KALY JAG ROMA NEMZETISÉGI SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA
és Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény
HÁZIREND
(kivonat)
A diákok jogai:
Az iskola minden tanulójának joga, hogy
 színvonalas középiskolai oktatásban részesüljön,
 zavartalan, rendbontás nélküli órákon vehessen részt,
 tiszta, egészséges környezetben éljen, dolgozzon,
 igénybe vegye az iskola létesítményeit, az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb szolgáltatásokat
(fejlesztő órák, érettségi előkészítő, sportkör, könyvtár),
 képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 tanítási időn kívül, szabad idejében munkát vállalhasson, amennyiben nincs igazolatlan hiányzása és
megfelelő a tanulmányi eredménye, munkavállalási engedélye azonban visszavonható, ha tanulmányi
eredménye romlik,
 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöki, az iskolaorvos, az
iskolavezetés segítségét,
 írásbeli munkájának értékelését 10 tanítási napon belül kézhez kapja.
A tanítás zavartalan működésének érdekében, az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy:
 legkésőbb 7.55-ig beérkezzen az iskolába. A becsengetés (8:00) után érkezők már nem mehetnek be
a tanítási órára. A késések is igazolatlan hiányzásnak számítanak. 8:00 óra után csak indokolt esetben
(orvosi-, szülői-, vagy egyéb hivatalos igazolással) lehet belépni az iskola területére.
 Belépés csak az iskola által kiállított ellenőrző könyv és a legszükségesebb felszerelés (íróeszköz,
füzetek) felmutatásával lehetséges. Az elveszített ellenőrző könyvet az iskola 200,- Ft, a másodikat
500,- Ft ellenében pótolja.
 Az iskolában üzemel a büfé, ezért a boltba való kijárásra nincsen lehetőség. Napközben ilyen indokkal
már nem hagyható el az iskola épülete.
 A tanítás zavartalan működése és a tanuláshoz való jog biztosítása érdekében, a tanórák ideje alatt
walkmant, CD/MP3 lejátszót hallgatni, mobil telefont használni és rágógumit rágni szigorúan tilos.
 Semmiféle tudat és kedélymódosító szert az iskolába behozni, használni szigorúan tilos!
 E szabály megsértése fegyelmi eljárást von maga után!
 A tanórákon és a kijelölt fejlesztő órákon részt venni kötelező.
 Más osztály óráira beülni nem lehet.
 A késések igazolatlan órákat vonnak maguk után!
 Tanköteles korú tanuló esetén 10, illetve 30 igazolatlan óra után a Kormányhivatal felé jelentési
kötelezettsége van az iskolának, 50 igazolatlan óra után védelembe vételi eljárás indul és az
iskoláztatási támogatás folyósítását felfüggesztik.
 Nem tanköteles korú tanuló esetén 30 igazolatlan óra után a tanuló tanulói jogviszonyát meg kell
szüntetnünk.
 Az órákról való távolmaradás nem ad felmentést az órákhoz kapcsolódó feladatok (dolgozatok, házi
feladatok) teljesítése alól.
 A diákoknak a tantermekben a szaktanár által meghatározott ülésrendben kell ülniük.
 Az órák közötti szünetekben le kell menni a földszinti aulába, vagy az udvarra.
 A tantermeket szünetekben zárjuk, de tantermekben hagyott értéktárgyakért felelősséget az iskola nem
tud vállalni.
 Bármilyen értéktárgyat vagy pénzt a tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába.
 A gangokat csak átjáráshoz lehet igénybe venni, ott tartózkodni, dohányozni szigorúan tilos.
 Kést, vagy egyéb veszélyes eszközt az iskolába behozni szigorúan tilos.

2015.09.01.
Vargáné Kamondi Ágnes
Igazgatónő

