktanár
sem kötelezheti diákját a versenyen való részvételre.
 indokolt esetben szociális ösztöndíjat, támogatást, ingyenes vagy kedvezményes étkezést,
tanfelszerelést illetve költségtérítést, halasztást vagy részletfizetést kérni és kapni a DÖK
érdekvédelmi felelőse és az osztályfőnök véleményének figyelembevételével.
 egészségügyi felügyeletre és ellátásra az iskolaorvos segítségével. A tanulók rendszeres
egészségügyi ellátásban részesülnek. Az iskolaorvos végzi el a kötelező szűrővizsgálatokat,
beadja a kötelező oltásokat. A szakorvosi vélemény figyelembevételével a tanulót részlegesen,
vagy teljesen felmentheti a testnevelés alól 1 tanév tartamára, illetve gyógytestnevelésre
utalhatja.
III. fejezet
A tanuló kötelességei

1. Köteles Magyarország törvényeit, valamint a Házirendben és a Szervezeti és Működési
Szabályzatban (SZMSZ) foglalt szabályokat betartani, illetve segíteni azok betartatását.
2. Köteles részt venni a kötelező és az általa választott tanórákon, foglalkozásokon, az iskolai
ünnepségeken. A tanórai foglalkozásról való késést, hiányzást a tanulónak igazolnia kell. A
mulasztások igazolása a tanuló és a szülő együttes kötelessége. Az órát tartó tanár joga és
kötelessége a késés tényének a megállapítása és időtartamának a naplóban való rögzítése.
3. Rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tenni a
vállalt tanulmányi kötelezettségeinek. (Tanulói kötelezettségeit akkor teljesítette, ha legalább
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elégséges értékelést kapott, illetve nem hiányzott többet a jogszabályban meghatározottnál.)
Számonkérés, dolgozatírás során a szabályokat betartva, becsületesen dolgozni.
4. Tartsa tiszteletben tanárai, az iskola dolgozói és társai emberi méltóságát, állampolgári és
személyiségi jogait.
5. A tanulók kötelessége, hogy óvják saját és társaik testi épségét, egészségét.
6. Kerülje a feltűnő, a figyelmet a munkától elvonó öltözködést, a balesetveszélyes ékszerek
használatát.
7. Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul
jelentse, ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlel, illetve ha megsérül.
Kötelessége betartani a tűz- illetve a bombariadó esetén elrendelteket.
8. Őrizze meg és kezelje az előírásoknak megfelelően az iskola létesítményeit, felszereléseit, az
oktatás során felhasznált eszközöket és saját, az iskolába hozott értékeit.
9. Kötelessége tanári felügyelet mellett közreműködni az iskolai környezet és a taneszközök rendben
tartásában, a rendezvények előkészítésében, lezárásában.
10. Kötelessége a rábízott hetes és egyéb (pl. szertáros, csoportfelelős, diákügyeletes) szolgálatot
ellátni.
11. Szándékos károkozás esetén kártérítésre köteles.
12. A megrendelt tankönyveket a terjesztő által megjelölt határidőig átveszi. Ellenkező esetben a
szülő felszólítást kap, és a tankönyveket köteles átvenni, kifizetni.
13. A tanuló köteles az ellenőrző könyvét állandóan magával hordani az iskolába, kitölteni,
osztályzatait folyamatosan beírni, és az esetleges bejegyzéseket a szülővel vagy gondviselővel
havonta aláíratni. Az ellenőrző pótlását írásban (szülői aláírással) kell kérnie. Az ellenőrző
másodlatban felelésmentes óra nem kérhető.
14. A tanuló köteles a kiemelt iskolai rendezvényeken, iskolai ünnepségeken fehér inget ill. blúzt és
sötét szövetszoknyát ill. nadrágot (nem farmert), valamint az Ady- sálat ill. nyakkendőt viselni, a
Himnuszt és a Szózatot vigyázzban állva énekelni illetve végighallgatni.
15. A tanuló testnevelés órákon köteles külön erre a célra használt felszerelést viselni.
16. Tilos az iskolában és az iskolai rendezvényeken:
 a szándékos kártevés, rendzavarás;
 a hátrányos megkülönböztetés;
 mások megalázása, szándékos megsértése;
 a lelki vagy fizikai erőszak;
 étkezés (evés, ivás, rágógumizás) a tanórán és a rendezvényeken;
 a hazárdjáték;
 alkohol- és kábítószer fogyasztás, pirotechnikai eszközök használata és mindezek terjesztése;
 dohányzás (elektromos cigaretta, illetve vízipipa is) az iskola épületében, udvarán, az iskola
bejárati lépcsőjén; dohánytermékek csak elzárva táskában tarthatók;
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az iskolában a tanítási órákon a mobiltelefon és a szórakoztató elektronikai eszközök önkényes
használata, azokat lenémítva a táskában kell tartani;
a számonkérések során meg nem engedett eszközök használata;
bármilyen saját és a mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, ilyen eszközöknek (pl. kés,
fegyver, vagy fegyvernek látszó tárgy) az iskolába, iskolai rendezvényekre hozatala;
az iskolában üzleti, kereskedelmi tevékenység folytatása.
IV. fejezet
A munkarend














a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban a tanítás 7.45-kor kezdődik, (0. óra 7-7,40);
a becsengetéskor a tanuló a tanóra helyén, tanulásra készen várja a tanárt;
minden kedden a nagyszünet 30 perces, a többi munkanapon 20 perces, egyéb szünetek 10
percesek;
a tanítás kezdete előtt ill. a nagyszünetben az iskolarádió hirdetését a tanuló köteles meghallgatni;
az iskolarádiót csak az azért felelős diák vagy diákcsoport működtetheti a felelős tanár
irányításával;
a tanítási idő alatt (a délelőtti órák végéig) az iskola elhagyása csak engedéllyel történhet!
Engedélyt adhat: az igazgató, az igazgatóhelyettes, az osztályfőnök vagy (kivételes esetben a
szaktanár). A szülő indokolt esetben engedélyt kérhet gyermeke részére az állandó lyukas órák
időtartamára.
a tanórákat úgy szervezzük meg, hogy a körülményekhez képest egyenlő terhelést biztosítsanak
a tanulók számára;
a tanítási idő alatt a tanuló látogatót csak rendkívül indokolt esetben fogadhat;
ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. A
mulasztás igazolható orvosi igazolással, hivatalos idézéssel és tanévenként legfeljebb 3 nap
időtartamra a szülők által (a tanórák nem vonhatók össze ebben a tekintetben!); Orvosi és szülői
igazolást az ellenőrzőbe kell beírni (az orvosi igazolást is láttamoznia kell a szülőnek ill.
gondviselőnek). Az írásbeli igazolásokat, a hiányzást öt munkanapon belül – a szülő, gondviselő
vagy a kollégiumi nevelőtanár aláírásával ellátva – át kell adni az osztályfőnöknek. A tanuló órái
igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőre nem igazolja távolmaradását. A mulasztást
igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott az iskola igazgatójától. A kérelmet
az osztályfőnök véleményével együtt kérjük leadni úgy, hogy elutasítás esetén is legyen idő a
helyzet kezelésére. (pl. utazás lemondása)
Tanulmányi versenyekre való felkészüléshez a hiányzást igazoltnak tekintjük az alábbiak szerint:
 OKTV első fordulója: a verseny napja, OKTV második fordulója: 3 munkanap és a verseny
napja, OKTV döntő: 5 munkanap és a verseny napja.
 egyéb közlönyös versenyek: első forduló: a verseny napján a 4-5-6-7. óra, második forduló: 1
munkanap és a verseny napja, döntő: 3 munkanap és a verseny napja.
 egyéb, nem közlönyös versenyek, sportversenyek, rendezvények, fesztiválok: egyéni elbírálás
alapján, szaktanári javaslatra osztályfőnöki hatáskörben.
 nyelvvizsgákra való felkészülés: 3 munkanap nyelvenként és szintenként egy évben egyszer,
valamint a nyelvvizsga napjai.
 előrehozott érettségi vizsga szorgalmi időszakban: az érettségi vizsga napjait megelőzően
három munkanap, amely tetszőlegesen felhasználható az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgák előtt
közvetlenül, valamint a vizsganapok.
 a gépjárművezetői oktatást tanórán kívül kell megoldani. A vizsga miatti esetleges hiányzást
(vizsgatípusonként legfeljebb egy alkalommal) igazoltatni kell az oktatóval ill. a vizsgáztatóval;
 hivatalos ügyek intézése esetén a hiányzást igazoltatni kell;
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 amennyiben a tanuló hiányzása egy tantárgyból meghaladja a megtartott órák 30 %-át, és emiatt
teljesítménye év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, év végén nem osztályozható; (kivéve,
ha számára a nevelőtestület osztályozóvizsga letételét engedélyezi)
 ha a tanuló hiányzása egy tanévben eléri a 250 órát, és emiatt teljesítménye év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanuló nem osztályozható, a nevelőtestület engedélyével
osztályozó vizsgát tehet;
 a tanulók tájékoztatásának formái: ellenőrzőn, iskolarádión keresztül, iskolagyűlés keretében,
hirdetőn ill. személyesen, továbbá elektronikusan az iskola honlapján és az elektronikus naplón
keresztül.
 a tanuló értékelése érdemjeggyel (1-5) illetve az SZMSZ-ben meghatározott esetekben szövegesen
történik;
 a hetest az osztályfőnök jelöli ki, a csoportfelelőst (szertárost) a szaktanár. A hetesek
(csoportfelelősök) kötelessége a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a tanulók számbavétele
és – szükség esetén – a villanyoltás. Jelenteniük kell az óra elején az órát tartó tanárnak a hiányzók
nevét. Az órát tartó tanár távolmaradását becsengetés után 10 perccel jelenteni kell az igazgatónak,
vagy az igazgatóhelyetteseknek.
 A portai diákügyeleteseket az osztályfőnök jelöli ki és ellenőrzi a munkájukat
 A tanulmányok alatti vizsgákjavítóvizsga, osztályozóvizsga, különbözeti vizsga) rendje
Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie:
 a egyéni munkarendben tanulónak,
 a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő alatt eleget
tévő tanulónak,
 jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem rendelkező
tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi,
 másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja,
 független vizsgabizottság előtt tett vizsga esetén.
Lehetséges vizsgáznia:
 a külföldön tanulmányokat folytatott tanulónak, ha nem akarja tanulmányait az alatta lévő
évfolyamon folytatni,
 bármely tanulónak, aki szüleivel együtt gyakorolja az osztályozóvizsga letételére vonatkozó
jogát (pl. előrehozott érettségi vizsga feltételeként).
Az osztályozóvizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését
megelőzően kell letenni. Csoport- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti
vizsgát szintén a tanévkezdet előtt kell teljesíteni.
A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok:
 a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagából
(jelentkezési határidő: június 15.)
 félévzárást megelőző hét, a féléves tanagyagból
 április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a tárgyév
május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában (jelentkezési határidő: február 15.).
 tanév végét megelőző hét, éves tananyagból
 A javítóvizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg: az
augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell megszervezni.
A számonkérés minden tantárgy esetében a középszintű érettségi vizsga eljárásrendje szerinti
részekből áll.
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az
intézmény Pedagógiai Programjának helyi tanterveiben rögzített, évfolyamokra
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megállapított követelményrendszerrel. Az írásbeli és szóbeli vizsgarészek arányait a szaktárgyi
munkaközösségek külön rend szerint dolgozzák ki.
Az értékelés rendje
Az osztályozóvizsgák végső osztályzatait az alábbi százalékos sávok szerint állapítjuk meg:
80-100%: jeles
65-79 %: jó
45-64 %: közepes
30-44 %: elégséges
0-29 %: elégtelen
Az témazáró dolgozatok végső osztályzatait az alábbi százalékos sávok szerint állapítjuk meg:
85-100%: jeles
70-84 %: jó
50-69 %: közepes
30-49 %: elégséges
0-29 %: elégtelen
 A tandíjról, térítési díjakról:
A Debreceni Tankerületi Központ által meghatározott szabályok, utasítások rendelkezéseinek
figyelembevételével állapítjuk meg.
 a tanuló által iskolai foglalkozás keretében előállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga a
Debreceni Ady Endre Gimnáziumot illeti meg;
 évente iskolagyűlést tartunk, ahol értékeljük az eredményeinket és a házirend betartását,
V. fejezet
Jutalmazások
I. A tanulói jutalmazások:
1. A kiemelkedő tanulmányi, közösségi, művészeti vagy sport tevékenységet végző tanulókat a
szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató és a nevelőtestület megjutalmazhatja.

2. A jutalmazások fokozatai:
*
*
*
*

szaktanári dicséret
osztályfőnöki dicséret
igazgatói dicséret
általános nevelőtestületi dicséret

3. A dicséretek kihirdetése osztályközösség előtt történik, és arról a szülő illetve gondviselő
írásban értesítést kap.

4. A tanuló Ady Emléktárgyban részesülhet az iskolai és diák SZMSZ alapján. A kitüntetés az
iskola nyilvánossága előtt történik.

5. A végzős tanulók kitüntető címekben részesülhetnek a nevelőtestület döntése alapján, az
SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
VI. fejezet
A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége
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1. A büntetés nevelési eszköz, és nem lehet megtorló jellegű, illetve megalázó.
2. Fegyelmi kérdésekben a diákönkormányzatnak véleményezési és javaslattételi joga van. E jogot a
DÖK-vezetőség gyakorolja.

3. Amennyiben a tanuló szándékosan, illetve gondatlanul kötelességszegést követ el, büntetésben
részesíthető;
3.1. Büntetési fokozatok:
 szaktanári figyelmeztetés szóban
 osztályfőnöki figyelmeztetés szóban
 szaktanári figyelmeztetés, intés írásban
 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés írásban
 igazgatói figyelmeztetés, intés írásban.
 nevelőtestületi figyelmeztetés írásban
3.2. Fegyelmi fokozatok fegyelmi eljárás alapján
 megrovás, szigorú megrovás
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése ill. megvonása (kivéve a szociális
juttatásokat)
 áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba, iskolába
 eltiltás a tanév folytatásától
 kizárás az iskolából
3.3. A büntetések általában fokozatosak, azonban az egyszeri súlyosabb vagy kisebb, de ismétlődő
vétségek szigorúbb elbírálásúak. Három írásbeli szaktanári figyelmeztetés írásbeli
osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. Egy diák legfeljebb kettő írásbeli osztályfőnöki
figyelmeztetést kaphat, minden további vétség esetén egy szinttel súlyosabb büntetést kell
kapnia.

4. A nevelőtestület határozata alapján megvonható juttatások:




az iskola által szervezett kirándulás, színházlátogatás, külföldi út, fellépés, stb.
rendkívüli távolmaradás engedélyezése
könyv és pénzjutalom

5. Lopás esetén az iskola igazgatója - a tanuló ill. szülője beleegyezésével - az iskolaközösség előtt
bejelenti a lopás tényét, és felkéri a károsultat illetve szüleit, hogy tegyenek feljelentést a
rendőrségen.

6. A tanóráról való késés és igazolatlan órák megítélése:
6.1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit az osztályfőnökénél
igazolnia kell. A késés időtartamát a szaktanár állapítja meg, és közli a tanulóval. A késések
ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt
vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
6.2. Egy igazolatlan óra írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést és a kiskorú tanulónál a szülő írásos
tájékoztatását vonja maga után. Újabb igazolatlan hiányzás esetén (tanköteles korú tanulónál)
az iskola igazgatója értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, minden további igazolatlan
óra a fegyelmi büntetések következő fokozatával jár:
 3 igazolatlan óra után osztályfőnöki intés
 6 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetés
 10 igazolatlan óra után igazgatói intést, és az iskola ezzel egyidejűleg értesíti a lakóhelye
szerinti jegyzőt
 15-nél nevelőtestületi figyelmeztetés
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 20-nál fegyelmi bizottság elé kerül
 30-nál kizárás következik, ha a diák már nem tanköteles korú

7. A nem tanköteles, évismétlésre utasított tanuló csak abban az esetben ismételhet évfolyamot ebben
az iskolában, amennyiben magatartása és szorgalma ellen komoly kifogás nem merült fel.

8. Az iskolai Szülői Választmány és a diákönkormányzat kezdeményezésére biztosítjuk, hogy az
iskolában a kezdeményező szervek fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást működtessenek,
amennyiben mind a két fél természetes személy. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez
elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
8. 1. Az egyeztető eljárás lefolytatására az iskola igazgatója bízza meg a Szülői Választmány és a
Diákönkormányzat, valamint a nevelőtestület nem érintett egy-egy tagjából álló testületet.
A meghallgatásokról, megállapodásokról jegyzőkönyvet vezet.
8. 2. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén
a szülő valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért.
8.3. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (kiskorúnál
szülő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás lehetőségére, feltéve, hogy a sértett,
kiskorúnál a szülő ehhez hozzájárult. Öt tanítási napon belül írásban kell jelezni az egyeztető
eljárás kérését. Amennyiben ezt nem kérik, illetve 15 napon belül nem vezet eredményre az
egyeztetés, akkor a fegyelmi eljárást folytatni kell!
8.4. Ha a kötelességszegő és a sértett megállapodott a sérelem orvoslásában, közös
kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha ezalatt a sértett illetve a szülő nem kérte a
fegyelmi folytatását, azt meg kell szüntetni.
8.5. A sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kiköthetik, hogy az egyeztető
eljárás megállapításait a kötelességszegő tanuló osztályában megvitathatják, illetve az
iskolaközösség előtt nyilvánosságra lehet hozni.

9. A tanuló köteles az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumokra, azok állagára vigyázni és
az okozott kárt megtéríteni. Az elveszett vagy használhatatlanságig megrongálódott
dokumentumokat pótolni kell a könyv, illetve dokumentum azonos kiadású másik példányával.
Ha ez nem lehetséges, akkor a pótlás költségeit (napi forgalmi érték+beszerzési költségek) meg
kell fizetni. Ha a tanuló a könyvtárral szembeni tartozásait többszöri szóbeli illetve írásbeli
felszólítás ellenére sem rendezi, az iskola igazgatója értesíti a szülőt, majd esetleges
eredménytelensége esetén az iskola a követelést polgári peres úton érvényesíti. A további
kölcsönzést felfüggesztjük azon tanulók esetében, akik többszöri felszólítás ellenére sem
rendezték a könyvtartozást. Ez a szüneteltetés a dokumentumoknak a könyvtárba való
visszakerüléséig tart.
VII. fejezet
A szülő (gondviselő) jogai
 a szülőnek jogában áll gyermeke tanulmányi munkájáról, magatartásáról a legteljesebb
felvilágosítást megkapnia, nevelési kérdésekben tanácsot kérnie a pedagógusoktól fogadóórákon
és szülői értekezleteken;
 joga van az iskolai dokumentumokba való betekintéshez;
 joga van a tanév programját és az iskola házirendjét megkapni;
 az Iskolaszéken keresztül az NKT alapján szervezeti jogait érvényesítheti;
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 gyermeke nagymértékű hiányzása, hanyag tanulmányi munkája esetén egy tanévben legalább
kétszer írásban is értesítést kap;
 joga van a témazáró írásbeli dolgozatokat a fogadóórán megtekinteni;
 joga van gyermeke vizsgáin részt venni;
 joga van észrevételeivel, panaszaival az igazgatóhoz, az iskolaszékhez illetve a fenntartóhoz
fordulni.
VIII. fejezet
A helyiség- és eszközhasználat szabályai
 az iskola létesítményeinek és eszközeinek a kötelező tanulmányi tevékenységen kívüli
használatának szabályairól az érintettek állapodnak meg; e szabályokat az igazgató hagyja jóvá
(tanterem, számítógép, videokamera, stb.) az iskolai szervezeti és működési szabályzat alapján;
 a tanári szobákban tanári felügyelet nélkül diákok nem tartózkodhatnak.
 azokat a helyiségeket, amelyekben tanári felügyelet nélkül a tanulók nem tartózkodhatnak
(számítógépes termek, előadók, pódium, könyvtár, művészeti szaktanterem, tornaterem,
konditerem) az illetékes tanár zárva tartja, és azokat távollétében a diák nem használhatja;
 a saját járművel érkező tanulók a járművük biztonságos elhelyezéséről maguk gondoskodnak
(kerékpár és motor tárolása csak az erre kijelölt helyen lehetséges);
 az iskolába behozott értékekért az iskola felelősséget nem vállal; amennyiben behozataluk
elkerülhetetlen, úgy elhelyezésükre mód van a titkárságon;
 testnevelés órán a tárcákat, mobiltelefonokat és más értékeket a testnevelő tanár rendelkezésének
megfelelően a foglalkozás helyén közösen őrzik;
 a büfé 7.00 órától 15.00 óráig üzemel. A működésével kapcsolatban a diákönkormányzatoknak
javaslattételi és véleményezési joga van.
 Az iskola könyvtárát a Debreceni Ady Endre Gimnázium minden diákja és dolgozója
térítésmentesen használhatja. A beiratkozás minden tanév elején a bejövő osztályokban a
könyvtárfelelősök segítségével történik.
 A könyvtár nyitvatartási ideje hétfőtől csütörtökig 7.30-15.00, pénteken 7.30-14.30 között. (Lásd
könyvtári SZMSZ 2. sz. melléklete, II/3.) A tanítási szünetekben a könyvtár zárva van.
 A dokumentumok kölcsönzési ideje maximum négy hét (Lásd könyvtári SZMSZ 2. sz. melléklete,
III/6.)
 A tanév végi osztályozó konferenciáig minden könyvtári tartozást rendezni kell.
 A kulturált viselkedés szabályait minden könyvtárhasználónak be kell tartania.

13

IX. fejezet
A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjai
Cél:

1.

2.

3.

4.

5.

Az értékelés segítse elő a tanuló személyiségének fejlődését.
Az iskola által preferált értékekkel a tanuló egyre jobban azonosuljon.
Magatartás
Példás
Jó
Változó
viszony a
- közösségi
- a közösség - tudatosan
közösséghez, a
motiválás irányítja
életében
nem árt a közöstöbbi emberhez tetteit
szívesen
ségnek, de nem
- pozitív hatást
vesz részt
lehet rá
gyakorol társaira
- a házirendet számítani
- viselkedését a
betartja
- megnyilvánulásai
másik ember meg- max. 3
megbízhatatlanok
értése, tisztelete,
igazolatlan - a házirendet többéelfogadása hatja át
órája van
kevésbé betartja
- a házirendet
- lehet
- max. 10
betartja
számítani a igazolatlan
- max. 1 igazolatlan
segítségére
órája van
órája van
Személyisége
az osztályfőnök
az osztályban - nem lehet
megítélése szerint
folyó oktató- kiszámítani
- tudatosan azonosul nevelő
cselekedeteit
az iskolai
munkát nem - hajlamos a
követelményekkel
zavarja
fegyelem
- önismeretre és
megrendítésére
önfejlesztésre
törekszik
- elfogadja az iskola
által kitűzött
értékeket
Felelősségérzet fejlett, pozitív
elvégzi a
- sodródik a
kezdeményezésekben rábízott
közösséggel
mutatkozik meg
munkát
- ötletei hol
pozitívak, hol
negatívak
- hangulatától függ
munkája minősége
Segítőkészsége fejlett, foglalkozik
mások segítő, értékítélete
társaival, keresi a
jobbító
ingadozó
javítás útját, módját
törekvéseit
nem gátolja
Viselkedése
udvarias, barátságos, udvarias
viselkedése
őszinte és önkritikus
ingadozó
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Rossz
- negatív hatással
van a közösségre
- a minimális
szabályokat sem
tartja be
- embertársaival
szemben végletes

tudatosan az iskolai
szabályzók,
követelmények
kijátszására
törekszik

megbízhatatlan,
képes cserben
hagyni társait

- nem érdekli más
problémája
- akár
kellemetlenkedik is
kiszámíthatatlan,
nem őszinte
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